Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2019
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Jana Schererová, MBA, vedoucí odboru VV
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Bytové záležitosti a nebytové prostory
3. Pozemky
4. Stanovení platu řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
5. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
6. Software ArcGIS pro pořizování územně analytických podkladů, software Spirit ÚAP
pro zajištění konektivity do systému DMVS Jihočeského kraje
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Zpracování Strategického plánu
města Vimperk“
9. Zápis z jednání dopravní komise
10. Žádost o poskytnutí dotace
11. Různé

Ing. Samek – navrhl vypustit projednání bodu č. 8.
Hlasování o programu s jednou navrženou změnou: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 23.09.2019

2. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) ukončení zveřejnění záměru č. 31/19/2019, žádost H, Kováříkové ze dne 19.09.2019,
zápis z otevírání obálek ze dne 30.09.2019
b) žádost H. Kováříkové ze dne 19.09.2019 o souhlas s připojením k internetu v objektu čp.
199 v ul. Nad Stadionem, Vimperk, vyjádření odboru ŠK – informatiků, návrh odboru HB
c) zápis z jednání bytové komise dne 25.09.2019 s návrhy na přidělení bytů
d) žádost M. K. ze dne 20.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 10 v ul. Mírová čp. 424,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) návrh MěSD na odpis pohledávky zemřelého dlužníka A. P., vyjádření notářky Mgr.
Vosátkové, MBA ze dne 25.01.2019, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) návrh MěSD na odpis pohledávky zemřelé dlužnice A. O., vyjádření notářky Mgr.
Vosátkové, MBA ze dne 12.09.2019, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 868
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o výměře 8,9 m2
v bloku AB ve 2. NP v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Haně Kováříkové,
Mladíkov za účelem zřízení kanceláře. Nájemné je stanoveno ve výši 273,14 Kč/m2/rok.
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 07.10.2019.
Provoz bude zahájen nejpozději od 01.11.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.10.2019
Usnesení č. 869
Rada města souhlasí s tím, aby se paní Hana Kováříková, budoucí nájemce prostor č.
325 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku připojila k internetu města Vimperk v
uvedeném objektu dle podmínek stanovených referentem IT MěÚ Vimperk a MěSD, s. r.
o. Částka za pronájem internetu bude započtena do nákladů na služby uvedených
prostor a je stanovena ve výši 200 Kč měsíčně.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.10.2019
Usnesení č. 870
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 9 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, 1+1, s J. V., trvale bytem Mírová čp. 432,
Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 07.10.2019 do
30.11.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále
bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2019

Usnesení č. 871
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, garsoniéra, s H. S., trvale bytem Pražská
čp. 198, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
07.10.2019 do 29.02.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2019
Usnesení č. 872
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku, 1+1, s B. T., trvale bytem Na Vyhlídce čp.
81, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 07.10.2019
do 31.01.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se
dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2019
Usnesení č. 873
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 6 v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku, 3+1, s M. N., trvale bytem SNP čp. 465,
Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 08.10.2019 do
30.09.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále
bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2019
Usnesení č. 874
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, 3+1, s H. R., trvale hlášen Steinbrenerova
čp. 6, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
08.10.2019 do 31.03.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2019
Usnesení č. 875
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.10.2019 do
30.09.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.10.2019

Usnesení č. 876
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka A. P. ve výši
13.740,86 Kč v měsíci říjnu 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost
zemřelého.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.10.2019
Usnesení č. 877
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelé dlužnice A. O. ve výši
276.369,54 Kč v měsíci říjnu 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost
zemřelé.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.10.2019
3. Pozemky
Přílohy:
a) žádost společnosti Ging s. r. o. ze dne 19.09.2019 o zřízení VB na stavbu „Vimperk –
zahr. u Volyňky, pí Jandová“, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
b) žádost společnosti Ging s. r. o. ze dne 23.09.2019 o zřízení VB na stavbu „Vimperk –
zahr. Nad Stadionem, p. Kliment“, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
c) žádost společnosti Ging s. r. o. ze dne 24.09.2019 o zřízení VB na stavbu „Boubská –
nom, kNN, p. Malík, 890/116“, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
d) žádost společnosti Elektroinvest Strakonice s. r. o. ze dne 25.09.2019 o souhlas se
záměrem stavby „Vimperk – garáže Pod Homolkou, kNN“, návrh smlouvy, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost manž. H. ze dne 25.09.2019 o vyjádření k projektu pro účely hllášení stavby
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 453/9 v k. ú. Hrabice“, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 878
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330056061/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně v rámci stavby „Vimperk – zahr.
u Volyňky, pí Jandová“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí parc.
č. 1947/44 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, podle
přiloženého geometrického plánu č. 2580-568/2019. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2019

Usnesení č. 879
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330056062/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Vimperk – zahr. Nad Stadionem,
p. Kliment“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí parc. č. 770/1
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, podle přiloženého
geometrického plánu č. 2581-569/2019. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2019
Usnesení č. 880
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330055612/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Boubská – nom, kNN, p.
Malík, 890/116“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí parc. č. 890/45
a parc. č. 890/59 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV
č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 261-487/2019. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2019
Usnesení č. 881
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050273/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN,
kabelové skříně (do pilíře) a uzemnění v rámci stavby „Vimperk – Garáže Pod Homolkou,
kNN“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 1153/1,
parc. č. 1153/20, parc. č. 1155 a parc. č. 1973/18 podle přiloženého snímku katastrální
mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které
budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 20.000 Kč bez
DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2019

Usnesení č. 882
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 452 – ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 2125 m2 a parc. č. 453/12 – trvalý travní porost
o výměře 3893 m2 v k. ú. Hrabice souhlasí:
- se záměrem výstavby stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 453/9
k. ú. Hrabice“ dle předložené projektové dokumentace vypracované projektovým
ateliérem Elias,
- s dopravním připojením plánované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 453/9
a jejím napojením na plánovanou komunikaci města na pozemku parc. č. 453/12 v k. ú.
Hrabice v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu, že budou dodrženy
podmínky stanovené městem Vimperk.
Souhlas je vydáván investoru stavby manželům P. a E. H., oba bytem Klostermannova
366, Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2019
4. Stanovení platu řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, platový výměr

Usnesení č. 883
Rada města vydává nový platový výměr řediteli Základní školy Vimperk, Smetanova 405,
okres Prachatice, které je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou
procentuálního výpočtu příplatku za vedení s účinností od 01.11.2019 a pověřuje odbor
školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.10.2019
5. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
Přílohy:

- zápis z jednání 22.09.2019, mapa s návrhem úprava návsi v Křesánově
s podpisovým archem, omluvenka R. Myslíka z jednání, rezignace R. Myslíka
na funkci předsedy a člena osadního výboru

Bez usnesení.
6. Software ArcGIS pro pořizování územně analytických podkladů, software Spirit ÚAP
pro zajištění konektivity do systému DMVS Jihočeského kraje
Přílohy:

- nabídka a cenová kalkulace – pořízení produktu ArcGIS Desktop Basic Single
Licence, rámcová smlouva se společností Enviromental Systems Research
Institite, Inc. („Esri“), technických podmínek poskytování služeb Systémové
podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online
Services, obchodní podmínky dodání licence k užití softwarového produktu a
služeb OnlineServices, nabídka a cenová kalkulace – pořízení produktu
Software Spirit ÚAP (verze konektoru: „Jihočeský kraj“)

Usnesení č. 884
Rada města rozhodla pořídit produkt ArcGIS Desktop Basic Single Use Licence pro
pořizování územně analytických podkladů od společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o.,
Hybernská 24/1009, Praha 1, předložené nabídky, včetně akceptace Rámcové smlouvy
se společností Enviromental Systems Research Institite, Inc. („Esri“), která má sídlo ve
státě Kalifornie na adrese 380 Nex York Street, Redlands, Kalifornie, USA dle předložené
nabídky, akceptace Technických podmínek poskytování služeb Systémové podpory
(maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services,
poskytovaných společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009,
Praha 1, dle předložené nabídky, akceptace Obchodních podmínek dodání licence
k užití softwarového produktu a služeb OnlineServices dle předložené nabídky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK - IT, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 885
Rada města rozhodla pořídit produkt Software Spirit ÚAP (verze konektoru: „Jihočeský
kraj“) pro zajištění konektivity do systému DMVS Jihočeského kraje od společnosti
GEOREAL spol. s r. o., Hálkova 12, Plzeň dle předložené nabídky. Souhlasíme s
Technickými podmínkami poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při
užití Softwarových produktů a Služeb poskytovaných společností GEOREAL spol. s r.
o., se sídlem Hálkova 12, Plzeň dle předložené nabídky, akceptace Obchodních
podmínek dodání licence k užití softwarového produktu dle předložené nabídky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK - IT, termín do 31.12.2019
7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) výběr dodavatele na akci „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova
fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“ – zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek
b) „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“ – zpráva o hodnocení nabídek
c) „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“ – návrh smlouvy o dílo (418.561 Kč),
záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 886
Rada města na základě předložené zprávy hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení
došlých nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „Dům čp. 8, náměstí Svobody,
Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“ Pavlu Tisoňovi,
Libínské Sedlo 5, Prachatice, který podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2019
Usnesení č. 887
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Zpevněné plochy pro separaci odpadu" rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi HUKO s. r. o, náměstí 14. října,
Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 25.10.2019

Usnesení č. 888
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce "Zpevněné plochy pro separaci odpadu" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova
6, Vimperk a společností HUKO s. r. o., náměstí 14. října, Praha 5, dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 25.10.2019
8. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Zpracování Strategického plánu
města Vimperk“ – odloženo na jednání RM 07.10.2019
Přílohy:

- návrh Ing. P. Samka a OR, návrh smlouvy (345.000 Kč bez DPH), záznam o
předběžné řídící kontrole

9. Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 27.08.2019

Usnesení č. 889
Rada města se seznámila se zápisem z jednání dopravní komise ze dne 27.08.2019 a
souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 3, č. - č. 7. Problematiku bodu č. 2 bude rada
města řešit samostatně.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, RM, termín do 30.11.2019
10. Žádost o poskytnutí dotace - bez usnesení
Přílohy:

- žádost osadního výboru Hrabice, Cejsice, Modlenice ze dne 26.09.2019

Rada města bere na vědomí čerpání rozpočtu osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesánov
v plné výši 10.000 Kč dle předloženého návrhu.
11. Různé
R1) Žádost o stanovisko města Vimperk k prodloužení termínu uzavírky ulice 1. máje a
ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v důsledku výstavby
okružní křižovatky Fišerka
Přílohy:

- e-mailová žádost společnosti STRABAG, a. s. ze dne 30.09.2019 s přílohou,
návrh odboru HB

Usnesení č. 890
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem prodloužení termínu úplné uzavírky části ulice 1. máje a stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci v zastavěném a správním území města
v období od 06.10.2019 do 20.10.2019, zaslaného společností STRABAG a. s., odštěpný
závod České Budějovice oblast jih, provozní jednotka Prachatice, Vodňanská 333,
Prachatice, z důvodu zahájení prací na rekonstrukci ulice 1. máje.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.10.2019

R2) Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové
organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023
formou postupného nákupu – zadání veřejné zakázky
Přílohy:

- zpráva o hodnocení nabídek (3 x A4), návrh odboru IÚ

Usnesení č. 891
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek elektronickou aukcí, kterou pořídila
komise pověřená zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Sdružené dodávky elektrické
energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově
ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu“, rozhodla zadat
výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení společnosti TAURON
Czech Energy s. r. o., Na Rovince 879, Ostrava - Hrabová, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena podle nejnižší hodnoty násobícího koeficientu pro postupný nákup.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2019
Oprava tiskové chyby
Rada města mění své usnesení č. 850 ze dne 23.09.2019 ve smyslu doplnění doby ukončení
nájemního vztahu takto:
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku
s A. K., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 24.09.2019 do 30.09.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Datum vyhotovení: 30.09.2019
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

JUDr. Tomáš Samek

