Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.01.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Mgr. Dagmar Rűckerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Mgr. Vladan Pokorný, ředitel ZŠ Smetanova Vimperk
Eliška Gregorová, referentka OR
Ing. Martina Křížová, vedoucí odboru ŠK
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas zřizovatele školy se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce
MAP II pro ORP Vimperk
3. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě č. APN-10/01/2012
6. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Bytové záležitosti a nebytové prostory
9. Pozemky
10. Změna organizační struktury MěÚ Vimperk
11. Návrh organizačního řádu MěÚ Vimperk
12. Zápis z kontrolního výboru
13. Záležitosti odboru finančního
14. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Ing. Samek.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 20.01.2020

2. Souhlas zřizovatele školy se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce
MAP II pro ORP Vimperk
Přílohy:

- souhlas zřizovatele školy se zařazením investičních záměrů do Strategického
rámce MAP II pro ORP Vimperk – MŠ 1. máje 180, ZŠ Smetanova 405, ZŠ T.
G. Masaryka Vimperk

Usnesení č. 50
Rada města v působnosti zřizovatele Mateřské školy, Vimperk 1. máje 180 příspěvková
organizace, IČO 70992827, Základní školy Vimperk, Smetanova 405, IČO 47259477 a
Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, IČO 47259132, souhlasí se
zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP II pro ORP Vimperk, dle
předložených návrhů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 24.01.2020
3. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
Přílohy:
- zápis ze dne 12.01.2020
Bez usnesení
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) projednání navrhovaného uzavření provozu MŠ Vimperk, Klostermannova
365 v době letních prázdnin 2020 – odloženo do doby návrhu MŠ, 1. máje,
Vimperk
b) Informace – oznámení ředitelky MŠ Vimperk, Klostermannova 365 o provozu
MŠ v době jarních prázdnin – bez usnesení

5. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě č. APN-10/01/2012
Přílohy:

- návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. APN-10/01/2012 z důvodu změny
poskytování služeb z „AUTANAWEBU“ na „ESLEDOVANI.CZ“ na území ČR –
GPS sledování služebních telefonů strážníků

Usnesení č. 51
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě APN-10/01/2012 s poskytovatelem
SOVT-RADIO s. r. o. Vodňany, Budějovická 1320, 389 01 Vodňany dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 31.01.2020

6. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

a) návrh smlouvy o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci pro rok 2020
v období od 15.08.2020 do 22.08.2020
b) návrh darovací smlouvy Nadace Charty 77 – finanční částka ve výši 150.000
Kč na provoz vozidla v projektu Taxík Maxík

Usnesení č. 52
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci
pro rok 2020 v období od 15.08.2020 do 22.08.2020 mezi Přátelé dětí z. s., Menšíkova
1154, Prachatice a městem Vimperk dle přiloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 15.02.2020
Usnesení č. 53
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvou s Nadací Charty 77, Melantrichova 5,
Praha 1, kdy předmětem daru je vázaná finanční částka ve výši 150 000 Kč na provoz
vozidla v projektu Taxík Maxík, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2020
7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, Křesanov – přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění technologie do
objektu ATS – zahájení zadávacího řízení – výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo
b) pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti – výběr nejvýhodnější
nabídky – oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky, protokol o posouzení nabídek,
zpráva o hodnocení nabídek
Usnesení č. 54
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci „Vimperk, Křesanov –
přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění technologie do objektu ATS“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.02.2020
Usnesení č. 55
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zadávací řízení na akci „Vimperk, Křesánov –
přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění technologie do objektu ATS“ ve složení
Mgr. Kuncl Zdeněk, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Lukáš Sýs.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.02.2020

Usnesení č. 56
Rada města na základě předložené zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
„Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti“ rozhodla vybrat
dodavatele GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., Hálova 47/12, Praha 9 – Satalice, který
podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 05.02.2020
8. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost J. P. ze dne 08.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v ul. Mírová
čp. 407 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost M. P. ze dne 06.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 v ul. Karla
Weise čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost M. V. ze dne 14.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. Pražská
čp. 181 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost M. N. ze dne 17.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v ul. Mírová
čp. 407 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost S. P. ze dne15.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 v ul. Luční
čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f)
žádost A. B. ze dne 20.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ul. Mírová
čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost J. F. ze dne 13.01.2020 o souhlas k podnájmu části bytu č. 4 v ul. Mírová čp. 429
ve Vimperku – podnájemce M. Ch., vyjádření MěSD, s. r. o., kopie § 2274 oz, návrh
odboru HB
h) žádost Š. Ž. ze dne 14.01.2020 o souhlas s opravou bytového jádra v bytě č. 10 v ul.
Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., výstraha, návrh odboru HB
i)
žádost R. K. ze dne 13.01.2020 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka S. L.
do bytu č. 5 v ul. 1. máje čp. 74 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j)
žádost R. Č. ze dne 06.01.2020 o vydání souhlasu k přistoupení ke smlouvě o nájmu
bytu č. 3 v ul. Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., kopie § 2270
OZ, návrh odboru HB
k) žádost J. J. ze dne 16.01.2020 o souhlas s užíváním bytu č. 5 v ul. Pod Pekárnou čp.
592A ve Vimperku bez právního důvodu a o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o
splátkách, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
l)
informace - stížnost nájemců bytového domu v ul. K Rokli čp. 494 ve Vimperku ze dne
23.12.2019, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB – bez usnesení
m) návrh MěSD, s. r. o. na odpis pohledávky zemřelého dlužníka K. M. z důvodu zastavení
dědického řízení
n) návrh MěSD, s. r. o. nevyužít u nájemních smluv k prostorům sloužící k podnikání a u
nájemních smluv za pronájem garáží inflační koeficient vyhlášený v roce 2020 pro měsíc
leden 2020
Usnesení č. 57
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku s J. P., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020

Usnesení č. 58
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Karla Weise
čp. 394 ve Vimperku s M. P., trvale bytem tamtéž, do 31.01.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v ulici Karla Weise čp. 394 ve
Vimperku s M. P., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 59
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Pražská 181 ve
Vimperku s M. V., trvale bytem tamtéž, do 31.01.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Usnesení č. 60
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3 v ulici Mírová čp. 407
ve Vimperku s M. N., trvale bytem tamtéž, Vimperk, do 28.02.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Usnesení č. 61
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku se S. P., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Usnesení č. 62
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku s A. B., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.03.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020
Usnesení č. 63
Rada města se seznámila se žádostí J. F., trvale byte Mírová čp. 429, Vimperk, o souhlas
s podnájmem části bytu č. 4 a konstatuje, že uvedená problematika je řešena § 2274 OZ.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020

Návrh na usnesení
Rada města nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k části bytu č. 4 v ulici Mírová čp.
429 Vimperk, mezi nájemcem J. F. a podnájemcem M. Ch., trvale bytem Hrabice čp. 8.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 64
Rada města dodatečně souhlasí s opravou bytového jádra v bytě č. 10 v ulici Karla
Weise čp. 394 ve Vimperku dle předloženého návrhu nájemkyně Š. Ž., výhradně na
vlastní náklady nájemkyně.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020
Usnesení č. 65
Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka S. L. do bytu č. 5 v ulici
1. máje čp. 74 ve Vimperku, jehož nájemcem je žadatel R. K..
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020
Usnesení č. 66
Rada města nesouhlasí, aby R. Č. přistoupil ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v ulici
Čelakovského čp. 402, Vimperk, jehož nájemcem je žadatel J. T..
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020
Usnesení č. 67
Rada města souhlasí s úhradou dluhu J. J., který vznikl na nájemném a bezdůvodném
obohacení ve výši nájemného a plnění za užívání bytu č. 5 v ulici Pod Pekárnou čp. 592A
ve Vimperku ve výši 36.368 Kč a stanovuje výši splátek 2.500 Kč měsíčně do úplného
uhrazení.
Dále rada města rozhodla nevyhovět žádosti J. J. o souhlas s užíváním bytu č. 5 v ulici
Pod Pekárnou čp. 592A ve Vimperku bez právního důvodu z důvodu platební
neschopnosti žadatele. Pokud nedojde k vyklizení a předání bytu nejpozději do
29.02.2020 podá město Vimperk žalobu na vyklizení výše uvedeného bytu k Okresnímu
soudu v Prachaticích.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.02.2020
Usnesení č. 68
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka K. M. ve výši
5.338 Kč v měsíci lednu 2020, z důvodu zastavení dědického řízení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, MěSD, s. r. o., termín do 31.01.2020

Usnesení č. 69
Rada města rozhodla nevyužít u nájemních smluv k prostorům sloužící k podnikání a u
nájemních smluv za pronájem garáží, inflační koeficient vyhlášený v roce 2020 pro
měsíc leden 2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, MěSD, s. r. o., termín do 31.01.2020
9. Pozemky
Přílohy:
a) žádost M. D. ze dne 20.01.2020 o ukončení pachtovní smlouvy č. 10-257/18 uzavřené
dne 17.05.2018 k části pozemku parc. č. 1854 v k. ú. Vimperk – zahrádka lokalita Mírová,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) zahrádky v lokalitě u ČOV ve Vimperku užívané bez právního důvodu – soupis pozemků,
snímek mapy se zákresem, záplavové území, územní plán, návrh odboru HB
c) změna pachtovní smlouvy č. 40-074/07 o pachtu zemědělských pozemků – snímek mapy
se zákresem nově propachtovaných pozemků, soupis propachtovaných pozemků, návrh
dodatku č. 1, kopie Pachtovní smlouvy č. 40-074/07 uzavřené dne 01.06.2015, návrh
odboru HB
d) žádost Správy a údržby silnic Jč kraje p. o. ze dne 20.01.2020 o vyjádření ke stavební
dokumentaci pro územní a stavební povolení na stavbu „Most přes Volyňku na silnici
II/1673 za obcí Lipka“ – zábor pozemků města, ortofotomapa s modře vyznačenými
pozemky města, záborový elaborát, celková situace stavy, návrh odboru HB
Usnesení č. 70
Rada města rozhodla ukončit pacht části parcely parc. č. 1854 – zahrada o výměře 400
m2 v k. ú. Vimperk užívané k volnému času, rekreaci a vybudování a provozování
zahrady v lokalitě Mírová s pachtýřem paní M. D., bytem Mírová 457, Vimperk podle
pachtovní smlouvy č. 10-257/18 uzavřené dne 07.05.2018, dohodou k 31.01.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Usnesení č. 71
Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk přípravou podkladů
pro propachtování pozemků parc. č. 779/25, parc. č. 779/26, parc. č. 779/27, parc.
č. 779/28, parc. č. 779/29, parc. č. 779/30, parc. č. 779/31, parc. č. 779/32, parc. č. 779/33,
parc. č. 779/34, parc. č. 779/35, 779/35, parc. č. 779/36 a parc. č. 779/37 v k. ú. Vimperk
užívaných jako zahrádky v lokalitě u ČOV ve Vimperku bez právního důvodu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla, že nebude propachtovávat pozemky parc. č. 779/23, parc. č. 779/24,
parc. č. 779/25, parc. č. 779/26, parc. č. 779/27, parc. č. 779/28, parc. č. 779/29, parc. č.
779/30, parc. č. 779/31, parc. č. 779/32, parc. č. 779/33, parc. č. 779/34, parc. č. 779/35, parc.
č. 779/36 a parc. č. 779/37 v k. ú. Vimperk užívané jako zahrádky v lokalitě u ČOV ve Vimperku
bez právního důvodu z důvodu, že tyto pozemky jsou zcela nebo z části v záplavovém území
města Vimperk.
Nehlasovalo se.

Usnesení č. 72
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností AgroRašelina
s. r. o., se sídlem Cejsice 14, Vimperk dodatek č. 1 k uzavřené Pachtovní smlouvě č. 40074/07 ze dne 01.06.2015 jejímž předmětem je pacht zemědělských pozemků ve
vlastnictví města Vimperk v k. ú. Vimperk, k. ú. Křesanov, k. ú. Hrabice a k. ú. Skláře
u Vimperka.
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, spočívající ve snížení předmětu pachtu
o některé pozemky, nebo jejich části v k. ú. Vimperk, z důvodu jejich převodu třetím
osobám v roce 2019 a nové rozšíření předmětu pachtu o pozemky parc. č. 1817/7 – orná
půda o výměře 467 m2, parc. č. 1817/8 – orná půda o výměře 315 m2, parc. č. 1824/3 –
orná půda o výměře 1770 m2, parc. č. 1824/4 – orná půda o výměře 142 m2 a parc. 1824/5
– orná půda o výměře 142 m2 vše v k. ú. Vimperk.
Předmětem této změny je také úprava ročního pachtovného na částku 132.489 Kč/rok
a to počínaje rokem 2020. Rada města pověřuje starostku města podpisem tohoto
dodatku č. 1.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2020
Usnesení č. 73
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 268 – vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o celkové výměře 133 m2 v k. ú.
Michlova Huť souhlasí dle předloženého návrhu se stavbou označenou jako „Most přes
Volyňku na silnici II/1673 za obcí Lipka“, tj. s trvalým a dočasným záborem části tohoto
pozemku města dotčeného touto stavbou, v rozsahu dle předložené dokumentace pro
územní a stavební povolení zpracované spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., se
sídlem Osová 20, Brno. Investorem této stavby je Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje p. o.
Rada města rovněž souhlasí s tím, že po realizaci této stavby a jejím geodetickém
zaměření dojde k vzájemnému vypořádání majetkových práv dotčených pozemků mezi
městem Vimperk a Jihočeským krajem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2020
10. Změna organizační struktury MěÚ Vimperk
Přílohy:

- návrh TAJ na změnu organizační struktury MěÚ Vimperk za účelem zvýšení
efektivnosti práce

Usnesení č. 74
Rada města v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. f)
schvaluje s účinností od 01.02.2020 organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti
práce spočívající
a) ve zrušení pozice kurýra v odboru kanceláře starostky a zřízení pozice referenta
společné státní správy a samosprávy na odboru vnitřních věci,
b) přesunu 3 pracovních pozic správců počítačové sítě z odboru školství, kultury a
cestovního ruchu na odbor vnitřních věcí,
a ukládá tajemníkovi městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto
změnou související.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: tajemník MěÚ, personální, termín do 28.02.2020

11. Návrh organizačního řádu MěÚ Vimperk
Přílohy:

- návrh organizačního řádu MěÚ Vimperk s platností od 01.02.2020

Usnesení č. 75
Rada města v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích , § 102 odst. 2 písmeno m)
schvaluje organizační řád Městského úřadu Vimperk s platností od 01.02.2020 a
pověřuje starostku města a tajemníka městského úřadu jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: tajemník MěÚ, personální, termín do 28.02.2020
12. Zápis z kontrolního výboru
Přílohy:
- zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/KV/2020 ze dne 22.01.2020
Bez usnesení
13. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

- žádost MŠ 1. máje 180, Vimperk ze dne 23.01.2020 o souhlas s použitím
fondu investic na nákup nové myčky do školní kuchyně

Usnesení č. 76
Rada města dává souhlas Mateřské škole Vimperk, 1. máje 180, příspěvkové organizaci
k použití fondu investic ve výši 52.000 Kč k zakoupení dlouhodobého hmotného
majetku – myčky do školní kuchyně.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2020
14. Různé
R1) Změny jízdních řádů
Přílohy:

- žádost společnosti ČSAD AUTOBUSY MUVPK-KS 1942/2020 ze dne
16.01.2020

Usnesení č. 77
Rada města souhlasí s novými jízdními řády k provozování veřejné linkové osobní
dopravy na lince 370511 na lince Vimperk – Prachatice – Netolice – České Budějovice a
na lince 370030 Stachy, Zadov - Vimperk, dopravcem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a. s., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2020

R2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:

- žádost spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s. čj. MUVPK-KS
2306/2020 ze dne 17.01.2020

Usnesení č. 78
Rada města rozhodla předložit žádost spolku Mašínův statek – památník tří odborů, z.
s. k projednání zastupitelstvu na jednání dne 02.03.2020, s tím že doporučuje žádosti
nevyhovět.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 19.02.2020
R3) Žádost o podání dotace
Přílohy:

- žádost Ski klubu Šumava čj. MUVPK-KS 470/2020 ze dne 06.01.2020 o
podání dotace na rekonstrukci sídla Ski klubu Šumava Vimperk, objektu na
pozemku parc. č. 902/2 v k. ú. Vimperk

Bez usnesení.
Datum vyhotovení: 27.01.2020

Zapsala:

Petra Láchová, Bc. Renata Samohejlová
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Ing. Jaroslava Martanová
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Ing. Petr Samek

