Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 03.02.2020
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Eliška Gregorová, referentka OR
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Milan Kobera, vrchní strážník MěP Vimperk

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Schválení projektu „Vimperk – asistent prevence kriminality 2020-2022“
3. Projednání navrhovaného uzavření provozu mateřských škol ve Vimperku v době
letních prázdnin
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk na
rok 2020
9. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí P. Samek).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 27.01.2020

2. Schválení projektu „Vimperk – asistent prevence kriminality 2020-2022“
Přílohy:

- návrh žádosti o dotaci, zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na
výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni
2020

Usnesení č. 79
Rada města schvaluje projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2020-2022“,
souhlasí s předložením žádosti o dotaci na tento projekt v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2020 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky a
pověřuje odbor rozvoje podáním této žádosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 15.02.2020
Usnesení č. 80
Finanční prostředky na spolufinancování projektu „Vimperk – asistent prevence
kriminality 2020-2022“ městem Vimperk ve výši min. 10 % z celkových nákladů projektu
pro rok 2020 byly schváleny v rámci projednávání rozpočtu města na rok 2020 na
jednání Zastupitelstva města Vimperk dne 09.12.2019 usnesením č. 151.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 15.02.2020
3. Projednání navrhovaného uzavření provozu mateřských škol ve Vimperku v době
letních prázdnin
Přílohy:

- oznámení ředitelek MŠ 1. máje ze dne 28.01.2020 a MŠ Klostermannova ze
dne 15.01.2020

Usnesení č. 81
Rada města bere na vědomí organizační zajištění provozu obou mateřských škol, jejichž
je město zřizovatelem, v době letních prázdnin 2020 a pověřuje odbor školství, kultury
a cestovního ruchu k zajištění koordinace provozu mateřských škol tak, aby bylo
vyhověno všem žádostem o umístění dítěte během prázdnin.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 07.02.2020
4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

- žádost odboru ŽP o souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích
na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk s přílohami

Usnesení č. 82
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 15.02.2020

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost O. P. ze dne 20.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Mírová
čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost M. K. ze dne 20.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Nad
Stadionem čp. 135 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) B. T. ze dne 20.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Mírová čp. 425
ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost L. F. ze dne 20.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v ul. SNP čp.
462 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost H. S. ze dne 22.01.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 v ul. Mírová
čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost manželů J. ze dne 08.01.2020 o převedení bytu č. 11 v ulici Nad Stadionem čp.
355 ve Vimperku na syna M. J., který žil s rodiči uvedeném bytě ve společné domácnosti,
vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) návrh odboru HB na podání výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání nacházející
se v budově postavené na parcele 2693 v k. ú. Vimperk společnosti CETIN, a. s. z důvodu
odstranění budovy v rámci regenerace SÍDLIŠTĚ MÍRU ve Vimperku, kopie nájemní
smlouvy, oznámení o rozdělení společnosti, kopie usnesení RM č. 686 ze dne 22.06.2015,
návrh odboru HB
h) žádost spol. K a P O – plus s. r. o. ze dne 24.01.2020 o pronájem prostor sloužící k
podnikání č. 304 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o.,
návrh odboru HB
i) ukončení zveřejnění záměru na pronájem prostor - č. záměru 10/02/2020 – prostor č. 303
v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, kopie zveřejněného záměru, nabídka H. Břečkové ze
dne 30.01.2020 k převedení nájmu, potvrzení M. Bouzka ze dne 30.01.2020 o akceptaci
podmínky a návrh smlouvy o převodu nájmu, zápis z otevírání obálek, vyjádření MěSD,
s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 83
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 429
ve Vimperku s O. P., trvale bytem tamtéž, do 28.02.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 84
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Nad Stadionem
čp. 135 ve Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 31.01.2021.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 85
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 425 ve
Vimperku s B. T., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.02.2020 do
31.12.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020

Usnesení č. 86
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici SNP čp. 462
ve Vimperku s L. F., trvale bytem tamtéž, do 28.02.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 87
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 434
ve Vimperku s H. S., trvale bytem tamtéž, do 28.02.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 88
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti M. a H. J. v bytě č. 11 v ulici
Nad Stadionem čp. 355 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí
ukončení nájemního vztahu k uvedenému bytu dohodou s M. a H. J.. Dále rada města
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu se synem M. J., trvale bytem
tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 14.02.2020 do 31.01.2021. Nájemné je
stanoveno ve výši 37,47 za 1m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 89
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu prostor sloužící podnikání v objektu
postaveném na parcele 2693 v k. ú. Vimperk o výměře 15 m2 společnosti CETIN, a. s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, z důvodu odstranění budovy
v rámci regenerace SÍDLIŠTĚ MÍRU ve Vimperku. Nájemní poměr skončí uplynutím 6
měsíční výpovědní lhůty.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 90
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící podnikání č. 304 o
výměře 114,98 m2 v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku za účelem
podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u prostor
reprezentativních ve výši 603,24 Kč/m2/rok, skladových ve výši 494,60 Kč/m2/rok,
ostatních ve výši 277,32 Kč/m2/rok a dále bude posuzován i podnikatelský záměr
zájemce. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020

Usnesení č. 91
Rada města souhlasí s převodem nájmu k nebytovému prostoru sloužícímu k podnikání
v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, č. prostor 303 o celkové výměře 62,09 m2 Milanu
Bouzkovi, Vrchlického 387, Chlumčany, IČ:87685337, za účelem provozování květinové
síně a to v souladu se smlouvou o převodu nájmu, která je přílohou zápisu. Nájemné je
stanoveno u reprezentativních prostor ve výši 1086,51 Kč/m2/rok, u prostor skladových
ve výši 869,18 a 564,98 Kč/m2/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2020
6. Pozemky
Přílohy:
a)
žádost společnosti Ging, s. r. o. ze dne 27.01.2020 o uzavření smlouvy o zřízení věcného

b)

c)

d)
e)

f)

g)

břemene na uvedenou stavbu „Vimperk – zahr. Pasovská, p. Hodl“, návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene, č. PI-014330058444/001, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
žádost společnosti Ging, s. r. o. ze dne 27.01.2020 o schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene na stavbu „Bořanovice – kab. svod., p. Oliwa“, návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene č. PI-014330058446/001, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
žádost spol. Elektroinvest Strakonice, s. r. o. ze dne 22.01.2020 o souhlas se záměrem
stavby „Vimperk – U Sloupů, ČOV, 2522/64“, návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene, snímek mapy se zákresem, podmínky města, návrh odboru HB
žádost Ing. P. a J. N. ze dne 10.01.2020 o podporu extrémního dálkového pochodu
MILITARY DEATH MARCH 2020 v termínu od 16.04. – 19.04.2020, návrh odboru HB
pacht části pozemků parc. č. 438/1 a parc. č. 439 v k. ú. Vimperk – zahrádka lokalita Na
Výsluní – nabídky na zveřejněný záměr č. 12/02/2020 – kopie záměru č. 12/02/2020,
přijaté nabídky, snímek mapy se zákresem, návrh pachtovní smlouvy, návrh odboru HB
žádost L. R. a D. P. ze dne 24.01.2020 o ukončení nájemní smlouvy č. 10-206/11
k pozemkové parcele uzavřené dne 01.11.2011 k části pozemku parc. č. 802/1 v k. ú.
Vimperk – zahrádka lokalita U Jitony, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
pacht části pozemku parc. č. 1303/1 v k. ú. Vimperk – zahrádka v lokalitě Boubínské
ulice – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 92
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-014330058444/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Vimperk – zahr. Pasovská, p. Hodl“
v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí parc. č. 1482 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. 2607-36/2020. 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 21.02.2020

Usnesení č. 93
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-014330058446/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Bořanovice – kab. svod, p. Oliwa“
v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí parc. č. 585/3, parc. č. 586/1
a parc. č. 666/22 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice
u Vimperka na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 98-40/2020.
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 21.02.2020
Usnesení č. 94
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. 1030055006/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN,
uzemnění a kabelové skříně (do pilíře) v rámci stavby „Vimperk – U Sloupů, ČOV,
2522/64“ 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. 2522/28, parc. č. 2522/64 a parc. č. 2522/113 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 1.100 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 21.02.2020
Usnesení č. 95
Rada města souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH MARCH 2020,
který se uskuteční ve dnech 16.04.2020 – 19.04.2020 na území města Vimperk
a s využitím sportovního areálu Vodník pro vybudování zázemí tohoto pochodu, a to za
předpokladu, že organizátor si zajistí souhlas i od současného nájemce a správce
tohoto areálu tj. od Městských služeb Vimperk s. r. o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.02.2020

Usnesení č. 96
Rada města rozhodla propachtovat Mgr. V. Š., trvale bytem Mírová 409, Vimperk části
pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město
Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 438/1 – zahrada a parc.
č. 439 – trvalý travní porost o celkové výměře 434 m2, za účelem jejich využití k volnému
času, údržbě a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
15.02.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 5 Kč/rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2020
Usnesení č. 97
Rada města rozhodla ukončit nájem části parcely parc. č. 802/1 – ostatní plocha
o výměře 105 m2 užívané k zahrádkaření v lokalitě U Jitony s nájemcem L. R., bytem 1.
máje 188, Vimperk podle nájemní smlouvy č. 10-206/11 k pozemkové parcele uzavřené
dne 01.11.2011, dohodou k 29.02.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.02.2020
Usnesení č. 98
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela
katastru nemovitostí parc. č. 802/1 – ostatní plocha, část č. 3 o výměře 105 m2, za účelem
jeho využití k volnému času, údržbě a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pozemek bude propachtován stávajícímu uživateli této zahrádky, která je určena pro
vlastníky bytů v domě čp. 188 v ulici 1. máje ve Vimperku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.02.2020
Usnesení č. 99
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela
katastru nemovitostí parc. č. 1303/1 – ostatní plocha, manipulační plocha část č. 4, č. 5
a č. 8 o výměře 152 m2, za účelem jeho využití k volnému času, údržbě a zahrádkaření.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pachtovné bude ve výši 5 Kč/m2/rok. Pozemek bude propachtován pouze vlastníku
případně nájemci bytu v domě čp. 13 nebo čp. 17 v ulici Boubínská ve Vimperku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.02.2020

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa –
zahájení zadávacího řízení – výzva k podání nabídek
b) akce „Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve Vimperku – I. etapa“ –
zadání zakázky a jmenování hodnotící komise – výzva k podání nabídky
c) „Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a
organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou
postupného nákupu“ – záznam o předběžné řídící kontrole, návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny
d) akce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova“ – zahájení zadávacího řízení – výzva k podání
nabídky – dřevostavba, návrh smlouvy o dílo – dřevostavba, výzva k podání nabídky –
zeleň, návrh smlouvy o dílo - zeleň
Usnesení č. 100
Rada města rozhodla zahájit zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na
stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů na akci: „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou
kanalizační a vodovodní síť – II. etapa".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 101
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na dodavatele akce
„Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa"
ve složení: Mgr. Ivana Šilhanová, Josef Mistr, Ing. Bohumil Petrášek, Zdeněk Kutil,
Lukáš Sýs, zástupce provozovatele a projektanta.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 10.02.2020
Usnesení č. 102
Rada města rozhodla zahájit proces výběru dodavatele pro stavební zakázku
„Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve Vimperku – I. etapa“ dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 103
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na dodavatele stavební
zakázky „Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve Vimperku – I. etapa“
ve složení: Ing. Martin Kalous, Ing. Martina Navrátilová, Alena Szabová, Mgr. Zdeněk
Kuncl, Ing. Michal Janče, MVDr. Šárka Janásková, Zdeněk Kutil.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2020

Usnesení č. 104
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova
6, 385 17 Vimperk a společností TAURON Czech Energy s. r. o., Na Rovince 879, 720 00
Ostrava - Hrabová, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.02.2020
Usnesení č. 105
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupech při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci: „Venkovní učebna ZŠ
Smetanova – dřevostavba“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.02.2020
Usnesení č. 106
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupech při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci: „Venkovní učebna ZŠ
Smetanova – zeleň“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.02.2020
Usnesení č. 107
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupech při
zadávání veřejných zakázek komisi pro zadávací řízení na akce „Venkovní učebna ZŠ
Smetanova – dřevostavba“ a „Venkovní učebna ZŠ Smetanova – zeleň“ ve složení
Mgr. Zdeněk Kuncl, Bc. Kristýna Samková, Ing. Michal Janče, Mgr. Vladan Pokorný,
Mgr. Jindřich Štěpánek, Mgr. Jana Doležalová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.02.2020
8. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk na rok
2020
Přílohy:

- návrh zásad pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ
Vimperk na rok 2020, rozpočet sociálního fondu na rok 2020

Usnesení č. 108
Rada města schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu 2020 podle předloženého
návrhu a pověřuje předsedu správní rady fondu jejich podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 10.02.2020

Usnesení č. 109
Rada města schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 – tvorba a čerpání podle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 10.02.2020
9. Různé

Datum vyhotovení: 03.02.2020

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Mgr. Zdeněk Kuncl

