Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.02.2020
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s. r. o.
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Jan Král, jednatel MěSl Vimperk, s. r. o.
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Příkazní smlouvy na projekt „Zpracování plánu ÚSES ORP Vimperk“
4. Bytové záležitosti
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru životního prostředí
7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
8. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/KV/2020
9. Záležitosti odboru investic a údržby
10. Udělení souhlasu s uzavřením obchodu – pořízení investice
11. Informace o činnosti Policie ČR, územního odboru Prachatice za rok 2019
12. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
13. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 17.02.2020

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2020
b) souhlas zřizovatele s přijetím daru – žádost ZŠ T. G. M. Vimperk ze dne
14.02.2020, kopie darovací smlouvy

Usnesení č. 166
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 94.900 Kč (RO č. 6).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 09.03.2020
P. Samek ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 167
Rada města v působnosti zřizovatele podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dává souhlas Základní
škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice k nabytí daru 10 ks sady
robotů Edison V2.0 a 5 ks EdCreate – Edison robot creator´s kit od dárce VIM.Perk, z.
s., Špidrova 90, Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 09.03.2020
3. Příkazní smlouvy na projekt „Zpracování plánu ÚSES ORP Vimperk“
Přílohy:

- 2 x návrh příkazní smlouvy, 2 x záznam o předběžné řídící kontrole, návrh
plné moci, návrh OR

Usnesení č. 168
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na projekt „Zpracování plánu ÚSES ORP
Vimperk“ se společností EWAA s. r. o., se sídlem Sedlečko u Soběslavě čp. 3, dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je zpracování a podání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci OPŽP 2014 - 2020, 52. výzva, žadatel město Vimperk. Odměna za
provedení předmětu smlouvy je sjednána ve výši 30.000,00 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 10.03.2020
Usnesení č. 169
Rada města rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na projekt „Zpracování plánu ÚSES ORP
Vimperk“ se společností EWAA s. r. o., se sídlem Sedlečko u Soběslavě čp. 3, dle
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je administrace výběrového řízení a
manažerské řízení projektu v rámci OPŽP 2014 - 2020, 52. výzva, žadatel město Vimperk.
Odměna za provedení předmětu smlouvy je sjednána ve výši 60.000,00 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 10.03.2020

4. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost R. Č. ze dne 12.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 7 v ul. U Lázní
čp. 171, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost M. N. ze dne 12.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 8A v ul. Pod
Pekárnou čp. 592, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost H. K. ze dne 13.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 6 v ul. Pod
Pekárnou čp. 591, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost H. B. ze dne 10.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 5 v ul. U Lázní
čp. 171, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) ukončení zveřejnění záměru č. 14/4/2020, žádost společnosti K a P O – plus
s. r. o., ze dne 20.02.2020, zápis z komise pro otevírání nabídek ze dne
24.02.2020, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 170
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 v ulici U Lázní čp. 171
ve Vimperku s R. Č., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.03.2020
Usnesení č. 171
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku s M. N., trvale bytem tamtéž, do 28.03.2022 za předpokladu dodržení
podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.03.2020
Usnesení č. 172
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Pod Pekárnou
čp. 591 ve Vimperku s H. K., trvale bytem tamtéž, do 30.03.2022.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.03.2020
Usnesení č. 173
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici U Lázní čp. 171
ve Vimperku, s H. B., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.03.2020

Usnesení č. 174
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 367 v ulici
Klostermannova ve Vimperku, č. prostor 304 o celkové výměře 114,98 m2 společnosti
K a P O – plus s. r. o., Kuršova 986/12, Brno, za účelem zřízení prodejny pracovní,
volnočasové a zdravotní obuvi. Nájemné je stanoveno u reprezentativních prostor ve
výši 603,24 Kč/m2/rok, u prostor skladových ve výši 494,60 Kč/m2/rok, ostatních ve výši
277,32 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou s platností od 01.03.2020. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si
zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.05.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.03.2020
5. Pozemky
Přílohy:

a) pacht části pozemku – zahrádka lokalita U Jitony – kopie zveřejněného
záměru č. 15/4/2020, žádost L. R. ze dne 24.01.2020, žádost D. P. ze dne
13.02.2020, snímek mapy se zákresem, návrh pachtovní smlouvy, zápis
z otevírání obálek 24.02.2020, návrh odboru HB
b) pacht části pozemku – zahrádka v lokalitě Boubínská – kopie zveřejněného
záměru č. 16/4/2020, žádost J. Š. ze dne 31.01.2020 a ze dne 24.02.2020,
snímek mapy se zákresem, návrh pachtovní smlouvy, zápis z otevírání obálek
ze dne 24.02.2020, návrh odboru HB
c) žádost J. S. ze dne 13.02.2020 o odkoupení pozemku v k. ú. Solná Lhota,
snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru IÚ, snímek ÚP, návrh odboru HB
d) žádost manž. S. ze dne 10.02.2020 o odkoupení pozemku v ul. Na Výsluní,
snímek mapy se zákresem, vyjádření odborů VÚP a IÚ, návrh odboru HB
e) žádost spol. SETERM CB a. s. ze dne 13.02.2020 o souhlas se záměrem
stavby „Vimperk – Na Výsluní, kNN, pí Hladká“, návrh budoucí smlouvy o
zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost společnosti Elektroinvest Strakonice ze dne 17.02.2020 o souhlas se
záměrem stavby „Vimperk – Špidrova, kNN, CS spol.“, smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení VB, podmínky města, nový návrh budoucí smlouvy o zřízení
VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) žádost společnosti Starnet, s. r. o. ze dne 19.02.2020 o souhlas s instalací
internetové sítě v domech ve vlastnictví města Vimperk, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 175
Rada města rozhodla propachtovat panu D. P., trvale bytem 1. máje 188, Vimperk část
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 od 01.03.2020
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 5 Kč/m2/rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.02.2020

Usnesení č. 176
Rada města rozhodla propachtovat panu J. Š., trvale bytem Masákova Lhota 20, Zdíkov
část 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 od 01.03.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
5 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 177
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 657 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Solná
Lhota, dle předložené žádosti pana J. S., ve smyslu jeho prodeje a rozhodla tento
ponechat nadále v majetku města Vimperk z důvodu, že je v Územním plánu Vimperk
zařazen do plochy technické infrastruktury, neboť se na něm nachází vodní zdroj.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 178
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 438/1 – zahrada o celkové výměře 8707 m2 v k. ú. Vimperk, dle
předložené žádosti manželů S., ve smyslu prodeje jeho části a rozhodla tento ponechat
nadále v majetku města Vimperk a v nájemním vztahu a to z důvodu, celistvosti
pozemků města Vimperk v dané lokalitě.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 179
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. 1030057641/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN,
plastového pilíře s kabelovou skříní a uzemnění v rámci stavby „Vimperk – Na Výsluní,
k NN, pí H.“ 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. 438/1 a parc. č. 430 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 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 28.02.2020

Usnesení č. 180
Rada města v důsledku změny technického řešení stavby „Vimperk - Špidrova, kNN, CS
spol.“ mění své usnesení č. 858 ze dne 23.09.2019 a rozhodla uzavřít se společností
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle
předloženého návrhu novou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030054062/005 povahou osobní služebnosti energetického vedení, spočívající
v uložení nového zemního kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Vimperk
- Špidrova, kNN, CS spol.“ 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. 1125/4 a parc. č. 1238/3 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 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 28.02.2020
Usnesení č. 181
Rada města rozhodla uzavřít v souladu se Zásadami k provádění instalace zařízení pro
elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku města
Vimperk schválených radou města dne 12.12.2016 usnesením č. 1271, se společností
STARNET, s. r. o. se sídlem Žižkova tř. 226/3, České Budějovice Smlouvu o umístění
zařízení pro poskytování internetového připojení, jejíž předmětem je umístění
domovních přijímacích antén, instalace internetové sítě a vnitřních rozvodů v bytových
domech ve vlastnictví města Vimperk tj. Mírová čp. 407, čp. 408, čp. 410, čp. 424, čp.
425, čp. 426, čp. 427, čp. 428, čp. 429, čp. 430, čp. 431, čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458,
SNP čp. 461, čp. 462, K Rokli čp. 494, čp. 495, čp. 496, Luční čp. 498, čp. 499, čp. 500,
Čelakovského čp. 400, čp. 402, čp. 403, čp. 404 a K. Weise čp. 394, čp. 395, čp. 396, čp.
397, čp. 398. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Úhrada bude stanovena dle sazebníku Zásad k provádění instalace zařízení pro
elektronický přenos dat a připojení k internetu. Rada města pověřuje odbor HB
předložením návrhu této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
6. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci – odstraňování použitého textilu,
kopie smlouvy o spolupráci ze dne 24.10.2014, kopie dodatku č. 1 ze dne
11.12.2019
b) návrh kupní smlouvy se společností CONT s. r. o., nabídka č. 8110200134
ze dne 05.02.2020, zálohová faktura, všeobecné obchodní podmínky, záznam
o předběžné řídící kontrole (62.316 Kč včetně DPH)

Usnesení č. 182
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 07.11.2014 –
odstraňování použitého textilu, mezi společností DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem
Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou a městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6,
Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 06.03.2020
Usnesení č. 183
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu /KS/ mezi prodávajícím CONT s. r. o., Nové
Město nad Metují, Rovná 1705 a kupujícím městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova
6, Vimperk, jejímž předmětem je montáž tří buněk za účelem zřízení Re-use centra u
sběrného dvora dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 06.03.2020
7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy se společnosti Reno Šumava a. s.

Usnesení č. 184
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností Reno Šumava a. s. na poskytnutí finanční částky o výši 5.000 Kč + DPH za
reklamu v rámci městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.03.2020
8. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/KV/2020
Přílohy:
Bez usnesení.

- zápis z jednání dne 19.02.2020 s prezenční listinou, vyjádření ke
kontrolovaným usnesením ZM

9. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) výzva k podání nabídek na zakázku „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk,
Smetanova 405“ a jmenování hodnotící komise
b) zadávací dokumentace „Stavební úpravy objektu Hřbitovní čp. 313, Vimperk“

Usnesení č. 185
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupech při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020

Usnesení č. 186
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na dodavatele stavební
zakázky „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405“ ve složení Mgr. Vladan
Pokorný, Mgr. Jana Doležalová, Ing. Jaromír Tomšovic, Ing. Josef Jedlička, Mgr. Zdeněk
Kuncl, Ing. Michal Janče, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 187
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 „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní čp. 313,
Vimperk".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.03.2020
10. Udělení souhlasu s uzavřením obchodu – pořízení investice
Přílohy:

- žádost MěSl Vimperk ze dne 19.02.2020 čj. MUVPK-KS 6492/20, návrh S

Usnesení č. 188
Rada města zastupující město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný
společník společnosti Městské služby Vimperk s. r. o., souhlasí s tím, aby společnost
Městské služby Vimperk s. r . o., uzavřela obchod – pořízení investice na nákup
svozového vozidla odpadů v předpokládané ceně 4 mil. Kč v roce 2020, která bude
soutěžena v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 28.02.2020
11. Informace o činnosti Policie ČR, územního odboru Prachatice za rok 2019
Přílohy:
- zpráva ze dne 13.02.2020 čj. MUVPK-KS 5739/20 včetně přílohy
Bez usnesení.

12. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost SENIOR KLUBU VIMPERK, z. s., ze dne 03.02.2020 čj. MUVPK-KS
4202/20, návrh S
b) žádost ČRS, z. s. ze dne 05.02.2020 čj. MUVPK-KS 4556/20, návrh S
c) žádost Oblastního spolku ČČK Prachatice ze dne 14.02.2020 čj. MUVPK-KS
5795/20, návrh S
d) žádost Bike Klubu Vimperk z. s. ze dne 10.02.2020 čj. MUVPK-KS 5121/20,
návrh S
e) žádost Okresního sdružení ČUS Prachatice, z. s. ze dne 31.01.2020 čj.
MUVPK-KS 4065/20, návrh S
f) žádost TJ ŠUMAVAN VIMPERK z. s. – oddílu florbalu ze dne 16.02.2020 čj.
MUVPK-KS 6318/20, návrh S
g) žádost Svazu tělesně postižených v ČR z. s. MO Vimperk ze dne 13.02.2020,
návrh S

Usnesení č. 189
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč Českému rybářskému svazu z. s.,
místní organizaci Vimperk, Nad Stadionem 647, Vimperk na úhradu nákladů pro
zabezpečení dětských rybářských závodů v roce 2020. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 190
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč SENIOR KLUB VIMPERK z. s.,
Sklářská 399, Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Májové
veselice, která se bude konat dne 19.05.2020 v KD Cihelna ve Vimperku. Dotace bude
použita na částečnou úhradu nákladů za pronájem sálu. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 191
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže, Nemocniční 204, Prachatice na částečnou úhradu nákladů spojených
s projektem podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve v průběhu roku
2020. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.12.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 192
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 17.000 Kč Bike Klub Vimperk z. s., Zdíkov
330, Zdíkov na pořádání závodů horských kol a závodu Šumavského poháru MTB 2020.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.10.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020

Usnesení č. 193
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč Okresnímu sdružení ČUS
Prachatice, z. s., U Stadionu 270, Prachatice, na úhradu nákladů při pořádání
slavnostního večera vyhlášení nejlepších sportovců, sportovních kolektivů a osobností,
který se bude konat dne 23.03.2020 v Prachaticích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.04.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 194
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.200 Kč spolku TJ ŠUMAVAN VIMPERK z.
s., 1. máje 321, Vimperk na úhradu nákladů při pořádání domácího turnaje v rámci 17.
kola regionální ligy mužů ve florbalu, které se bude konat dne 29.02.2020 v Kašperských
Horách. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.03.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020

Usnesení č. 195
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.500 Kč STP ČR z. s., místní organizaci
Vimperk, Mírová 433, Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
bowlingového turnaje tří organizací STP ČR, který se bude konat dne 13.08.2020 ve
Vimperku. Dotace bude použita na nákup cen a pronájem bowlingových drah. Dotace
bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
dotace do 30.09.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 28.02.2020
13. Různé
Datum vyhotovení: 24.02.2020
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová
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Ing. Jaroslava Martanová
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JUDr. Tomáš Samek

