Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek
Ing. Petr Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Ing. Martina Křížová, vedoucí odboru ŠK
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Žádost o poskytnutí dotace
8. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 24.02.2020

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

- návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2020

Usnesení č. 196
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 91.163 Kč (RO č. 8).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 16.03.2020
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh na přidělení dotací na jednorázové kulturní akce – zápis ze zasedání
kulturní komise
b) nabídka na vytvoření filtrů pro profilovou stránku Zdravé město – cenová
nabídka od společnosti Webhouse
c) návrh pravidel participativního rozpočtu 2020
d) žádost M. P. ze dne 26.02.2020 o spolupořadatelství pro akci Majáles
Vimperk 2020
e) návrh spolupráce s produkční agenturou Optimus – žádost J. P. ze dne
26.02.2020 o umožnění natáčení filmu Tanečník v katastru města Vimperk
f) návrh rozšíření přeshraniční prolupráce města Vimperk o rakouského
partnera
g) návrh darovací smlouvy se společností Jiří Formánek – EUROSYSTEM na
poskytnutí finanční částky v rámci městského plesu
h) návrh smlouvy o zajištění/zprostředkování uměleckého výkonu
s moderátorem Josefem Kudrnou na zajištění moderování galavečera NaturVision dne 25.09.2020

Usnesení č. 197
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 19.02.2020
a rozhodla naložit s dotacemi na jednorázové kulturní akce z rozpočtu města takto.
Radě rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk, zastoupené Mgr. V. H.,
přidělit dotaci ve výši 8 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
maturitního plesu.
ZUŠ Vimperk, zastoupené Mgr. P. V., přidělit dotaci ve výši 15 000
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním předvánočních koncertů.

Kč

Spolku Fénix Skláře, zastoupenému V. B., přidělit dotaci ve výši 2 500 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Loučení s prázdninami.
Spolku MISSION Vimperk, zastoupenému Š. B., přidělit dotaci ve výši 30 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Majálesu.
Spolku Vimperk žije, zastoupenému Mgr. A. J., přidělit dotaci ve výši 10 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Zažít Vimperk Jinak.

Spolku Vimperk žije, zastoupenému Mgr. A. J., přidělit dotaci ve výši 9 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce PechaKucha Nights.
Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku, zastoupenému V. Š., přidělit dotaci ve
výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Železniční
retro den.
Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku, zastoupenému V. Š., přidělit dotaci ve
výši 12 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Oslavy
železnice.
Občanskému sdružení Kurzy Vimperk, zastoupenému H. D., přidělit dotaci ve výši
15 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Letní kurzy žesťů.
Spolku Vimpersko, zastoupenému P. L., přidělit dotaci 4 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce akci Stezka odvahy.
Spolku Vimpersko, zastoupenému P. L., přidělit dotaci 2 500 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce akci Malování na asfalt.
Spolku Vimpersko, zastoupenému P. L., přidělit dotaci 17 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním akce akci Pohodová neděle.
Kavárně Ve Skále, zastoupené M. Č., přidělit dotaci 12 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů souvisejících s přípravou kulturních akcí v roce 2020.
SHŠ Berit, zastoupenému J. Š., přidělit dotaci ve výši 18 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů souvisejících s pořádáním akce Vimperský frňák.
Martanová, Petrášek a T. Samek ohlásili střet zájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.03.2020
Usnesení č. 198
Rada města schvaluje cenovou nabídku na vytvoření filtrů pro profilovou stránku
Zdravé město.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 199
Rada města schvaluje pravidla participativního rozpočtu, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2020
Usnesení č. 200
Rada města rozhodla udělit spolku MISSION Vimperk spolupořadatelství pro akci
Majáles Vimperk 2020 a pověřuje odbor ŠK přípravou smlouvy o spolupořádání kulturní
akce „Majáles Vimperk 2020“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2020

Usnesení č. 201
Rada města rozhodla využít nabídky filmové produkční agentury Optimus a pověřuje
odbor ŠK jednáním o podmínkách projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2020
Usnesení č. 202
Rada města ukládá odboru ŠK prověřit možnosti rozšíření přeshraniční spolupráce
města Vimperk o rakouského partnera.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2020
Usnesení č. 203
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností Jiří
Formánek – EUROSYSTEM na poskytnutí finanční částky o výši 4.000 Kč + DPH v rámci
městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.03.2020
Usnesení č. 204
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu
s moderátorem Pepou Kudrnou, jejímž předmětem je zajištění moderování galavečera
NaturVision – týden přírody, dne 25.09.2020 v Městském kultruním středisku Vimperk,
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 25.09.2020
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost R. Č. ze dne 20.02.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8
v ul. Mírová čp. 427 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost J. C. ze dne 17.02.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21
v ul. Luční čp. 500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost R. N. ze dne 17.02.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15
v ul. Luční čp. 500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost J. Š. ze dne 17.02.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 25
v ul. Luční čp. 500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost M. Z. ze dne 17.02.2020 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20
v ul. Mírová čp. 430 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost T. Š. ze dne 20.12.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 27
v ul. Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB

Usnesení č. 205
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 427
ve Vimperku s R. Č., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020

Usnesení č. 206
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 21 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s J. C., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020
Usnesení č. 207
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s R. N., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020
Usnesení č. 208
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s J. Š., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020
Usnesení č. 209
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 430
ve Vimperku s M. Z., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020
Usnesení č. 210
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti T. Š. o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
č. 27 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku. Dále rada města rozhodla o vyklizení a předání
výše uvedeného bytu nejpozději do 30.04.2020. Pokud nedojde k vyklizení výše
uvedeného bytu, podá město Vimperk žalobu na vyklizení k příslušnému soudu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.03.2020

5. Pozemky
Přílohy:

a) návrh dohody o přistoupení k platbám vodného – pronajatá zahrádka v ul. Na
Výsluní část parc. č. 438/1, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Boubská – směr –
Bořanovice: NN kabel. vedení“, žádost spol. Ging, s. r. o. ze dne 21.02.2020,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba „STL ZTV Hrabice“,
žádost spol. Hrdlička, s. r. o. ze dne 26.02.2020, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
d) žádost M. Sovy ze dne 31.01.2020 o odkoupení pozemku parc. č. 2522/95
v areálu U Sloupů – zveřejnění záměru prodeje, snímek mapy se zákresem,
geometrický plán č. 2619-44/2020, návrh odboru HB
e) sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 21.02.2020 k návrhu nového
uspořádání pozemků města Vimperk zahrnutých do komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Zvonková, zaslané dokumenty KPÚ, návrh odboru HB

Usnesení č. 211
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu mezi městem Vimperk,
společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, České Budějovice a H. K., bytem
Čelakovského 351, Vimperk dohodu o přistoupení k platbám vodného, jehož předmětem
je, aby úhradu vodného s příslušenstvím pro odběrné místo zahrady na části pozemku
parc. č. 438/1 v k. ú. Vimperk v ulici Na Výsluní ve Vimperku hradila přímo oprávněná
osoba tj. pachtýř zahrady H. K. Rada města pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek) Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 212
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-014330053352/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění v rámci stavby „Boubská
– směr – Bořanovice: NN kabel. vedení“ v pozemcích města Vimperk, parcelách katastru
nemovitostí parc. st. č. 56, parc. č. 931/1, parc. č. 931/6 a parc. č. 1023
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. 256-117/2019. 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 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek) Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 213
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. ZP-014340000167/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění
středotlakého plynovodu a přípojky na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby
„STL ZTV Hrabice“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí parc.
č. 453/12 a parc. č. 670/2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,

Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Hrabice na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 248-190089/2019.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou cenu ve výši 4.000
Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek) Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 214
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 2522/95 – ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené geometrickým plánem č. 2619-44/2020 a nově vedené jako nově
vzniklá parc. č. 2522/218 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 365 m2, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou pro areál U Sloupů ve výši 35.740 Kč (80 Kč/m2 za
nezpevněnou plochu a 110 Kč/m2 za zpevněnou plochu). Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na oddělení
nemovitosti ve výši 6.061 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí. Pozemek je prodáván jako manipulační a přístupová plocha k budově bez
čp./če., postavené na parc. č. 2522/71 v areálu U Sloupů vše v k. ú. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 215
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků zahrnutých do
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zvonková souhlasí s předloženým
návrhem nového uspořádání pozemků ve vlastnictví města Vimperk v tomto
katastrálním území vypracovaným zpracovatelem tj. společností Agropoz CB s. r. o., se
sídlem Staroměstská 1, České Budějovice a pověřuje starostku města podpisem
soupisu nových pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.03.2020

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) stavební práce „Vimperk, Křesánov – přepojení nového vodního zdroje K-2
a doplnění technologie do objektu ATS“ – zpráva o hodnocení nabídek, návrh
smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) stavební práce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova“ – písemná zpráva o
hodnocení nabídek – dřevostavba, záznam o řídící kontrole, návrh smlouvy o
dílo, písemná zpráva o hodnocení nabídek – zeleň, záznam o předběžné řídící
kontrole, návrh smlouvy o dílo, nabídka spol. DŘEVOSTYL PLUS, s. r. o.
c) zakázka „Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve
Vimperku“ – vyhodnocení zadávacího řízení – zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
d) žádost V. J. ze dne 26.02.2020 o vyměření nové taxy za natahování městské
zvonice

Usnesení č. 216
Rada města na základě zprávy o hodnocení a posouzení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, Křesánov –
přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění technologie do objektu ATS" rozhodla
zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti VODASERVIS s. r. o., Jamská
2362/53, Žďár nad Sázavou. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.03.2020
Usnesení č. 217
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Vimperk, Křesánov – přepojení nového vodního zdroje K-2 a doplnění
technologie do objektu ATS" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a
společností VODASERVIS s. r. o., Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou, dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.03.2020
Usnesení č. 218
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise pověřená
zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova dřevostavba", rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího
řízení Josefu Kukačkovi, Trhonín 15, Svatá Maří, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OR, termín do 31.03.2020

Usnesení č. 219
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova - dřevostavba"
mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a vybraným dodavatelem
podnikatelem Josefem Kukačkou, Trhonín 15, Svatá Maří, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OR, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 220
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise pověřená
zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova - zeleň",
rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení Ing.
Miloslavě Novotné, Onšovice 61, Čkyně, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OR, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 221
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce „Venkovní učebna ZŠ Smetanova - zeleň" mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a vybraným dodavatelem Ing. Miloslavou
Novotnou, Onšovice 61, Čkyně, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OR, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 222
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí města Vimperk č. 1/2014 „Zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky „Venkovní učebna ZŠ Smetanova - vybavení“ společnosti DŘEVOSTYL PLUS,
s. r. o., Záhoří ev. č. 3, Bošice a pověřila odbor investic a údržby vystavením objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, OR, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 223
Rada města na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace zpevněných ploch v areálu
urnového háje ve Vimperku“ rozhodla zadat zakázku společnosti VKB stavby, s. r. o.,
Buk 51, Prachatice, která podala nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020

Usnesení č. 224
Rada města rozhodla o navýšení měsíční sazby za provádění každodenního natahování
věžních hodin na městské zvonici ve Vimperku na 3.000 Kč/měsíc, a to s platností od
01.04.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
7. Žádost o poskytnutí dotace
Přílohy:

- žádost Kynologického klubu Vimperk – ZKO 116 ze dne 25.02.2020 o
poskytnutí dotace na pořádání závodů

Usnesení č. 225
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 6.000 Kč spolku Kynologický klub
Vimperk – ZKO 116, Miřetice 28, Vacov na úhradu nákladů při pořádání závodů, které se
konají v průběhu roku 2020. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2020

8. Různé
R1) Závěrečná zpráva o realizaci audiovizuální prezentace města Vimperk – odloženo
na jednání RM dne 09.03.2020
Přílohy:
Bez usnesení

- závěrečná zpráva SŠ a ZŠ Vimperk ze dne 14.02.2020, č. j. MUVPK-KS
5836/20

Datum vyhotovení: 02.03.2020

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

