Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2020
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru rozvoje
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Bytové záležitosti
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Žádost o přidělení dotace z rozpočtu města
8. Návrh rámcové smlouvy kupní – nákup spotřebního materiálu pro výpočetní
techniku
9. Zápis z jednání komise prevence č. 1/2020
10. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2019
11. Návrh kupní smlouvy – nákup služebního vozidla pro městskou policii, odprodej
stávajícího služebního vozidla
12. Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro krytý bazén Vimperk
13. Závěrečná zpráva o realizaci audiovizuální prezentace města Vimperk
14. Žádosti o poskytnutí dotace
15. Různé

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

RM 16.03.2020
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 09.03.2020 a ze dne 13.03.2020

2. Záležitosti odboru rozvoje
Přílohy:

a) schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Jč
kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora cestovního ruchu na projekt „Vimperk
podporuje e-cyklisty“ – pravidla dotačního programu
b) schválení podání žádosti o poskynutí dotace z dotačního programu Jč
kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora chytrých měst a obcí na projekt „Mobilní
rozhlas 2020“ – pravidla dotačního programu
c) schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Jč
kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském
kraji na projekt „Doprovodná infrastruktura cyklostrasy Vimperk – Nové Hutě –
Zadov“ – pravidla dotačního programu, mapový zákres

Usnesení č. 256
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Jihočeského kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora cestovního ruchu na projekt
„Vimperk podporuje e-cyklisty“. Rada města pověřuje odbor rozvoje administrací
uvedené žádosti o poskytnutí dotace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
Usnesení č. 257
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Jihočeského kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora chytrých měst a obcí na projekt
„Mobilní rozhlas 2020“. Rada města pověřuje odbor rozvoje administrací uvedené
žádosti o poskytnutí dotace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
Usnesení č. 258
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Jihočeského kraje, 1. výzvy pro rok 2020 Podpora cyklistiky a cyklodopravy
v Jihočeském kraji na projekt „Doprovodná infrastruktura cyklotrasy Vimperk – Nové
Hutě - Zadov“. Rada města pověřuje odbor rozvoje administrací uvedené žádosti o
poskytnutí dotace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města – na základě ústní žádosti občanů města s přílohami, návrh
odboru ŽP
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b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města – žádost střední školy a základní školy Nerudovka ze dne
25.02.2020, návrh odboru ŽP
Usnesení č. 259
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku parc.
č. 1452/1 v k. ú. Vimperk ve vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2020
Usnesení č. 260
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích
parc. č. 1051 v kú. Vimperk ve vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2020
4. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost J. B. ze dne 06.03.2020 o prodloužení NS k bytu č. 10 v ul. Sklářská
čp. 129, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost M. J. ze dne 04.03.2020 o prodloužení NS k bytu č. 9 v ul. K. Weise
čp. 394, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost Mgr. J. K. ze dne 02.03.2020 o převedení NS k bytu č. 9 v ul. K Rokli
čp. 494, Vimperk na syna, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) nezájem o přidělený byt č. 16 v ul. Mírová čp. 427, Vimperk – dopis M. K.
ze dne 11.03.2020, kopie usnesení č. 236 ze dne 09.03.2020, návrh odboru
HB

Usnesení č. 261
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku s J. B., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 17.03.2020
do 28.02.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 262
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Karla Weise
čp. 394 ve Vimperku s M. J., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 263
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti Mgr. J. K. v bytě č. 9 v ulici
K Rokli čp. 494 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale. Dále rada města bere na
vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku
dohodou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu se synem D. K.,
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trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.04.2020 do 31.03.2021.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti Mgr. J. K. v bytě č. 9 v ulici K
Rokli čp. 494 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale, bere na vědomí ukončení nájemního
vztahu k bytu č. 9 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku dohodou, a vyzývá nájemkyni k
vyklizení a předání výše uvedeného bytu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 264
Rada města ruší své usnesení č. 236 ze dne 09.03.2020, kterým rozhodla na základě
doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 427
ve Vimperku, 1+1, s M. K., trvale hlášen Stachy čp. 200 z důvodu jeho nezájmu o
uvedený byt.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 265
Rada města rozhodla z důvodu nezájmu vybraného žadatele a na základě vyhodnocení
žadatelů bytovou komisí dne 03.03.2020, uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v ulici
Mírová čp. 427 ve Vimperku, 1+1, s K. B., trvale bytem Svornosti čp. 42, Vimperk,
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.04.2020 do
31.10.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se
dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
5. Pozemky
Přílohy:

a) směna pozemků v k. ú. Křesanov – žádost manž. K. ze dne 10.01.2020,
snímek mapy se zákresem, snímek ÚP, kopie GP, kopie znaleckého posudku,
návrh odboru HB
b) žádost společnosti Reno Šumava stavby s. r. o. ze dne 06.03.2020
o stanovisko k připravované uzavírce, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
c) žádost společnosti Reno Šumava stavby s. r. o. ze dne 10.03.2020
o stanovisko k připravované uzavírce, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
d) návrh smlouvy o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
v k. ú. Boubská, snímek mapy se zákresem, kopie GP, návrh odboru HB
e) žádost společnosti Elektroinvest Strakonice ze dne 09.03.2020 o souhlas
se záměrem stavby „Vimperk U Sloupů – nom, knn, Limastav“, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
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f) žádost Ing. arch. K. H. ze dne 24.02.2020 o odkoupení pozemku v k. ú.
Vimperk, snímek mapy se zákresem, vyjádření odborů IÚ a VÚP, návrh
odboru HB
g) umístění technického zařízení společnosti STARNET, s. r. o. v domech ve
vlastnictví města Vimperk, návrh smlouvy, zásady ze dne 01.01.2017 –
odloženo na jednání RM 14.04.2020
h) žádost M. M. ze dne 27.02.2020 o povolení navýšení jedné strany koryta
potoka, snímek mapy se zákresem, vyjádření odborů IÚ a VÚP, návrh odboru
HB
Usnesení č. 266
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směny pozemků vedených u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k. ú. Křesanov, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 400 – trvalý travní porost
o výměře 144 m2 a jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 946/2 – ostatní plocha
ostatní komunikace, její části oddělené geometrickým plánem č. 192-23/2020 a vedené
jako její díl „b“ o výměře 328 m2 z majetku města Vimperk, za část parcely katastru
nemovitostí parc. č. 401 – ostatní plocha, neplodná půda oddělenou geometrickým
plánem č. 192-23/2020 a nově vedenou jako parc. č. 401 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 386 m2 v k. ú. Křesanov, na listu vlastnictví č. 1904 z majetku manželů
Krýchových, bytem Křesanov 21, Vimperk. Cena směňovaných pozemků byla
stanovena znaleckým posudkem č. 4484/2020 ze dne 11.03.2020 jako cena v místě
a čase obvyklá, celkově částkou 52.240 Kč (135 Kč/m2 za pozemky plochy smíšené
obytné a 100 Kč/m2 za pozemky plochy veřejného prostranství) za pozemky města
a částkou 38.600 Kč (100 Kč/m2) za pozemky manželů K.. Rozdíl cen směňovaných
pozemků tj. 13.640 Kč uhradí manželé K. na účet města Vimperk před podpisem
směnné smlouvy. Obě strany této směny uhradí každá polovinu nákladů za geodetické
dělení a ocenění pozemků a poplatek za vklad do katastru nemovitostí, když doplatek
těchto nákladů manželů K. bude činit 6.037,50 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 267
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky části místní komunikace a stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích v zastavěném a správním území města
v důsledku opravy ulice 1. máje (od okružní křižovatky Fišerka po křižovatku ulice Nad
Stadiónem) ve třech etapách v období od 23.03.2020 – 11.12.2020, zaslaným
společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 268
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky komunikace II/167 a stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích v zastavěném a správním území města v důsledku opravy
mostů event. č. 167-003 a 005 ve Františkově v období od 06.04.2020 – 30.06.2020,
zaslaným společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
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Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 269
Rada města rozhodla uzavřít s panem P. H. a paní Ing. J. H., oba bytem Běhounkova
2304/5, Praha - Stodůlky dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení nové vodovodní přípojky v pozemku
města Vimperk parc. č. 931/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Boubská,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 269-52/2020. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a to úplatně za jednorázovou cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Oprávněná strana ponese náklady spojené se zápisem tohoto věcného břemene do
katastru nemovitostí. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 270
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. 1030045587/001 povahou osobní
služebnosti energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového
vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Vimperk U Sloupů – nom, knn, Limastav“
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. 2522/64 a parc. č. 2522/67 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 31.03.2020
Usnesení č. 271
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 1648/2 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Vimperk, ve smyslu
prodeje jeho části a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění dělení a ocenění pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 272
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 1768/1 v k. ú.
Vimperk souhlasí s výstavbou nové opěrné zdi navazující na stávající ochrannou zeď
tvořící koryto Křesanovského potoka ve vlastnictví města Vimperk a to v rozsahu dle
předloženého návrhu pana M. M., bytem Tovární 255, Vimperk ze dne 27.02.2020,
jakožto investorem této stavby a vlastníkem sousedících pozemků parc. č. 202/1, parc.
č. 202/2 a parc. č. 202/3 v Pivovarské ulici vše v k. ú. Vimperk. Souhlas města je
vydáván za předpokladu, že záměr této stavby bude jejím stavebníkem projednán
a odsouhlasen odbory VÚP a ŽP MěÚ Vimperk (stavební úřad a vodoprávní úřad).
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Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) změny ve složení RR VN
b) návrh darovací smlouvy o převodu movitých věcí s přílohou 3 x A4

Usnesení č. 273
Rada města rozhodla přijmout rezignaci Mgr. Adély Jiříkové na pozici šéfredaktora
redakční rady Vimperských novin ke dni 01.04.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 01.04.2020
Usnesení č. 274
Rada města rozhodla jmenovat od 01.04.2020 šéfredaktorem redakční rady
Vimperských novin dosavadního člena redakční rady Tomáše Jiřičku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 01.04.2020
Usnesení č. 275
Redakční rada rozhodla doplnit od 01.04.2020 na volnou pozici v redakční radě
Vimperských novin Ing. Martinu Křížovou, vedoucí odboru školství, kultury
a cestovního ruchu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 01.04.2020
Usnesení č. 276
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o převodu movitých věcí mezi
Jihočeským krajem a městem Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 14.04.2020
7. Žádost o přidělení dotace z rozpočtu města
Přílohy:

- žádost Nexus (krizová pomoc) ze dne 22.11.2019 se zprávou, návrh
smlouvy, návrh odboru SV

Usnesení č. 277
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro Oblastní charitu Vimperk na zajištění projektu
Nexus (krizová pomoc) v roce 2020 dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek P., Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 17.04.2020
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8. Návrh rámcové smlouvy kupní – nákup spotřebního materiálu pro výpočetní
techniku
Přílohy:

- návrh tajemníka a odboru VV, návrh smlouvy s přílohami

Usnesení č. 278
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek článek VII. odstavec 6 uzavřít rámcovou smlouvu kupní,
jejímž předmětem je nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku mezi
prodávajícím KMP Bürotechnik, s. r. o., se sídlem čp. 297, Čkyně a kupujícím městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 15.04.2020
9. Zápis z jednání komise prevence č. 1/2020
Přílohy:
- zápis ze dne 20.02.2020
Bez usnesení.
10. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2019
Přílohy:
- zpráva 13x A4
Odloženo do 15.4.2020.
11. Návrh kupní smlouvy – nákup služebního vozidla pro městskou policii, odprodej
stávajícího služebního vozidla
Přílohy:

- návrh tajemníka a MěP, návrh kupní smlouvy, cenové nabídky

Usnesení č. 280
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek článek VII. odstavec 6 uzavřít kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup vozidla Škoda Karoq pro potřeby městské policie, včetně
ovládacích prvků sestavy pro městskou policii mezi prodávajícím Auto Ševčík c. z.,
spol. s r. o., se sídlem České Vrbné 2379, České Budějovice a kupujícím městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 30.06.2020
Usnesení č. 281
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je odprodej formou
protiúčtu stávajícího služebního vozidla Škoda Yetti mezi prodávajícím městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a kupujícím Auto Ševčík c. z., spol. s r. o., se
sídlem České Vrbné 2379, České Budějovice dle předloženého návrhu. Výkupní cena
bude započtena k ceně nového vozidla.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 30.06.2020
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12. Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro krytý bazén Vimperk – bude projednáno na
RM 30.03.2020
Přílohy:
- zpráva vypracovaná v únoru 2020 – 15 x A4 s přílohami
Bez usnesení.
13. Závěrečná zpráva o realizaci audiovizuální prezentace města Vimperk
Přílohy:
- zpráva Nerudovky ze dne 14.02.2020
Bez usnesení.
14. Žádosti o poskytnutí dotace
Přílohy:

a) žádost Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ze dne 09.03.2020 čj. MUVPK-KS
9144/20
b) žádost HSZ Jč kraje ze dne 04.03.2020 čj. MUVPK-KS 8553/20

Ing. Samek, JUDr. Samek – ohlásili střet zájmu
Usnesení č. 282
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč spolku Ski klub Šumava, z. s.,
1. máje 182/16, Vimperk na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXIII. ročníku
skimaratonu 2020 na Kvildě, který se konal ve dnech 22.02.2020 - 23.02.2020. 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 20.03.2020
Usnesení č. 283
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice na částečnou úhradu
nákladů při pořádání oslavy 50 let vzniku profesionálních hasičů v okrese Prachatice,
která se bude konat v říjnu 2020 v Prachaticích. 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 20.03.2020
15. Různé
Návrh odboru HB na opravu tiskové chyby v usnesení č. 208 ze zasedání RM dne
02.03.2020 ve smyslu opravy čísla bytu, a to z čísla č. 25 na č. 24. Usnesení bude znít takto:
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 24 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s J. Š., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Datum vyhotovení: 16.03.2020
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Petr Samek
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