Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 17.02.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Alena Szabová, referentka odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Návrhy darovacích smluv o propagaci a reklamě
4. Pozemky
5. Záležitosti odboru životního prostředí
6. Bytové záležitosti
7. Zpracování změny č. 3 ÚP Vimperk
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 10.02.2020

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2020
b) souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém Františku
Vašíčkovi – dopis Mgr. M. Vosátkové, MBA ze dne 11.02.2020
c) návrh dodatku č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a o pojištění
odpovědnosti, záznam z jednání s klientem o pojistné smlouvě

Usnesení č. 133
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 345.000 Kč (RO č. 4),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 187.333 Kč (RO č. 5).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 02.03.2020
Usnesení č. 134
Rada města rozhodla vyslovit souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty po
zemřelém Františku Vašíčkovi, naposledy bytem Lipka 29, Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 02.03.2020
Usnesení č. 135
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-26548-11 o pojištění
majetku (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a o
pojištění odpovědnosti se společností Generali Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16,
113 04 Praha 1, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 02.03.2020
3. Návrhy darovacích smluv o propagaci a reklamě
Přílohy:

- 5x návrh smluv o poskytnutí cen na městský ples

Usnesení č. 136
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností ROHDE &, SCHWARZ, závod Vimperk s. r. o. na poskytnutí finanční částky
o výši 10.000 Kč + 21% DPH za reklamu v rámci městského plesu dle předloženého
návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.03.2020

Usnesení č. 137
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností
REPAM s. r. o. na poskytnutí cen pořadateli městského plesu ve výši 4 000 Kč dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 138
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností
DŘEVOTVAR – řemesla a stavby, s. r. o. na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč
v rámci městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 139
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností STAVIMPERK, s. r. o. na poskytnutí finanční částky o celkové výši 5.000 Kč
za reklamu v rámci městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 140
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností
Střechy - Záleský Josef, s. r. o. na poskytnutí cen pořadateli městského plesu ve výši
1 000 Kč dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.03.2020
4. Pozemky
Přílohy:

a) návrh smlouvy o zřízení VB na stavbu „Boubská – nom. knn. P. Helebrant“ –
žádost společnosti Ging., s. r. o. ze dne 12.02.2020, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) souhlas se záměrem stavby „Hrabice – ks, p. č. 65/9, p. Rychtář“ – žádost
společnosti Elektrostav Strakonice, s. r. o. ze dne 05.02.2020, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, podmínky města, návrh
odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Hrabice – kNN, pč. 5/1, KV – Vimperk“ – žádost
společnosti Elektrostav Strakonice, s. r. o. ze dne 03.02.2020, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) e-mailová žádost společnosti Reno Šumava stavby s. r. o. ze dne 10.02.2020
o vyjádření k připravované uzavírce komunikace I/39 Houžná – Lenora, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) e-mailová žádost společnosti Reno Šumava, a.s. ze dne 12.02.2020 o
vyjádření k připravované uzavírce komunikace II/145 v průtahu obce Zdíkov

Usnesení č. 141
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-014330058449/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Boubská – nom, knn, p. Helebrant“
v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí parc. č. 931/1
zapsané 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. 267-14/2020. 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 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 142
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. 1030056526/003 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Hrabice – ks, p.č. 65/9, p. Rychtář“ v pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001,
vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 100/11 a parc. č. 671/1 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 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020
Usnesení č. 143
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. 1030055994/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Hrabice – kNN, pč. 5/1, KV-Vimperk“ v pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001,
vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 452, parc. č. 668/6 a parc. č. 670/2
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 bez DPH. Rada města pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2020

Usnesení č. 144
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem uzavírky pro nákladní dopravu a stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci v zastavěném a správním území města v důsledku opravy
komunikace I/39 Houžná – Lenora v období od 16.03.2020 – 26.06.2020, zaslaným
společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 145
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky pro dopravu od 06.03.2020 do 31.07.2020 a stanovené objízdné
trasy v zastavěném a správním území města v důsledku opravy (modernizace) silnice
II/145 v průtahu obce Zdíkov, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se sídlem
Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
5. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

- souhlas s darováním dřevin k vlastnímu zpracování

Usnesení č. 146
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o darování dřevin k vlastnímu zpracování mezi K.
H., Zlatá stezka 94, Vimperk, a městem Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 29.02.2020
6. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost M. Š. ze dne 10.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 6 v ul. Mírová čp.
458, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost S. Ž. ze dne 10.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 18 v ul. K. Weise
čp. 397, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost R. K. ze dne 03.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 12 v ul. Mírová
čp. 410, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost M. V. ze dne 30.01.2020 o prodloužení NS k bytu č. 4 v ul. K Rokli čp.
494, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost Š. H. ze dne 07.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 9 v ul. Pod
Pekárnou čp. 590, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost T. T. ze dne 05.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 11 v ul. Mírová čp.
434, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost I. M. ze dne 05.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 6 v ul. Nad
Stadionem čp. 355, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost M. P. ze dne 04.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 19 v ul. Mírová
čp. 435, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost J. Z. ze dne 03.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 32 v ul. Luční čp.
498, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

j) žádost J. M. ze dne 10.02.2020 o souhlas s přihlášením cizího státního
příslušníka do bytu č. 3 v ul. Mírová čp. 408, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
k) žádost L. N. ze dne 11.02.2020 o odložení výkonu rozhodnutí soudním
vyklizením bytu č. 27 v ul. K Rokli čp. 494, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
Usnesení č. 147
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Mírová čp. 458
ve Vimperku s M. Š., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 148
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 18 v ulici Karla Weise
čp. 397 ve Vimperku se S. Ž., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 149
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 410
ve Vimperku s R. K., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 150
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku s M. V., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 18.02.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 151
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Pod Pekárnou
čp. 590 ve Vimperku se Š. H., trvale bytem tamtéž, do 26.02.2022.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 152
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Mírová čp. 434
ve Vimperku s T. T., trvale bytem tamtéž, do 28.02.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020

Usnesení č. 153
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Nad Stadionem
čp. 355 ve Vimperku s I. M., trvale bytem tamtéž, do 28.02.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 154
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 19 v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku s M. P., 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 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 155
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32 v ulici Luční čp. 498
ve Vimperku s J. Z., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 156
Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka D. F. do bytu č. 3 v ulici
Mírová čp. 408 ve Vimperku, jehož nájemci jsou J. M. a D. F. (manželka).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
Usnesení č. 157
Rada města trvá na provedení výkonu rozhodnutí soudním vyklizením bytu č. 27 v ulici
K Rokli čp. 494 ve Vimperku (spis. zn. 9E 6/2017-23) vedené proti povinné L. N., trvale
bytem tamtéž.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020
7. Zpracování změny č. 3 ÚP Vimperk
Přílohy:

- návrh odboru VÚP, výzva k podání nabídky ze dne 12.02.2020, obsah změny
č. 3 ÚP Vimperk – 6x A4

Usnesení č. 158
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci „Změna č. 3 ÚP Vimperk“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.04.2020

8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o nájmu technického zařízení pro měření úsekové rychlosti
vozidel s přílohami č. 1 – č. 3, dodatek č. 1 – odloženo na jednání RM
02.03.2010
b) veřejná zakázka „Úprava veřejného prostranství v osadě Křesanov –
projektové práce“ – záznam o předběžné řídící kontrole, cenové nabídka K.
Harazima ze dne 11.02.2020 (90.000 Kč)
c) veřejná zakázka „Cyklotrasy Vimperk – Borová Lada, Paseka (Nové Hutě) a
Zadov – projektové práce“, záznam o předběžné řídící kontrole, cenová nabídka
společnosti Cassia Development & Consulting s. r. o. ze dne 12.02.2020
(70.000 Kč)
d) veřejná zakázka „Vimperk, Vodník – singltrack a pumptrack – projektové
práce“, záznam o předběžné řídící kontrole, cenová nabídka P. Kohera –
Farbikes.cz ze dne 06.02.2020 (97.333 kč)

Usnesení č. 159
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
služby „Úprava veřejného prostranství v osadě Křesanov - projektové práce“ Ing. arch.
Karlu Harazimovi, Zlatá stezka 94/8, Vimperk a pověřuje odbor investic a údržby
vystavením objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 160
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
služby „Cyklotrasy Vimperk - Borová Lada, Paseka (Nové Hutě) a Zadov - projektové
práce“ obchodní společnosti CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s. r. o., Dr. Tůmy
1601/5, České Budějovice 3 a pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
Usnesení č. 161
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
služby „Vimperk, Vodník - singltrack a pumptrack - projektové práce“ Pavlu Koherovi,
Dolní Stropnice 30, Trhové Sviny – Římov a pověřuje odbor investic a údržby
vystavením objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
9. Různé
R1) Rada města byla seznámena s materiály, které budou předkládány jednotlivými
odbory na jednání ZM 02.03.2020 (FO, odbor HB, odbor SV, KS).
R2) Pokračování bytových záležitostí

Přílohy:

- žádost L. P., Luční čp. 498, Vimperk a N. R., Pod Pekárnou čp. 592, Vimperk,
trvale hlášena Steinbrenerova čp. 6, Vimperk o souhlas s vzájemnou výměnou
bytu ze dne 17.02.2020, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 162
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 18 v ulici Luční čp. 498,
Vimperk s L. P., trvale bytem tamtéž, Vimperk, ke dni 23.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020

Usnesení č. 163
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 3B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592, Vimperk s N. R., trvale hlášena Steinbrenerova čp. 6, Vimperk, ke dni 23.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020

Usnesení č. 164
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3B v ulici Pod Pekárnou čp. 592
ve Vimperku, 1+1, s L. P., trvale bytem Luční čp. 498, Vimperk, na dobu určitou
s platností od 24.02.2020 do 31.12.2020 za předpokladu dodržení podmínek
stanovených dotačním titulem MMR. Nájemné je stanoveno ve výši 45,43 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek,. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020

Usnesení č. 165
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku, 3+1, s N. R., trvale hlášena Steinbrenerova čp. 6, Vimperk, na dobu určitou
s platností od 24.02.2020 do 30.09.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí P. Samek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.02.2020

Návrh odboru HB na opravu tiskové chyby v usnesení RM č. 85 ze dne 03.02.2020 ve smyslu
změny platnosti nájemní smlouvy, a to z 01.02.2020 na 03.02.2020.
Datum vyhotovení: 17.02.2020
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Mgr. Zdeněk Kuncl

