Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.04.2012
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová
Luboš Drenčeni
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Jan Kunc, šéfredaktor VN
Renata Lešková, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Návrh Dodatku ke smlouvě o úvěru
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti
7. Nebytové prostory
8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
9. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávka počítačové techniky pro
MěÚ Vimperk
11. Zpráva Městských lesů Vimperk s.r.o. o hospodaření za rok 2011
12. Návrh smlouvy o natočení a odvysílání pořadu Cyklotoulky Vimperk
13. 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 23.04.2012

Usnesení č. 381
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) „Vimperk, ulice Hraničářská – rekonstukce místní komunikace“ – návrh dodatku č. 1
b) „Vimperk“, ulice Pod Homolkou – místní komunikace“ – návrh smlouvy o dílo, plná moc
c) z pověření starosty - Vimperk, ul. Hřbitovní – oprava
d) z pověření starosty - Vimperk, místní komunikace od I/4 k čp. 318 směr Brloh – oprava
e) ústní návrh místostarostky – požadavek na opravu komunikace ul. Boubínská vznikl při
jednání vedení města se společností OV Média
Usnesení č. 382
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 0511- 01,02 ze dne
08.06.2011 jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice Hraničářská – rekonstrukce
místní komunikace“ mezi městem Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká
1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012
Usnesení č. 383
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk,
ulice Pod Homolkou – místní komunikace“ mezi městem Vimperk a Ing. Miroslavem
Janouškem, Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012
Usnesení č. 384
Rada města rozhodla udělit plnou moc podnikateli Ing. Miroslavu Janouškovi, Krátká
1264, 383 01 Prachatice k tomu, aby jednal jménem města Vimperk ve věcech
týkajících se obstarání podkladů pro projednání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby
včetně podmiňujících aktů, projednání s dotčenými orgány státní správy a
zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení pro stavbu „Vimperk, ulice Pod
Homolkou – místní komunikace“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012
Usnesení č. 385
Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou akce „Vimperk, ul. Hřbitovní –
oprava výtluků“ a dále doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky
z rezervy rozpočtu na rok 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012

Usnesení č. 386
Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou akce „Vimperk, MK od I/4
k čp. 318 směr Brloh – oprava“ a dále doporučuje zastupitelstvu města uvolnit
finanční prostředky z rezervy rozpočtu na rok 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012
Usnesení č. 387
Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou akce „Vimperk, ul. Boubínská
- oprava“ a dále doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky z rezervy
rozpočtu na rok 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012
3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví
města v k.ú. Hrabice – žádost občanů ze dne 22.03.2012 s přílohami
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví
města v k.ú. Vimperk – žádost občanů s přílohami
Usnesení č. 388
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. 670/2 v k.ú. Hrabice dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2012
Usnesení č. 389
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. 1150/1 v k.ú. Vimperk dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2012

4. Návrh Dodatku ke smlouvě o úvěru
Přílohy:

- návrh FO, návrh Dodatku – změna čísla účtu

Usnesení č. 390
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99002267745 s Komerční
bankou, a.s. Praha 1, kterým se mění číslo účtu pro úhradu splátek jistiny úvěru dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2012
5. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas s napojením na stávající veřejnou dešťovou kanalizaci – Jihosepar, a.s.,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) ukončení pronájmu části pozemku v ul. Pražská, zahrádka – dodatek č. 2 k NS –návrh
odboru HB
c) ukončení nájmu pozemku v lokalitě ul. Mírová v k.ú. Vimperk, nový pronájem –
zahrádka, žádost ze dne 04.04.2012, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
e) souhlas s opravou cesty na pozemku v k.ú. Lipka – žádost Lesů ČR ze dne 16.04.2012,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 391
Rada města v zastoupení vlastníka veřejné dešťové kanalizace v areálu bývalých
kasáren ve Vimperku „Za nádražím“ vedené v pozemcích KN č. 1225/65 a KN č. 1225/4
v k.ú. Vimperk, souhlasí s připojením plánované stavby celého areálu „Třídící centrum
Vimperk“ na parcelách KN č. 1206/14, 1206/15, 1206/16, 1206/17, 1206/18, 1206/19,
1206/22 a 1206/23 v k.ú. Vimperk, v rozsahu dle předložené situace zpracované
Projektcentrem Vimperk, na tento veřejný dešťový kanalizační řad za předpokladu, že
připojení bude projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a.s.) a odborem VÚP
MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby společnosti
Jihosepar, a. s., se sídlem Špidrova 128, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 392
Rada města bere na vědomí ukončení části pronájmu pozemku KN č. 1000 v k.ú.
Vimperk dle nájemní smlouvy ze dne 30.7.1999, z důvodu prodeje části tohoto
pozemku. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 30.7.1999, který bude řešit změnu v předmětu nájmu tj. snížení rozsahu z důvodu
změny vlastnictví prodejem. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku
č. 2 dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012

Usnesení č. 393
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku KN č. 1849/1 o výměře
372 m2 v k. ú. Vimperk, využívaného za účelem zahrádkaření, z důvodu úmrtí
nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 394
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 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,
dle předloženého zákresu v katastrální mapě, označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 1849/1 o výměře části 372 m2 – část č. 6, za účelem zahrádkaření.
Nájemní
smlouva
bude
uzavřena
na
dobu
neurčitou
od
15.5.2012
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně 2,- Kč/m2/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 395
Rada města trvá na svých usneseních č. 262 z 10.3.2008 a č. 846 ze dne 1.9.2008 s tím,
že s pozemkem KN č. 422 v k.ú. Vimperk nebude prozatím nakládat, ve smyslu jeho
prodeje.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 396
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 297/2 v k.ú. Lipka u Vimperka
souhlasí s provedením opravy komunikace Lesů České republiky, s. p. umístěné na
výše uvedené parcele v rozsahu dle předloženého návrhu a do budoucna doporučuje
provedení směny tohoto pozemku za pozemky navazující na lesní pozemky vlastněné
městem Vimperk. Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou
podkladů a předložením záměru této směny. Investorem provádění opravy
komunikace jsou Lesy ČR, s. p., Lesní závod Boubín.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012

6. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 11.04.2012 o prodloužení NS k bytu v ul. Pasovská čp. 150, Vimperk,
vyjádření MěSD, vyjádření a návrh odboru HB
b) žádost ze dne 12.04.2012 o uzavření NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394, Vimperk,
vyjádření MěSD, vyjádření a návrh odboru HB
c) návrh odboru HB na změnu usnesení RM č. 301 ze dne 01.02.2012, evidence předpisu
a plateb, návrh odboru HB
d) návrh odboru HB na uzavření NS k nově vybudované jednotce v ul. Pod Pekárnou čp.
590 vyhodnocení výše příjmů, návrh odboru HB
e) žádost MěL ze dne 16.04.2012 o pronájem obytné místnosti v ul. Pivovarská čp. 322,
Vimperk z důvodu ubytování zaměstnanců, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 397
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici Pasovská
čp. 150 ve Vimperku, do 31. 12. 2012 za podmínky uhrazení poplatku za odpad za rok
2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 398
Rada města rozhodla v souladu s čl. VI odst. 3/ Pravidel upravující otázky související
s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, 3+1,.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 5. 2012 do 30. 4.
2013.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 399
Rada města mění své usnesení č. 301 ze dne 2. 4. 2012 takto:
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Pasovská čp. 150 ve
Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 9.5.2012 do
30.9.2012. Nájemné je stanoveno ve výši 31,77 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se
dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt č. 5 v ulici Pivovarská čp. 317 ve
Vimperku předá nájemnice nejpozději do 15. 5. 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 400
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Pod Pekárnou čp. 590
ve Vimperku, 2+1,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s platností
od 27. 4. 2012 do 26. 4. 2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012

Usnesení č. 401
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti č. 3
v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku s Městskými lesy Vimperk,s.r.o., Podzámčí
612, Vimperk, a to na dobu určitou s platností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013. Nájemné je
stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
7. Nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 17.04.2012 o pronájem NP v ul. Nad Stadionem, Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odoru HB
b) žádost ze dne 13.04.2012 o pronájem NP v čp. 484, v ul. Nad Stadionem, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) ukončení zveřejnění záměru č. 20/11/12 - odloženo, bude projednáno na příštím
zasedání
d) zápis ze zasedání DR MěSD Vimperk, s.r.o. ze dne 05.04.2012, návrh odboru HB –
odloženo, bude projednáno na příštím zasedání za přítomnosti jednatele MěSD Vimperk
e) výroční zpráva MěSD Vimperk, s.r.o. za rok 2011, návrh odboru HB – odloženo, bude
projednáno na příštím zasedání za přítomnosti jednatele MěSD Vimperk
Usnesení č. 402
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 320 v čp. 199
v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 2. NP v bloku AB o celkové výměře 24,80 m2 za
účelem podnikatelské činnosti. Výše nájemného z nebytových prostor je stanovena
245,71 Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 403
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 303 v čp. 484
v ulici Nad Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 16,65 m2 za účelem
podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor
reprezentativních 475,38 Kč/m2/měsíc, u nebytových prostor skladových 380,32
Kč/m2/měsíc a u nebytových prostor ostatních 190,17 Kč/m2/měsíc. Ceny jsou
uvedeny bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2012

8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) žádost občanského sdružení Mesada o použití znaku města v rámci pořádání výtvarné
soutěže s názvem „Pomáháme si“
b) dopis ze dne 16.04.2012 – změna výrobních cen Vimperských novin – odloženo, na
příští zasedání bude předložen návrh dodatku ke smlouvě
c) žádost ze dne 19.04.2012 o povolení výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010 z důvodu
konání koncertu
Usnesení č. 404
Rada města souhlasí s užitím zanku města Vimperk na všech propagačních
materiálech občanského sdružení Mesada, a to v rámci výtvarné soutěže „Pomáháme
si“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.04.2012
Usnesení č. 405
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010 Františku
Břečkovi, pro uskutečnění akce „Koncert Šísl band“ ve dnech 1. a 2. června 2012 vždy
od 22:00 hodin do 03:00 hodin koncerty skupiny Šísl band.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 01.06.2012
9. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:
a) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 11.04.2012
b) žádost Svazu diabetiků ČR, ÚO Vimperk zhe dne 16.01.2012
c) žádost STP, o.s., MO Vimperk ze dne 24.02.2012
d) žádost o.s. Mesada ze dne 07.03.2012
Usnesení č. 406
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč Radě rodičů
při ZŠ TGM Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žáků
v krajském kole basketbalu v Jindřichově Hradci (11.04.2012) a v Borotíně
(19.04.2012). Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za dopravu. Příspěvek bude
poskytnut z kapitoly – příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování příspěvku do 30.07.2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.04.2012
Usnesení č. 407
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč Svazu
diabetiků ČR, územní organizace Vimperk na rekondiční pobyt diabetiků v penzionu
Waikiki, Kašperské Hory v červnu 2012. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 27.04.2012

Usnesení č. 408
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč Svazu
tělesně postižených v ČR, a.s. místní organizaci č. 5 Vimperk na zajištění
volnočasových aktivit členů organizace. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 27.04.2012
Usnesení č. 409
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20.000,-- Kč Mesadě,
občanskému družení – pobočka Vimperk na dofinancování služby sociální
rehabilitace ve Vimperku. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 27.04.2012
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávka počítačové techniky pro
MěÚ Vimperk
Přílohy:

- návrh tajemníka, návrh zadání veřejné zakázky

Usnesení č. 410
Rada města souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky na
veřejnou zakázku dodávka počítačové techniky pro MěÚ Vimperk dle předloženého
návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podáním.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ., termín do 30.04.2012
11. Zpráva Městských lesů Vimperk s.r.o. o hospodaření za rok 2011
Přílohy:

- zpráva MěL Vimperk s.r.o. o hospodaření za rok 2011, zápis ze zasedání
DR MěL Vimperk s.r.o. ze dne 29.03.2012, návrh S

Usnesení č. 411
Rada města, jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o., bere na
vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2011 a souhlasí s převodem zisku
z hospodaření za rok 2011 ve výši 750 492,82 Kč na účet 428 – nerozdělený zisk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 27.04.2012

12. Návrh smlouvy o natočení a odvysílání pořadu Cyklotoulky Vimperk
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh MS

Usnesení č. 412
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi městem Vimperk a EXPRESNET.CZ Plzeň,
za účelem natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY v ČT na kanálu ČT4
a umístění na internetový portál www.cyklotoulky.cz dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 27.04.2012
13. Různé
R1) Doplnění záležitostí odboru investic a údržby
Přílohy:

a) „ZTV Brantlova ul. - Vimperk, I. etapa“ – návrh smlouvy o poskytnutí
příspěvku na realizaci investice
b) návrh smlouvy o dílo „ZRV Brantlova ul. – Vimperk, I. etapa“, záznam o
předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 413
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku, jejímž předmětem je
poskytnutí příspěvku na realizaci investice „ZTV Brantlova ul. - Vimperk, I. etapa“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012
Usnesení č. 414
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku, jejímž předmětem je
poskytnutí příspěvku na realizaci investice „ZTV Brantlova ul. - Vimperk, I. etapa“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012
Usnesení č. 415
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce „ZTV Brantlova ul. - Vimperk, I. etapa“ mezi
městem Vimperk a společností ODYS s.r.o., Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012
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