Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2014
Přítomni:
Hosté:

Omluveni:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar
Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí odboru ŠK
Mgr. Zdeněk Kuncl, referent odboru ŠK
Zdeněk Ženíšek

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Žádost o prověření jednání z hlediska možného naplnění skutkové podstaty
trestného činu
5. Záležitosti odboru životního prostředí
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Pozemky
8. Zápis z jednání sportovní komise
9. Zápis ze zasedání dopravní komise
10. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z prostředků města Vimperk
11. Různé
Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček, Rűckerová).
Program byl schválen.
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 26.05.2014

Usnesení č. 579
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček, Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 21.05.2014
b) návrh smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem
na realizaci projektu „Kreslená mapa památek města Vimperk“
c) žádost MŠ Vimperk, 1. máje 180 o udělení výjimky z max. počtu dětí ve třídě
d) žádost MŠ Vimperk, Klostermannova 365 o udělení výjimky z max. počtu dětí
ve třídě
Usnesení č. 580
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne
21.05.2014 a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
• ZUŠ Vimperk, zastoupené Bc. Pavlem Vališem, ředitelem ZUŠ Vimperk,
ve výši 15. 000 Kč, na částečnou úhradu pořízení nových triček pro
dechový orchestr.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček, Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 16.06.2014
Usnesení č. 581
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí grantu s Jihočeským
krajem, týkající se realizace projektu „Kreslená mapa památek města Vimperk“
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček, Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 06.06.2014
Usnesení č. 582
Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561 / 2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) udělit výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk, 1. máje 180
takto:
– 2. třída 28 dětí
- 3. třída 28 dětí
Výjimka je platná od 01.09.2014 do 31.08.2015 za předpokladu, že zvýšený
počet dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček, Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2014
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Usnesení č. 583
Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561 / 2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) udělit výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk,
Klostermannova čp. 365 Vimperk takto:
Pracovitě Klostermannova:
– 1. třída 28 dětí
– 2. třída 28 dětí
- 3. třída 28 dětí
Pracoviště Mírová:
- 1. tř. 28 dětí
Výjimka je platná od 01.09.2014 do 31.08.2015 za předpokladu, že zvýšený
počet dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (Střeleček, Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2014
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) výběrové řízení na akci „Obnova drobných kamenných památek Vimperska“,
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
b) návrh smlouvy o dílo
na akci „Obnova drobných kamenných památek
Vimperska“, záznam o předběžné řídící kontrole
c) veřejná zakázka: „Vimperk, osada Pravětín – kanalizace a vodovod“ žádost o
stanovení dalšího postupu, vyjádření spol. Čevak a. s .čj.: 014010006266 ze dne
25.02.2014, vnitřní sdělení Čevak a. s. ze dne 12.05.2014
d) návrh smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na projekt obnovy kaple
Panny Marie Lurdské v Hrabicích
Usnesení č. 584
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou
pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Obnova drobných kamenných památek Vimperska" a rozhodla přidělit
výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Richardu Vondráškovi, Povážská
260, 386 01 Strakonice (Bohumilice, 384 81 Čkyně), jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.06.2014
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Usnesení č. 585
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na
stavební (kamenické) práce „Obnova drobných kamenných památek
Vimperska“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a panem
Richardem Vondráškem, Povážská 260, 386 01 Strakonice (Bohumilice, 384 81
Čkyně) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem
Pro 4, proti 0, zdržel se 0(chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.06.2014
Usnesení č. 586
Rada města rozhodla vyčlenit finanční prostředky ve výši 200.000,00 Kč na
opravu případných havárií na dešťové kanalizaci a vodovodním řadu v osadě
Pravětín, ke které může dojít v důsledku provádění opravy povrchu silnice,
kterou bude realizovat v letošním roce Správa a údržby silnic JČK, a pověřila
OIÚ a OF přípravou příslušného rozpočtového opatření. Rekonstrukce těchto
sítí bude realizována v rámci celkového řešení likvidace odpadních vod
v osadě Pravětín.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 587
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice o poskytnutí grantu na realizaci projektu
obnovy kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2014

4. Žádost o prověření
podstaty trestného činu
Přílohy:
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jednání z hlediska možného naplnění skutkové

- žádost o prověření jednání z hlediska možného naplnění znaků
skutkové podstaty trestného činu Pomluvy podle ust. § 184 trestního
zákoníku nebo Křivého obvinění podle ust. § 345 trestního zákoníku.
(bez následných příloh),

Usnesení č. 588
Rada města schvaluje znění žádosti o prověření jednání z hlediska možného
naplnění znaků skutkové podstaty tresného činu Pomluvy podle ust. § 184
trestního zákoníku nebo Křivého obvinění podle ust. § 345 trestního zákoníku
a pověřuje tajemníka MěÚ podáním žádosti k Okresnímu státnímu
zastupitelství v Prachaticích.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor TAJ, termín do 10.06.2014
5. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/1599/14“
b) veřejná zakázka „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 2/2014“,
zadávací dokumentace

Usnesení č. 589
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí grantu
SD/OEZI/1599/14, reg. č. 24-011/14“ na projekt „Záchytné kotce Vimperk“ na
podporu činností útulků pro zvířata v roce 2014 ve výši 20 000, - Kč mezi
městem Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 250805, DIČ
CZ 00250805, zastoupeným starostou města Ing. Bohumilem Petráškem
a poskytovatelem grantu Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, DIČ CZ 70890650, plátce DPH,
zastoupeným Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem a pověřuje jejím podpisem
starostu města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 20.06.2014
Usnesení č. 590
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku
„Vimperk-ošetření dřevin – naléhavost 2/2014“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 20.06.2014

6.

Bytové

záležitosti

a
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nebytové prostory

Přílohy:
a) žádost ze dne 26.05.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici
Čelakovského čp. 400 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 21.05.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová
čp.434 ve Vimperku, vyjádření MěSD návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.05.2014 o uzavření nájemní smlouvy k bytu v ulici SNP čp.
462 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví na uzavření nájemní smlouvy
k bytu v DPS vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 21.05.2014 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách na
nájmu bytu v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku a bytu v ulici Pivovarská čp.
317 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 23.05.2014 o souhlas se změnou účelu užívání nebytových
prostor č. 302 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku z účelu zřízení
fitcentra opět na zřízení cukrárny, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost spol. The Bulldog ze dne 03.04.2014 o souhlas se změnou účelu užívání
nebytových prostor č. 319 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku z účelu zřízení
kanceláře na sklad, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost spol. Sauron CZ ze dne 21.05.2014 o umístění anténního systému pro
potřeby Střední školy a Základní umělecké školy Vimperk na panelovém domě
čp. 461 v ulici SNP ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 591
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského čp.
400 ve Vimperku a to na dobu neurčitou s platností od 03.06.2014. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
Usnesení č. 592
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp.
434 ve Vimperku do 31.05.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
Usnesení č. 593
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 09.06.2014 do 31.08.2014.
Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/1m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
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Usnesení č. 594
Rada města rozhodla na základě doporučení odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Vimperk uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Svornosti
čp. 81 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 15.06.2014 do 30.11.2014. Nájemné je stanoveno ve výši
12,10 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními
předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
Usnesení č. 595
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o souhlas
s úhradou dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání
bytů v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku a v ulici Pivovarská čp. 317 ve
Vimperku v celkové výši 127 154,- Kč (bez poplatků a úroků z prodlení) formou
měsíčních splátek ve výši 2000,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2014
Usnesení č. 596
Rada města souhlasí se změnou účelu užívání nebytových prostor č. 302
v Klostermannově ulici čp. 367 ve Vimperku z fitcentra na cukrárnu. Provoz
změny účelu užívání - cukrárny bude zahájen nejpozději od 01.09.2014. Rada
města upozorňuje nájemce nebytových prostor, že změnu účelu užívání
nebytových prostor je nutné projednat na odboru VÚP MěÚ Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
Usnesení č. 597
Rada města souhlasí se změnou účelu užívání nebytových prostor č. 319
v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku z kanceláře na sklad. Rada města
upozorňuje nájemce nebytových prostor, že změnu účelu užívání nebytových
prostor je nutné projednat na odboru VÚP MěÚ Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
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Usnesení č. 598
Rada města bere na vědomí nabídku společnosti Sauron CZ, s. r. o., se sídlem
Bořivojova 878/35, Praha 3, a požaduje předložit návrh smlouvy na umístění
telekomunikačního stožáru a venkovního rozvaděče pro zajištění
telekomunikačních služeb pro potřeby Střední školy a Základní umělecké
školy Vimperk (Nerudova čp. 267, Vimperk) na panelovém domě čp. 461 v ulici
SNP ve Vimperku. Návrh smlouvy bude následně doplněn technickými
podmínkami ze strany města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.06.2014
7. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 19.05.2014 o prodej pozemků na sídlišti u budovy bývalé
výměníkové stanice Mírová) dnes obchod s potravinami, vyjádření VÚP, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 19.05.2014 o odkoupení stavby původního technického vybavení
bez čp. v ulici Čelakovského ve Vimperku (dříve výměník CZT) za účelem
přestavby na prodejnu potravin a dalšího zboží, vyjádření odborů VÚP, IÚ a ŽP,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 14.05.2014 o odprodej pozemků KN č. 89/1 a KN č. 298/5 v k. ú.
Lipka u Vimperka, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 599
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN
č. 1842/52 o výměře 148 m2 a KN č. 1842/1 o výměře části 220 m2 v k. ú.
Vimperk dle předložené žádosti ze dne 19.5.2014, ve smyslu jejich prodeje a
navrhuje žadatelům pouze jejich dlouhodobý pronájem za účelem jejich údržby
a pro realizaci zřízení zpevněné plochy a chodníků k provozovně potravin
a bytu na pozemku KN č. 1842/53, za nájemné ve výši 9,-Kč/m2/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2014
Usnesení č. 600
Rada města se seznámila s žádostí ze dne 19.05.2014 o odkoupení stavby
původního technického vybavení bez čp. v ulici Čelakovského ve Vimperku
(dříve výměník CZT) za účelem přestavby na prodejnu potravin a dalšího zboží
s tím, že tuto žádost postupuje k projednání zastupitelstvu města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2014
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Usnesení č. 601
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN
č. 89/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 107 m2 a KN č. 298/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2 v k. ú. Lipka u Vimperka ve smyslu
jejich prodeje dle žádosti ze dne 14.05.2014 z důvodu, že požadované pozemky
jsou dle územního plánu Vimperk v ploše dopravní infrastruktury a nenavazují
přímo na pozemky žadatelky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2014
8. Zápis z jednání sportovní komise
Přílohy:

- zápis z jednání 29.05.2014

Usnesení č. 602
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání sportovní komise konané dne
29.05.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 02.06.2014
9. Zápis ze zasedání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 27.05.2014

Usnesení č. 603
Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 27.05.2014
a souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 – č. 8.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 06.06.2014
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10. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
Vimperk

z prostředků

města

Přílohy:
a) žádost Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ze dne 09.05.2014 na úhradu
nákladů spojených s pořádáním hasičské soutěže „O pohár Výškovic“
b) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 26.05.2014 na úhradu nákladů
spojených s účastí žáků 2. stupně na finále turnaje „Hokejbal proti drogám“
v Pardubicích
c) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM ze dne 26.05.2014 na úhradu nákladů
spojených s účastí mažoretek ve finále v mažoretkovém sportu v Náchodě ve
dnech 07.06. – 08.06.2014
d) žádost Českomoravské myslivecké jednoty z. s. ze dne 26.05.2014 na úhradu
nákladů na nájem sálu KD v Šumavských Hošticích, kde se konala chovatelská
přehlídka trofejí
e) žádost osadního výboru Lipka ze dne 02.06.2014 na úhradu nákladů spojených
s pořádáním oslav Mezinárodního dne dětí dne 07.06.2014
Usnesení č. 604
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Výškovice, Výškovice 34, 385 01 Vimperk, na úhradu
nákladů spojených s pořádáním hasičské soutěže „O pohár Výškovic“ v rámci
letošního ročníku Šumavské hasičské ligy. Příspěvek bude použit na
částečnou úhradu nákladů na věcné ceny a poháry pro soutěžící. Příspěvek
bude poskytnut z kapitoly – příspěvky rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2014
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014
Usnesení č. 605
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč Radě
rodičů při ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, 385 01 Vimperk, na úhradu nákladů
spojených s účastí žáků 2. stupně na finále turnaje „Hokejbal proti drogám“
v Pardubicích. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na
dopravu pro soutěžící. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly – příspěvky rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014

11
Usnesení č. 606
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč Radě
rodičů při ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, 385 01 Vimperk, na úhradu nákladů
spojených s účastí mažoretek ve finále v mažoretkovém sportu v Náchodě ve
dnech 07.06. – 08.06.2014. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu
nákladů na dopravu pro soutěžící. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly –
příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do
30.09.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014
Usnesení č. 607
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Českomoravské
myslivecké jednotě z. s., Okresnímu mysliveckému spolku Prachatice,
Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice, na úhradu nákladů na nájem sálu KD
v Šumavských Hošticích, kde se konala chovatelská přehlídka trofejí 2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014
Usnesení č. 608
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč
osadnímu výboru Lipka, na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslav
Mezinárodního dne dětí 07.06.2014. Příspěvek bude použit na částečnou
úhradu nákladů na ceny pro soutěžící děti. Příspěvek bude poskytnut
z kapitoly – příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
příspěvku do 30.09.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014
11. Různé
R1) Návrh smlouvy o poskytnutí reklamní činnosti
Přílohy:

- návrh místostarostky

Usnesení č. 609
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování reklamní činnosti se
společností Městské lesy Vimperk s. r. o., a poskytovatelem městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 06.06.2014
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Zapsala:

Vlasta Chrstošová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Ing. Jaroslava Martanová

