Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.12.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel
Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Zřízení časově omezené pracovního místa romského terénního pracovníka ve
Vimperku – prodloužení
6. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 08.12.2014

Usnesení č. 1419
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.12.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) informace k projektu Areál vodních sportů Vimperk – žádost společnosti Šumavaplan,
spol. s r. o. ze dne 08.12.2014
b) návrh dodatku č. 1 ke SoD „Bazén Vimperk – změna stavby před dokončením č. 2“,
cenová nabídka, záznam o předběžné řídící kontrole (41 140 Kč) – odloženo na
jednání RM 12.01.2015
c) složení pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Vimperk
d) zadávací řízení na akci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ –
odloženo na jednání RM 30.12.2014
e) zateplení ZŠ Vimperk – vyloučení – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
f) veřejná zakázka Zateplení ZŠ Vimperk – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
(SALVETE spol. s r.o. 24 737 855 Kč bez DPH)
g) žádosti Ing. Bucharové o informaci k opravě komuníkace parc. č. 671/1 v k. ú. Hrabice,
snímek z KN
h) „Vimperk, ulice Hřbitovní – revitalizace urnového háje“ – projektové práce (Ing. P.
Vyskočil 59 000 Kč) – email ze dne 25.11.2014
Usnesení č. 1420
Rada města souhlasí s čerpáním finančních prostředků dle navrženého členění
v rámci položky rozpočtu 04 – Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2015
Usnesení č. 1421
Rada města rozhodla jmenovat pracovní skupinu pro regeneraci MPZ Vimperk ve
složení: předseda pracovní skupiny Ing. Jaroslava Martanová, členové: Ing. Jiří Cais,
Ing. Václav Kokštein, Marie Hrušková, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 1422
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ
Vimperk“, rozhodla vyloučit uchazeče Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců
455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1423
Rada města na základě protokolu o posouzení kvalifikace, kterou pořídila hodnotící
komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Vimperk“,
rozhodla vyloučit dodavatele ALDAST, spol. s r.o., Hejdukova 152, 386 01 Strakonice,
IČ: 45023140 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1424
Rada města na základě protokolu o posouzení kvalifikace, kterou pořídila hodnotící
komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Vimperk“,
rozhodla vyloučit dodavatele MONTAKO - stavební s.r.o., Vodárenská 732, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ: 24180416 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1425
Rada města na základě protokolu o posouzení kvalifikace, kterou pořídila hodnotící
komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Vimperk“,
rozhodla vyloučit dodavatele MS-BAU, spol. s r.o., Mokrá 1130/15, 149 00 Praha 4, IČ:
45270775 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1426
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ
Vimperk“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči SALVETE,
spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
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Usnesení č. 1427
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením čl. IV Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Vimperk, ulice Hřbitovní – revitalizace urnového háje“ - projektové
práce“ projektantovi Ing. Pavlovi Vyskočilovi, Špidrova 87, 385 01 Vimperk III.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
3. Pozemky
Přílohy:
a) žádost Dětského centra Šumavous ze dne 08.12.2014 o odklizení polámaných stromů a
větví z pozemku v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) uplatnění škody vzniklé neoprávněným vytěžením dříví na lesním pozemku města v k.
ú. Křesanov, snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
c) VB služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky v k. ú. Vimperk, snímek mapy se
zákresem, návrh smlouvy, návrh odboru HB
d) návrh smlouvy o zřízení VB plynovodní přípojky v Hrabicích – e-mailová žádost
společnosti Hrdlička, s. r. o. ze dne 28.11.2014, snímek mapy se zákresem, návrh
odbru HB
e) návrh dohody o sukcesi práv a povinností ze stavebního povolení, návrh odboru HB
f) přístup k pozemkům určených pro výstavbu rodinných domů na Homolce – žádost ze
dne 13.06.2014, vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy,
návrh odboru HB
g) změna NS uzavření s MěSl Vimperk, s. r. o. na pozemky sportovišť, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
h) námitka k usnesení RM č. 1154 ze dne 13.10.2014, kopie zveřejněného záměru č.
39/21/14, nabídka V. Komrsky a spol. GSI INVEST, s. r. o., zápis z otevírání obálek,
kopie uzavřené NS, snímek mapy se zákresem, vyjádření JUDr. Samka, výklad
k ustanovení § 38 a § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přehled účelu nájmu
pozemků a obvyklých cen, návrh odboru HB
i) žádost o souhlasné stanovisko města Vimperk s výstavbou podporovaných bytů v rámci
Dotačního programu „Pečovatelský a vstupní byt“ – žádost společnosti Plzeňská Farma
s. r. o. ze dne 01.12.2014, vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
Usnesení č. 1428
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 2522/74 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2 v k.ú. Vimperk v areálu U Sloupů
souhlasí dle předloženého návrhu s odklizením polámaných stromů a větví od
námrazy z období od 29.11.2014 – 4.12.2014 z tohoto pozemku. Odklizení bude
provedeno na jeho náklady s tím, že tyto větve mohou být použity pro potřebu jím
provozovaného Dětského centra Šumavous.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
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Usnesení č. 1429
Rada města se seznámila se znaleckým posudkem č. 034/14 o vyčíslení škody (újmy)
vzniklé neoprávněným vytěžením dřeva (32 ks stromů) cizí osobou v lesním porostu
6 Ga9 pozemku KN č. 872/1 v k. ú. Křesanov ve vlastnictví města Vimperk a rozhodla
tuto škodu ve výši 40.710,- Kč včetně nákladů na její vyčíslení uplatňovat vůči
vlastníku sousedního lesa na pozemku KN č. 871/2.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1430
Rada města rozhodla uzavřít podle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky v části pozemku města
Vimperk KN č. 2631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vimperk v rozsahu
dle geometrického plánu č. 2265-159/2014. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou cenu ve výši 500,- Kč bez DPH. Oprávněná strana ponese veškeré
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 22.12.2014
Usnesení č. 1431
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, jako stranou
oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP014330022255/001
služebnosti
inženýrské
sítě,
spočívajícího
v umístění
plynárenského vedení (přípojky) na částech zatížených nemovitostí města v rámci
stavby „Přípojka STL Vimperk, Hrabice P406/5, 670/2“ v pozemcích parcel KN č. 670/2
a KN č. 670/5 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. 202-998/2014. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1432
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu vypracovaného právním
zástupcem města dohodu o sukcesi práv a povinností ze stavebního povolení čj. VÚP
330-1624/2160/08 Ta-10 ze dne 14.10.2008 na pozemcích KN č. 1258/4, KN č. 1258/7,
KN č. 1266/4 vše v k. ú. Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
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Usnesení č. 1433
Rada města se seznámila s návrhem řešení o připojení pozemků určených územním
plánem pro bytovou výstavbu v lokalitě Malá Homolka na komunikaci na parcele
města KN č. 893/1 vše v k. ú. Boubská ve vlastnictví města Vimperk a pověřuje
starostku města a vedoucího odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk
svoláním jednání s dotčenými vlastníky pozemků v uvedené lokalitě, jejímž
předmětem bude majetkoprávní dořešení současného a budoucího uspořádání
pozemků přístupové komunikace v této části města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2015
Usnesení č. 1434
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené
dne 25.6.2013 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž
předmětem je pronájem nemovitostí a movitých věcí, včetně jejich vybavení
a příslušenství, tvořících jako celek sportovní areál.
Změna nájemní smlouvy se týká:

1) označení pronajímaných pozemků v areálu městského koupaliště v důsledku
dokončení stavby „Areál vodních sportů Vimperk“ tj. předmětem nájmu již nebudou
dosavadní pozemky KN č. 650/2, KN č. 650/3, KN č. 650/4 a KN č. 650/5 ale nově
vedené pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 2268-164/2014 tam označené jako
parcely KN č. 645/13 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 7805 m2
a KN č. 650/1 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 857 m2, jejíž
součástí je i nová stavba bazénu,
2) výměry parcely KN č. 642/1 tj. dojde ke snížení o 394 m2,
3) rozšíření předmětu nájmu o pozemky v areálu sportovně rekreačního areálu Vodník
tj. o parcely katastru nemovitostí KN č. 1783/1 – trvalý travní porost část o výměře
2245 m2, KN č. 1807/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4987 m2, jejíž
součástí je i stavba in-line dráhy, KN č. 1807/5 – trvalý travní porost o výměře 9916 m2,
KN č. 1807/9 – trvalý travní porost o výměře 1180 m2 a KN č. 1815 – trvalý travní
porost část o výměře 9606 m2 vše v k. ú. Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1435
Rada města se seznámila s námitkou k usnesení RM č. 1154 ze dne 13.10.2014
podanou společností GSI INVEST s. r. o., se sídlem Na Hroudě 3317/22, Praha 10, ,
doručenou na adresu města Vimperk dne 13.11.2014 s tím, že trvá na tomto usnesení
Rady města Vimperk, neboť výběr nájemce nemovitostí v k.ú. Vimperk na listu
vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk označených jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 1258/4 – trvalý travní porost o výměře 3048 m2, KN č. 1258/5 – trvalý
travní porost o výměře 326 m2, KN č. 1258/6 – trvalý travní porost o výměře 214 m2, KN
č. 1258/7 – trvalý travní porost o výměře 493 m2, KN č. 1266/7 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 198 m2 a KN č. 1275 – trvalý travní porost o výměře části 3144 m2
včetně jich součástí a příslušenství, za účelem jejich údržby, sečení, byl proveden
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v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) zejména jeho § 38
a § 39.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1436
Rada města zastupující město Vimperk vydává nesouhlasné stanovisko s výstavbou
podporovaných bytů v rámci Dotačního programu „Pečovatelský a vstupní byt“, který
hodlá vlastník tj. společnost Plzeňská Farma s. r. o., se sídlem Zlatá stezka 138
Prachatice, realizovat v lokalitě bývalé důstojnické ubytovny v areálu bývalých
kasáren U Sloupů v jejím vlastnictví. Jedná se o budovu bez čp./č.e. – jiná stavba,
která je součástí pozemku KN č. 2522/44 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 495
m2 vše v k.ú. Vimperk. Důvodem je nevhodná poloha objektu pro zmiňovaný záměr.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014

4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 18.11.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 398 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 08.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 04.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 434 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 04.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 592 B
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) oznámení o zrušení své žádosti o pronájmu obytné místnosti – návrh odboru HB na
zrušení usnesení RM č. 1380 ze dne 01.12.2014
f) žádost společnosti Starnet s. r. o. ze dne 03.10.2014 o povolení instalace rozvodů sítě
elektronických komunikací a umístění technologického zařízení v bytových domech
města, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) kopie zveřejněného záměru č. 51/29/14, žádost ze dne 01.12.2014, zápis z otevírání
obálek s nabídkami ze dne 15.12.2014, návrh odboru HB
Usnesení č. 1437
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise 398 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.01.2015 do 31.12.2015. 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 22.12.2014
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Usnesení č. 1438
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku do 30.06.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1439
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová 434 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.01.2015 do 31.12.2015. 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 22.12.2014
Usnesení č. 1440
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 B ve Vimperku, do 30.12.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1441
Rada města ruší své usnesení č. 1380 ze zasedání RM dne 01.12.2014, kterým rada
města rozhodla pronajmout obytnou místnost č. 6 v ulici Pivovarská čp. 322 ve a to
pro nezájem žadatele.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
Usnesení č. 1442
Rada města nesouhlasí s instalací rozvodů sítě elektronických komunikací a umístění
technologického zařízení v bytových domech města Vimperk v ulici K Rokli čp. 494 –
čp. 496, Vimperk a Luční čp. 498 – čp. 500, Vimperk, protože společnost nedoplnila
svoji žádost ve smyslu podmínek stanovené směrnicí města Vimperk pro umisťování
zařízení k příjmu internetu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
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Usnesení č. 1443
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 308 v čp. 3 v ulici 1.
máje ve Vimperku ve 2. NP o celkové výměře 44,42 m2, za účelem zřízení skladu. Výše
nájemného je stanovena 478,05 Kč/m2/rok (bez DPH), které bude navyšováno každým
rokem počínaje rokem 2015 o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2015. Způsobilost
předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.12.2014
5. Zřízení časově omezené pracovního místa romského terénního pracovníka ve
Vimperku – prodloužení
Přílohy:
- návrh tajemníka
Usnesení č. 1444
Rada města rozhodla prodloužit zřízené časově omezené pracovní místo romského
terénního pracovníka, pracovní úvazek 0,5, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
do 31.12.2015 s platností od 01.01.2015. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ
zabezpečením veškerých potřebných náležitostí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2014
6. Provoz městské autobusové dopravy ve Vimperku v roce 2015
Přílohy:

- zpráva S

Usnesení č. 1445
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice na provozování linky 375001 MHD ve Vimperku pro rok 2015 dle
předloženého návrhu s přílohou jízdního řádu a pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 17.12.2014
Usnesení č. 1446
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastník místních komunikací a označníků
zastávek, které jsou umístěny v jejím územním obvodu, souhlasí s udělením licence
na linku č. 385001 MHD Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 17.12.2014
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7.

Žádosti

Přílohy:

o

poskytnutí

finančního

příspěvku

a) žádost společnosti Sport Action s.r.o. ze dne 24.11.2014
b) žádost J. Fialy za MO ČRS Vimperk ze dne 12.03.2014
c) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 28.11.2014

Usnesení č. 1447
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč agentuře Sport
Action spol. s r.o. Chomutov, na zajištění sálu pro vyhlášení a následné občerstvení
účastníků akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu Prachatice“. Příspěvek
bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování poskytnutého příspětku do 30.04.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 19.12.2014
Usnesení č. 1448
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 7 000 Kč MO ČRS, K.
Weise 398 Vimperk, na úhradu nákladů za ceny a zabezpečení závodů Zlatá udice a
rybolov na umělou mušku. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města.
Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31.01.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 19.12.2014
Usnesení č. 1449
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Základní
umělecké škole Vimperk, Nerudova 267 Vimperk, na částečnou úhradu nákladů
pronájmu KD Cihelna ve Vimperku za účelem konání Adventního koncertu dechového
orchestru, který se uskuteční dne 21.12.2014. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly
příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do
31.01.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 19.12.2014

8. Různé
R1) Informace starostky o jednání s R. Rudlovou, majitelkou West baru – bez
usnesení
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Karel Hudeček

