Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.11.2015
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Irena Malotová, PR manažerka
Ing. Jana Králová, vedoucí FO
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí odboru ŠK

Cais,

Ing.

Bohumil

Petrášek,

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Návrh rámcové smlouvy o zajištění kácení, ořezu stromů a odstraňování náletových
dřevin
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
9. Žádosti o přidělení dotace
10. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 23.11.2015

Usnesení č. 1279
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.11.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1280
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 ve výdajích dle předloženého
návrhu v celkové částce 265.595 Kč (RO č. 45).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 11.12.2015
3. Návrh rámcové smlouvy o zajištění kácení, ořezu stromů a odstraňování náletových
dřevin
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh odboru ŽP

Usnesení č. 1281
Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o zajištění kácení, ořezu stromů a
odstraňování náletových dřevin mezi městem Vimperk a společností Městské lesy
Vimperk s. r. o. dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2015
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o dílo „Kaple 14. sv. pomocníků – odstranění poruch povrchů z hlediska
vlhkosti“, záznam o předběžné řídící kontrole, položkový rozpočet
b) návrh smlouvy o dílo „Kostel sv. Bartoloměje – odstranění poruch způsobených
vlhkostí“, záznam o předběžné řídící kontrole, položkový rozpočet
c) výběr zhotovitele na akci: oprava fasády a oken na objektu čp. 5 ve Vimperku, seznam
doručených nabídek, doručené nabídky uchazečů jsou uloženy na odboru
d) zadání veřejné zakázky „Revitalizace areálu hřbitova – rozptylová loučka“ a jmenování
komise, zadávací dokumentace

Usnesení č. 1282
Rada města na základě vyhodnocení došlých nabídek na zhotovitele stavby " Kaple
14. sv. pomocníků – odstranění poruch povrchů z hlediska vlhkosti " rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo s firmou ANTICO, s.r.o., IČ 45022160, Lidická 252, 370 07 České
Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2015
Usnesení č. 1283
Rada města na základě vyhodnocení došlých nabídek na zhotovitele stavby "Kostel
sv. Bartoloměje - odstranění poruch způsobených vlhkostí" rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo s firmou SABBIA, s.r.o., IČ 60851724, Neumannova 158, 383 01 Prachatice dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2015
Usnesení č. 1284
Rada města na základě vyhodnocení došlých nabídek na zhotovitele stavby rozhodla
přidělit zakázku „Oprava fasády a oken na objektu čp. 5 ve Vimperku“ uchazeči
SABBIA, s.r.o., IČ 60851724, Neumannova 158, 383 01 Prachatice a pověřuje odbor
investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2015
Usnesení č. 1285
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace areálu hřbitova - rozptylová loučka".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.12.2015
Usnesení č. 1286
Rada města jmenuje komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavení práce „Revitalizace areálu hřbitova – rozptylová loučka“ ve složení, členové:
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Martin Kalous, Hana Pánová, Ing. Michal Janče, Alena
Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.12.2015

5. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 13.11.2015 o připojení zahrádek v ul. Mírová na vodovodní řad, vyjádření
odborů IÚ a VÚP, snímek mapy se zákresem, vyjádření společnosti ČEVAK a. s. ze dne
23.10.2015, návrh odboru HB – odloženo na jednání RM 14.12.2015
b) změna pachtovní smlouvy se společností Městské lesy Vimperk s. r. o., kopie
zveřejněného záměru č. 72/30/2015, snímek mapy se zákresem, návrh dodatku č. 1,
návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.11.2015 o prodej části pozemku v k. ú. Pravětín s umístěním stavby
pro svod dešťových vod, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
d) souhlas se stavbou „Vimperk – kabel NN, 9 chat, zahrádky u Volyňky“ – změna trasy –
žádost společnosti Elektroinvest, s.r.o. ze dne 20.11.2015, snímek mapy se zákresem
původního vedení, nově navržená trasa, návrh odboru HB
e) souhlas s uložením kanalizační stoky (větve) a vodovodního řadu do pozemků v k. ú.
Boubská – žádost ze dne 26.11.2015, snímek mapy se zákresem, návrh nové smlouvy o
smlouvě budoucí, návrh odboru HB
f) informace - dopis ze dne 25.11.2015 – bez usnesení, bude předloženo na jednání ZM
07.12.2015
Usnesení č. 1287
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Městské lesy
Vimperk, s. r. o. se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk dodatek č. 1 pachtovní smlouvy
uzavřené dne 10.04.2014, jejímž předmětem je:
- rozšíření předmětu pachtu o pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 1599 – ostatní plocha o výměře 5235 m2, KN č. 2213 – ostatní plocha
o výměře 2248 m2, KN č. 2236 – ostatní plocha o výměře 5245 m2, KN č. 2240 – ostatní
plocha o výměře 11113 m2 a KN č. 2241 – trvalý travní porost o výměře 10189 m2
včetně stavby lesní komunikace, která se na jejich částech nachází, za účelem údržby
pozemků i samotné stavby komunikace včetně provedení její celkové opravy,
- rozšíření předmětu pachtu o pozemky a stavby všech lesních komunikací
využívaných pachtýřem k dopravě a přibližování dříví z propachtovaných lesních
pozemků,
- navýšení ročního pachtu o 500 tis. Kč/rok tj. na celkové 2 mil. Kč/rok bez DPH, a to
s účinností od 01.01.2016. Rada města pověřuje starostku města podpisem tohoto
dodatku č. 1.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.12.2015
Usnesení č. 1288
Rada města rozhodla nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN č. 947 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Pravětín, dle předloženého návrhu ve smyslu
prodeje její části tj. nově vzniklé parcely parc. č. 947/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 14 m2 dle geometrického plánu č. 212-165/2015 a pověřuje
odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj.
zajištění ocenění pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.12.2015

Usnesení č. 1289
Rada města souhlasí s navrženou změnou trasy nového zemního kabelového vedení
NN v rámci stavby “Vimperk – kabel NN, 9 chat, zahrádky u Volyňky“ dle předložené
žádosti spol. Elektroinvest Strakonice, s. r. o. ze dne 20.11.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.12.2015
Usnesení č. 1290
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro uložení těchto sítí v rámci
stavby „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky (větve) pro výstavbu RD“
v částech pozemků města Vimperk KN č. 890/48, KN č. 893/1 a KN č. 895/71 v k. ú.
Boubská. Tato smlouva bude zároveň nahrazovat dosavadní smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou oběma smluvními stranami dne
13.08.2014, a to z důvodu jiného technického řešení věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu dle znaleckého posudku. Rada
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.12.2015

6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 20.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul SNP čp. 461 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 461 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 16.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Krátká čp. 207 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 12.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Krátká čp. 207 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 10.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 494 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 04.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 23.11.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) ze dne 02.09.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 494 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 18.11.2015 o souhlas s úhradou dluhu vztahující se k bytu v ul. K Rokli
čp. 495 Vimperk dle dohody o splátkách, vyjádření MěSD, evidence předpisu a plateb
s návrhem splátkového kalendáře, návrh odboru HB
j) návrh MěSD na zvyšování nájemného o inflační doložku, návrh odboru HB
k) žádost odboru HB o sdělení, jakým způsobem nakládat s garážemi v Pražské ulici u čp.
181 Vimperk, které není možné využívat pro jejich špatný technický stav
l) žádost společnosti MěL Vimperk s.r.o. ze dne 24.11.2015 o pronájem pozemků v areálu
v Podzámčí z důvodu zajištění zázemí společnosti, návrh odboru HB
m) ukončení zveřejnění záměru č. 73/30/2015, žádost Střední a základní školy Vimperk,
Nerudova 267 ze dne 19.11.2015, zápis z otevírání obálek ze dne 30.11.2015, návrh
odboru HB
n) žádost AUTO ŠTEFFL, s. r. o. ze dne 26.11.2015 o pronájem části manipulační plochy
v areálu U Sloupů, vyjádření osadního výboru ze dne 25.11.2015, situace – orientační
zákres, návrh odboru HB
Usnesení č. 1291
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 30.06.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1292
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku do 30.11.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015

Usnesení č. 1293
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Krátká 207 ve
Vimperku, do 31.12.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1294
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Krátká 207 ve
Vimperku do 31.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1295
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku do 31.12.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1296
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 30.06.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2015
Usnesení č. 1297
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp.
394 ve Vimperku do 30.06.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1298
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.12.2015 do 29.02.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,44 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1299
Rada města rozhodla vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu, který vznikl na
nájmu bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku ve výši 22.217 Kč, dle dohody o
splátkách ve výši 4.000 Kč měsíčně do jeho uhrazení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015

Usnesení č. 1300
Rada města rozhodla navyšovat každým rokem stávající nájemné o inflační doložku
počínaje rokem 2015 s platností od 01.12.2015 pro nově uzavírané nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1301
Rada města rozhodla odstranit garáže u čp. 181 v ul. Pražská Vimperk a pověřuje
MěSD Vimperk s.r.o. realizací jejich odstranění do 31.05.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1302
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne
06.08.2008 mezi městem Vimperk a Městskými lesy Vimperk, s. r. o., jejímž předmětem
je: rozšíření předmětu nájmu o pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako parcely katastru
nemovitostí - část KN č. 326/1 o výměře 2536 m2, část KN č. 1777/3 o výměře 4490 m2,
část KN č. 1777/4 o výměře 1486 m2, část KN č. 326/1 o výměře 1121 m2, část KN č.
1777/4 o výměře 842 m2 za účelem zajištění zázemí společnosti Městské lesy Vimperk,
s. r. o., Podzámčí 612. Nájemné je stanoveno ve výši 9 Kč/m2/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1303
Rada města rozhodla pronajmout část nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část
manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha)
Střední škole a Základní škole Vimperk, zastoupené ředitelem Ing. Lubomírem
Pichlerem, Nerudova čp. 267 Vimperk, za účelem výuky řízení motorových vozidel
vždy po dohodě s odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vimperk, na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.12.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 1000 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání
části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2/rok. Ceny jsou uvedeny
bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015

Usnesení č. 1304
Rada města rozhodla pronajmout část manipulační plochy (zpevněné plochy) – části
parcely KN č. 2522/60 a KN č. 2522/66 v k. ú. Vimperk o celkové výměře 6 125 m2
společnosti s r.o. AUTO ŠTEFFL, Žižkova 415 Vimperk, a to od 04.12.2015 od 12:00
hodin do 05.12.2015 do 18:00 hodin, za účelem uspořádání akce zábavného programu
na motorismus za podmínky zajištění bezpečnosti účastníků akce, nepoškození
pronajímané věci a uvedení do původního stavu. Nájemné je stanoveno ve výši 2.000
Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.12.2015
7. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, návrh smlouvy

Usnesení č. 1305
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 15257086 o poskytnutí dotace ze Státního
fondu ŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci akce „Obnova
zámeckých alejí města Vimperk“ mezi SFŽP Praha 11 a městem Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2015
8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin
b) návrh odměn ředitelům škol
c) výroční zprávy základních škol za školní rok 2014/2015
Usnesení č. 1306
Rada města projednala uzavření provozu mateřských škol 1. máje 180 Vimperk a
Klostermannova čp. 365 Vimperk v době vánočních školních prázdnin v době od
23.12.2015. do 31.12.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2015

Usnesení č. 1307
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitelé ZŠ TGM
Vimperk, ZŠ Smetanova Vimperk, MŠ 1. máje 180 Vimperk a MŠ Klostermannova 365,
jejichž zřizovatelem je město Vimperk, a ukládá odboru školství, kultury a cestovního
ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 07.12.2015

Usnesení č. 1308
Rada města bere na vědomí odevzdání výročních zpráv ZŠ TGM Vimperk a ZŠ
Smetanova čp. 405 Vimperk o činnosti za školní rok 2014/2015, jichž je město Vimperk
zřizovatelem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2015
9. Žádosti o přidělení dotace
Přílohy:
a) žádost ZO ČSOP ŠUMAVA Vimperk ze dne 25.08.2015
b) žádost O. Fibicha Strakonice ze dne 12.11.2015
Usnesení č. 1309
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.750 Kč ZO ČSOP
Vimperk, Hraničářská 38 Vimperk, na vytvoření informačního letáku po vimperském
arboretu. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 31.03.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 07.12.2015
Usnesení č. 1310
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000 Kč Ondřeji
Fibichovi, Malá Turná 10 Strakonice, na vydání publikace Ze Šumavy špalíček. Dotace
bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
dotace do 31.05.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 07.12.2015
10. Různé
R1) Žádost o zastoupení při podpisu smlouvy
Přílohy:

- návrh odboru SV, návrh smlouvy

Usnesení č. 1311
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby ve zdravotnickém zařízení
ústavní péče dle § 52 zákona o sociálních službách za osobu, která není schopna
sama jednat a zatím nemá určeného zákonného zástupce , v souladu s § 91 odst. 6
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, mezi Městským úřadem Vimperk, jako
klientem a BH - Nemocnicí Vimperk a.s. jako poskytovatelem dle předloženého návrhu
a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, TAJ, termín do 07.12.2015

R2) Informace - starostka byla pověřena k jednání s Ing. Herdenem ohledně nabídky
pozemků – bez usnesení
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Stanislav Hlava

