Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 20.03.2017
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav
Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO
Ing. Vladislav Oliwa, kontrolní odbor
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Schválení účetní závěrky roku 2016 příspěvkové organizace ZŠ Vimperk, Smetanova
405
4. Schválení účetní závěrky roku 2016 příspěvkové organizace MěKS Vimperk
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Žádost o uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin pro rok 2017
9. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
10. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
11. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 13.03.2017

Usnesení č. 258
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 259
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 211.046.452,70 Kč (RO č. 9).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 22.03.2017
3. Schválení účetní závěrky roku 2016 příspěvkové organizace ZŠ Vimperk, Smetanova
405
Přílohy:

- rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016, příloha účetní závěrky, návrh na
rozdělení výsledku hospodaření, protokol o schválení účetní závěrky, návrh KO

Usnesení č. 260
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. Rada
města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 39.000,58 Kč a jeho převod
do rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ Smetanova, termín do 31.03.2017
4. Schválení účetní závěrky roku 2016 příspěvkové organizace MěKS Vimperk
Přílohy:

- rozvaha a výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016, příloha k účetní závěrce, žádost
MěKS, protokol o schválení účetní závěrky, vyjádření o překročení závazného
ukazatele, vyjádření k hosp. výsledku za rok 2016, návrh KO

Usnesení č. 261
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2016. Rada města schvaluje hospodářský výsledek za rok 2016 - úhradu ztráty
ve výši 12.840,47 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MěKS, termín do 31.03.2017
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5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 06.03.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 425 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh HB
b) žádost ze dne 08.03.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 435 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh HB
c) žádost ze dne 27.02.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 428 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 22.02.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytuv ul. U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 16.02.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční čp. 500 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 09.03.2017 o souhlas k pronájmu bytu v ul. K Rokli čp. 495 ve Vimperku,
vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 06.03.2017 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka v bytě v ul.
Krátká čp. 207, Vimperk, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 06.03.2017 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka v bytě v ul.
Luční čp. 498 ve Vimperku, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 06.03.2017 o souhlas s instalací zasklívacího systému do lodžie v bytě v ul.
Mírová čp. 434 ve Vimperk, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost ze dne 07.03.2017 o pronájem prostor sloužících podnikání č. 307 v ul. 1. máje čp.
194 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
1. k) žádost spolku Slunečnice ze dne 07.03.2017 o výpůjčku prostor č. 307
v 1. patře
v čp. 74 v ul. 1. máje ve Vimperku, návrh odboru HB
k) žádost ze dne o souhlas s užívání bytu a s přihlášením k tvrvalému pobytu – Výškovice
čp. 12, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 262
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 425 ve
Vimperku, do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 263
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01.04.2017 do 31.10.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 264
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve
Vimperku, do 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
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Usnesení č. 265
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 266
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 267
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 495,
Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 01.04.2017 do
31.03.2018 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem,
který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy
podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 268
Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu v ulici Krátká čp.
207 ve Vimperku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 269
Rada města souhlasí s přihlášením cizích státních příslušníků do bytu v ulici Luční čp.
498 ve Vimperku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017

Usnesení č. 270
Rada města na základě vyjádření MěSD, s. r. o. Vimperk nesouhlasí s instalací
zasklívacího systému do lodžie v bytě v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
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Usnesení č. 271
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící podnikání č. 307
o celkové výměře 62,21 m2 v čp. 194 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské
činnosti. Výše nájemného je stanovena na 504,95 Kč/m2/rok. 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 27.03.2017
Usnesení č. 272
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit prostory sloužící k podnikání č. 307
v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 64,60 m2 v 1. patře, Spolku
Slunečnice, 1. máje čp. 74 ve Vimperku, pro potřeby sociální služby Sociálně
terapeutické a chráněné dílny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou. Náklady na služby spojené s provozem hradí vypůjčitel.
Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 273
Rada města rozhodla změnit Smlouvu o nájmu prostoru uzavřenou dne 22.09.2016, na
Smlouvu o pronájmu objektu čp. 12 ve Výškovicích, a to v souladu se zveřejněným
záměrem a usnesením rady města č. 963 ze dne 21.09.2016, se zachováním účelu
užívání s tím, že část objektu je nájemkyně, oprávněna na své náklady upravit za účelem
možnosti užívání pro potřeby bydlení, a za tímto účelem uvedenou část užívat.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.03.2017
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6. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 01.03.2017 o odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk u domu čp. 159
v Pražské ulici, vyjádření odborů VÚP, IÚ a ŽP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
b) zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín, snímek mapy se
zákresem, geometrický plán č. 220-23/2017, znalecký posudek č. 4083/2017, návrh
odboru HB
c) žádost ze dne 08.03.2017 o odkoupení pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú.
Solná Lhota, vyjádření odborů VÚP a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk, KN č. 1510/1, 1510/3, 1511/2 z vlastnictví
A. Důry, snímek mapy se zákresem, územní plán Vimperk, vyjádření odboru VÚP,
znalecký posudek č. 4082/2017, návrh odboru HB
e) pronájem části pozemků KN č. 670/1 a KN č. 171/1 v k. ú. Klášterec u Vimperka, stavba
kapličky – snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh nájemní smlouvy, návrh odboru
HB
f) žádost Lesů ČR, Správy toků, oblast povodí Vltavy ze dne 15.03.2017 o souhlas se
vstupem na pozemky v k. ú. Vimperk – údržba břehového porostu na Pravětínském
potoce, snímek mapy se zákresem, e-mail ze dne 17.03.2017, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 15.03.2017 o úpravy smlouvy o provedení dočasných terénních úprav na
pozemku města Vimperk – náves osady Pravětín, návrh nepodepsané smlouvy, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 274
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 928 – ostatní plocha, ostatní komunikace a KN č. 934 – zahrada v k. ú.
Vimperk, dle předloženého návrhu ve smyslu jejich prodeje a navrhuje žadatelům jejich
dlouhodobý pronájem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
Usnesení č. 275
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 947/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, její část oddělená dle geometrického plánu č. 22023/2017 a nově vedená jako parc. č. 947/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
267 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4083/2017 vypracovaným znalkyní
Evou Petschovou dne 14.03.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 16.020 Kč
(60 Kč/m2). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od
seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na oddělení a ocenění nemovitosti ve výši 7.760 Kč. Kupující
dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
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Usnesení č. 276
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 450/26 – trvalý travní porost o výměře 72 m2 a KN č. 450/27 – trvalý travní porost
o výměře 709 m2 v k. ú. Solná Lhota, dle předloženého návrhu ve smyslu jejich prodeje
a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru
prodeje tj. zajištění ocenění pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
Usnesení č. 277
Rada města doporučuje odkoupit do vlastnictví města Vimperk parcely katastru
nemovitostí KN č. 1510/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2, KN č.
1510/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a KN č. 1511/2 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 208 m2 v k. ú. Vimperk a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
Usnesení č. 278
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu nájemní smlouvu, kterou si
město Vimperk pronajímá části pozemků vedených jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 171/1 – orná půda a KN
č. 670/1 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové
výměře 330 m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec u
Vimperka, na listu vlastnickém č. 1823. Na předmětu nájmu se nachází stavba kapličky
ve vlastnictví města Vimperk a přístupové cesty k ní. Účelem nájmu je tedy zajištění
údržby stavby a zázemí kolem ní a užívání tohoto prostoru nájemcem a veřejností.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.04.2017 s tříměsíční
výpovědní dobou. Nájemné bude ve výši 1.000 Kč/rok. Rada města pověřuje starostku
města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
Usnesení č. 279
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků vedených jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 1259/2, KN č. 1259/5, KN č. 1259/6, 1077/3, 2001 a 2002/1 v k.
ú. Vimperk souhlasí se vstupem na tyto pozemky v souvislosti s údržbou břehového
porostu na Pravětínském potoce. Souhlas je vydáván státnímu podniku Lesy České
republiky, Správě toků, oblast povodí Vltavy, se sídlem Tyršova 1902, Benešov, který
uvedenou údržbu bude provádět.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
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Usnesení č. 280
Rada města se seznámila s žádostí ze dne 15.03.2017 o doplnění dosud neuzavřené
Smlouvy o povolení k provedení dočasných terénních úprav pozemku ve vlastnictví
města Vimperk a dočasné stavby zpevněné asfaltové komunikace na části pozemku
města KN č. 931/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 (náves osady
Pravětín) v k. ú. Pravětín, schválené usnesením rady města č. 1188 ze dne 28.11.2016.
Rada města rozhodla, že nebude již tuto smlouvu měnit a vyzývá stavebníka k uzavření
schváleného návrhu této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od doručení nové výzvy
k uzavření. Pokud nebude do tohoto termínu smlouva ze strany stavebníka uzavřena,
bude usnesení RM č. 1188 zrušeno.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2017
7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) - veřejná zakázka „Vimperk
– oprava komunikací a chodníků 2017“, návrh odboru IÚ

Usnesení č. 281
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: „Vimperk – oprava komunikací a chodníků
2017“.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 25.03.2017
Usnesení č. 282
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: „Vimperk – oprava komunikací
a
chodníků 2017“ ve složení Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena
Szabová, Petr Květoň.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 25.03.2017
8. Žádost o uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin pro rok 2017
Přílohy:

- žádost MŠ Vimperk, 1. máje 180 ze dne 10.03.2017 a MŠ Vimperk,
Klostermannova 365 ze dne 08.03.2017 o projednání navrhovaného uzavření
provozu MŠ v době letních prázdnin 2017, návrh odboru ŠK

Usnesení č. 283
Rada města bere na vědomí organizační zajištění provozu obou mateřských škol
hlavních prázdninách 2017, jichž je město Vimperk zřizovatelem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, ředitelky MŠ, termín do 31.03.2017

8

o

9. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

a) pověření opatrovnictví,– Michaela Kunešová, DiS, pravomocný rozsudek OS
Prachatice čj. 23 Nc 233/2016-42
b) pověření opatrovnictví– Anna Chytrová, DiS, pravomocný rozsudek OS
Prachatice čj. 23 Nc 233/2016-42

Usnesení č. 284
Rada města pověřuje výkonem opatrovnictví pana F.B., nyní Psychiatrická nemocnice
Dobřany, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví Michaelu Kunešovou, DiS.,
a to v rozsahu rozsudku Okresního soudu v Prachaticích čj. 23 Nc 233/2016-42.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 24.03.2017
Usnesení č. 285
Rada města pověřuje výkonem opatrovnictví pana F. B., nyní Psychiatrická nemocnice
Dobřany, referentku odboru sociálních věcí a zdravotnictví Annu Chytrovou, DiS., a to
v rozsahu rozsudku Okresního soudu v Prachaticích čj. 23 Nc 233/2016-42.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 24.03.2017
10. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost Kynologického klubu Vimperk – ZKO 116 ze dne 09.03.2017
o
poskytnutí dotace na pořádání kynologických závodů a zkoušek v roce 2017,
návrh S
b) žádost Senior klubu Vimperk ze dne 15.03.2017 o poskytnutí dotace na
pronájem sálu KD Cihelna při pořádání Májové veselice pro místní seniory
a
hosty, návrh S

Usnesení č. 286
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 6.000 Kč Kynologickému klubu Vimperk
– ZKO 116, Čkyně 8, 385 81 Čkyně na částečnou úhradu nákladů při pořádání závodů
„Jarní pohár“ a „O pohár města Vimperk“ v roce 2017. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.03.2017
Usnesení č. 287
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 10.000 Kč Senior klubu Vimperk, SNP
461, 385 01 Vimperk na částečnou úhradu nákladů při pořádání Májové veselice pro
seniory dne 16.05.2017 v KD Cihelna. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města.
Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.03.2017
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11) Různé
R1) Návrh smlouvy o dílo o pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
Přílohy:

- návrh smlouvy o dílo, návrh odboru VÚP

Usnesení č. 288
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Institut regionálních
informací s.r.o., se sídlem Chládkova 898/2, 616 00 Brno, zastoupenou její jednatelkou
Ing. Miladou Kadlecovou, na provedení díla „Územní studie krajiny ORP Vimperk“,
s celkovou cenou díla 1.950.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 25.03.2017
R2) Informace o materiálech, které budou předkládány do ZM dne 03.04.2017 (odbor HB,
IÚ a FO) – bez usnesení

Zapsala:

Petra Láchová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Karel Hudeček
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