Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané
dne 11. 05. 2022
Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29. 11. 2006 a ostatními právními předpisy,
projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:
1) Zahájení
č. 125/22
schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o body 14), 15) a 16) Různé
Výsledek hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/0
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 14/2022
Navýšení odpisů v rozpočtu Mateřské školy Volary v roce 2022 na účtu č. 551 000
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru pro MŠ Volary
Žádost o umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy Volary IČO 03936414 v ZŠ
Volary, U Nádraží 512 místnost 122A, Volary
7) Návrh smlouvy o poskytování produktu ev.č. SOP-2147-04-2022 – webové stránky
města Volary
8) Přidělení služebního bytu na adrese V Kasárnách čp. 351 (č. bytu 27), 384 51 Volary
9) Výpověď Smlouvy o nájmu č. 08/N/07 – paní Božena Tokárová
10) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
„Volary – ks, pč. 5110/1, p. Morong“
11) Smlouva o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí – RI servisní
s.r.o. a město Volary
12) Vyhlášení záměru č. 01/Bud_směna/2022 – Budoucí směna pozemků mezi městem
Volary a společností EG.D, a.s.
13) Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy bytů BD čp. 425 A 11 a A 5
14) Rozpočtové opatření č. 15/2022
15) Žádost o vydání souhlasu k umístění dočasných reklamních poutačů na sloupy
veřejného osvětlení, mobiliář v majetku města – RI servisní s.r.o., IČO 09828729
16) Různé

2) Kontrola usnesení
č. 126/22
bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení
Hlasování: 5/0/0
3) Rozpočtové opatření č. 14/2022
č. 127/22
schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022 ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ekonomický odbor
Termín: bezodkladně

4) Navýšení odpisů v rozpočtu Mateřské školy Volary v roce 2022 na účtu č. 551 000
č. 128/22
schvaluje navýšení odpisů v rozpočtu Mateřské školy Volary v roce 2022 na účtu č. 551 000
o částku 3000,-Kč/ročně
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ředitelka MŠ Volary
Termín: dle textu usnesení
5) Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru pro MŠ Volary
č. 129/22
schvaluje přijetí účelově určeného daru pro MŠ Volary od MAS Šumavsko, z.s., se sídlem
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice, v hodnotě 29.021,50Kč
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ředitelka MŠ Volary
Termín: dle textu usnesení
6) Žádost o umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy Volary IČO 03936414 v ZŠ Volary,
U Nádraží 512 místnost 122A, Volary
č. 130/22
souhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy Volary, IČO 03936414 v ZŠ Volary,
U Nádraží 512, místnost 122 A, Volary
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: Petr Čmerda, předseda spolku
Termín: bezodkladně
7) Návrh smlouvy o poskytování produktu ev.č. SOP-2147-04-2022 – webové stránky
města Volary
č. 131/22
rozhodla uzavřít smlouvu ve znění předloženého návrhu o poskytování produktu ev. č. SOP2147-04-2022 mezi městem Volary a společností Galileo Corporation s.r.o., IČO 25448714, se
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, na zajištění bezporuchového provozu redakčního
systému a internetových stránek www.mestovolary.cz a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: IT technik, Ing. Stanislav Růžička
Termín: bezodkladně
8) Přidělení bytu na adrese V Kasárnách čp. 351 (č. bytu 27), 384 51 Volary pro služební
účely města
č. 132/22
I. rozhodla pronajmout pro potřeby Městského hotelu Bobík s.r.o. zastoupené jednatelem
p. Martinem Juráskem od 01. 06. 2022 do 31. 12. 2025 byt č. 27, 3. podlaží, velikost 2+1,
v ulici V Kasárnách č. p. 351, Volary. Byt bude sloužit pro služební účely Městskému hotelu
Bobík s.r.o.
II. pověřuje v souladu s udělenou plnou mocí SDaB uzavřením nájemní smlouvy dle
bodu I.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: SDaB Volary
Termín: dle textu usnesení

9) Výpověď Smlouvy o nájmu č. 08/N/07 – paní Božena Tokárová
č. 133/22
rozhodla vypovědět v souladu s §6 odst. 7 zákona č. 221/2021 Sb., Smlouvu o nájmu
č. 08/N/07 uzavřenou dne 22. 10. 2007 mezi městem Volary a paní Boženou Tokárovou,
nar. 30. 01. 1960, trvale bytem Řepešín 48, 383 01 Záblatí. Současně schvaluje případné
uzavření dohody s nájemcem o skončení nájmu v jakémkoliv dřívějším termínu
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP
Termín: bezodkladně
10) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Volary
– ks, pč. 5110/1, p. Morong“
č. 134/22
rozhodla, že město Volary se společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO 280 85 400 uzavře Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
za účelem zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy na akci: „Volary
– ks, pč. 5110/1, p. Morong“ umístěné v pozemku p.č. 4730/28, v k.ú. Volary, ve znění
předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP
Termín: bezodkladně
11) Smlouva o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí – RI servisní s.r.o.
a město Volary
č. 135/22
I. rozhodla, že město Volary s RI servisní s.r.o., se sídlem Budějovická 632, 384 51 Volary
uzavře Smlouvu o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu
umístění a vedení vodovodní přípojky přes pozemek p.č. st. 796/1, ve prospěch každého
vlastníka nemovité věci p.č. 5493, a spočívající v právu umístění a vedení kanalizačního řadu
přes pozemek p.č. 5493, ve prospěch města Volary, vše katastrálním území Volary a vše
v rozsahu podle vyznačení na geometrickém plánu č. 1951-17/2022.
II. schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí v
předloženém znění.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP
Termín: bezodkladně
12) Vyhlášení záměru č. 01/Bud_směna/2022 – Budoucí směna pozemků mezi městem
Volary a společností EG.D, a.s.
č. 136/22
schvaluje vyhlášení záměru č. 01/Bud_směna/2022 ve znění předloženého návrhu na budoucí
směnu pozemků parcely p.č. st. 1503, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb.,
v k.ú. Volary, ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
Černá Pole, IČO: 28085400 za část parcely p.č. 93/1, k.ú. Volary, ve vlastnictví města Volary,
se sídlem Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO: 00250830
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP
Termín: bezodkladně

13) Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy bytů BD čp. 425 A 11 a A 5
č. 137/22
souhlasí:
a) s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu A5 v Bytovém družstvu Volary I, Tolarova ul.
čp. 425, Volary, na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023, dle důvodové zprávy.
b) s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu A11 v Bytovém družstvu Volary I, Tolarova ul.
čp. 425, Volary, na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: SDaB Volary
Termín: bezodkladně
14) Rozpočtové opatření č. 15/2022
č. 138/22
schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022 ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ekonomický odbor
Termín: bezodkladně
15) Žádost o vydání souhlasu k umístění dočasných reklamních poutačů na sloupy
veřejného osvětlení, mobiliář v majetku města – RI servisní s.r.o., IČO 09828729
č. 139/22
nesouhlasí s umístěním 7 ks dočasných reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení,
mobiliář v majetku města na pozemcích města Volary p. č. 4736/18, p. č. 4725/3,
p. č. 5354, p. č. 5355, p. č. 4858/5 a p. č. 5115/11, vše v k. ú. Volary
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP
Termín: bezodkladně

Za správnost vyhotovení: Dana Andraschko

