Zápis z dvacátého devátého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 19.02.2018 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka
Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel
Dvořák, Karel Beránek, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Ing. Jaroslava Martanová,
Ing. Bohumil Petrášek, Jan Koller, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček

Omluveni:

Tomáš Koška

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Pod Hrabicemi
b) Prodej budovy ubytovny typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a okolního
pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
c) Prodej stavebních pozemků Homolka SO 130 - Slunečná ulice
d) Žádost o souhlas s úhradou dluhu na nákladech soudního řízení dle dohody o
splátkách
4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Žádost Oblastní charity Vimperk o poskytnutí dotace na projekt Služba pro rodiny s dětmi
pro rok 2018
7. Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
8. Informace o připravované novele zákona o odpadech – poplatek za uložení odpadu
9. Připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
10. Projednání zápisu Výboru pro rozvoj města, odstoupení člena pro rozvoj města
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil starosta města. Uvedl, že zastupitelstvo města je usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání určil R. Samohejlovou. Upozornil, že z jednání je pořizován zvukový
záznam. Dále upozornil na písemné předkládání návrhů na usnesení. Starosta uvedl, že do
programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se kterými byla seznámena.
Z důvodu prodloužení námětů občanů města začalo zasedání zastupitelstva města v 16:15
hodin.

Návrhy na úpravu programu:
Dvořák – doplnění projednání zápisu osadního výboru ze dne 13.02.2018
Sýs – návrh na stažení bodu č. 3a) „Prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů
v lokalitě Pod Hrabicemi“ z technických důvodů – dosud nemáme znalecký posudek na cenu
v místě a čase obvyklou a výsledek laboratorního šetření půdy
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel Cais, 2 chybí (Rűckerová, Preslová).
Návrh jako celek byl po úpravách schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Koller, MVDr. Šárka Janásková.
Volební a návrhová komise: Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Kutil, Ing. Jiří Cais.
Hlasování: 13 pro, 3 chybí (Cais, Rűckerová, Preslová).
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 22.01.2018

Petrášek – upozornění na plnění usnesení ZM č. 542 ze dne 09.10.2017 – odpovídal Ženíšek.
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 159 ze dne 12.02.2018 – odpovídal Kotál.
Bejček – dotaz na usnesení RM č. 116 ze dne 29.01.2018 – odpovídal Sýs, Janče.
Rűckerová – se dotázala, kdy bude zahájena výstavba atletického oválu – odpovídal Sýs,
výstavba je plánovaná v období od 18.06.2018 do konce září 2018.
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 191 ze dne 12.02.2018 – odpovídala Rűckerová.
Hudeček – vyjádřil svůj nesouhlas s přijatými usneseními RM č. 156 č. 157 ze dne 12.02.2018.
Návrh Hudečka
Zastupitelstvo města si ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhrazuje pravomoc ve
věci rozhodování o vyhlášení konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, zřízených
městem Vimperk, ve smyslu ust. § 166 odst. 3 školského zákona.
Zastupitelstvo zároveň ruší usnesení Rady města č. 156 a 157 ze dne 12.2.2018, kterým rada
města v rámci své pravomoci dané ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodla o tom, že
město Vimperk jako zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola T.G. Masaryka
Vimperk a Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180, vyhlásí ve smyslu ust. § 166 odst. 3
školského zákona konkurs na funkci ředitele uvedených škol.
Návrh Bednarčíka
Navrhuje odložit návrh Hudečka na příští jednání zastupitelstva města.
Návrh byl stažen.
Sýs – upozornil, že není čas odkládat hlasování, jelikož probíhají přípravy na vyhlášení
konkurzu.
Bejček – dotaz na usnesení RM č. 102 z dne 29.01.2018 – odpovídal Dvořák.
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Upravený návrh Hudečka
Usnesení č. 618
Zastupitelstvo města doporučuje radě města revokaci usnesení č. 156 a č. 157 ze dne
12.02.2018, kterým rozhodla v rámci své pravomoci dané ust. § 102 odst. 3 zákona o
obcích, že město Vimperk jako zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola T. G.
Masaryka Vimperk a Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180, vyhlásí ve smyslu ust. § 166
odst. 3 školského zákona konkurs na funkci ředitele uvedených škol.
Rűckerová – ohlásila střet zájmu, nebude hlasovat.
Bednarčík – navrhuje, aby se hlasovalo o tomto návrhu až v bodě Různé. Návrh byl stažen.
Hudeček – navrhuje hlasovat ihned.
Hlasování: 12 pro, 1 proti (Dvořák), 1 se zdržel (Kutil), chybí Rűckerová, Preslová. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 28.02.2018
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 22.01.2018 a bere na
vědomí činnosti rady města v období od 22.01.2018 do 12.02.2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 se zdržel (Bejček, Petrášek, Martanová, Beránek, Preslová,
Hudeček), chybí Sýs, Cais. Návrh nebyl přijat.

Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
Celý blok majetkoprávních záležitostí vedl L. Sýs s Ing. Kalousem.
a) Prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Pod Hrabicemi
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, kopie ÚP, územní studie Hrabice Jih, kopie GP,
tabulka pozemků k prodeji, vyjádření odboru VÚP, návrh odboru HB, žádost
TSH – realitní společnosti a. s. ze dne 09.02.2018

Odloženo, odhlasováno v rámci schvalování programu.
b) Prodej budovy ubytovny typu „U“ na pozemku KN č. 2522/30 a okolního pozemku KN
č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 5/3/2018, snímek mapy se zákresem, kopie ÚP,
kopie GP, návrh odboru HB, žádost Ing. R. Voldřicha, MPA ze dne 12.02.2018

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat ……………………………..... nemovitosti vedené
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označené jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2450 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova bývalé ubytovny
typu „U“ v areálu U Sloupů)
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parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
8618 m2.
Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou součástí
pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez
čp./če. Kupní cena byla stanovena znaleckými posudky č. 4085/2017 a č. 4087/2017
vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017 a dne 14.03.2017 jako cena
v místě a čase obvyklá ve výši celkem 3.205.390 Kč (2.515.950 Kč za budovu s pozemkem
pod stavbou a 689.440 Kč a za pozemek kolem budovy tj. 80 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 nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Součástí kupní smlouvy bude podrobný popis podnikatelského záměru na budoucí využití výše
uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a termínem dokončení. Součástí kupní
smlouvy bude také zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vedení a údržby
kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku KN č. 2522/62
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla zohledněna ve stanovené ceně pozemku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy dle předloženého
návrhu.
Nehlasovalo se.
•

Usnesení č. 619
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti VOLDRICH, s. r. o. ze
dne 12.02.2018 podanou na zveřejněný záměr č. 5/3/2018 prodeje nemovitostí vedených
v katastrálním území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/30 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 2450 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova
bývalé ubytovny typu „U“ v areálu U Sloupů) a parcela katastru nemovitostí KN
č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8618 m2, a to z důvodu nabídnuté nižší
kupní ceny, než byla požadována ve zveřejněném záměru.
Hlasování: 15 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených
jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2450 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova bývalé ubytovny
typu „U“ v areálu U Sloupů)
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
8618 m2.
Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou součástí
pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez
čp./če. Nemovitosti jsou nabízeny za minimální kupní cenu ve výši ……………….Kč. Tato cena
je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckými posudky č. 4085/2017
a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017 a dne 14.03.2017.
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 nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující dále uhradí náklady
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spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu podnikatelského
záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a
termínem dokončení a dále nabídky zajištění splnění deklarovaného budoucího využití
nemovitostí, které bude součástí kupní smlouvy.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vedení a
údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku KN č.
2522/62 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla zohledněna ve stanovené ceně
pozemku.
Nehlasovalo se.
c) Prodej stavebních pozemků Homolka SO 130 – Slunečná ulice
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 01/01/2018, snímek mapy se zákresem, kopie
GP, kopie ÚP + územní studie Homolka SO 130, znalecký posudek, zápis o
průběhu dražby stavebních pozemků Homolka SO 130 ze dne 07.02.2018

Usnesení č. 620
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek určený Územním plánem Vimperk pro
rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. nově vzniklou parcelu KN č. 890/116
– trvalý travní porost o výměře 1143 m2 oddělením dle geometrického plánu č. 238185/2017 od stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý travní porost o stávající výměře
3029 m2 vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví
č. 10001, za kupní cenu ve výši 880.990 Kč podanou kupujícími jako nejvyšší při
podávání nabídek formou dobrovolné dražby. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do
30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní
ceny na účet města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve
stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na
geodetické dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.968 Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
této kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018
Usnesení č. 621
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku určeného Územním
plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ nově vzniklou
parcelu KN č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2 oddělením dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 od stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý
travní porost o stávající výměře 3029 m2 vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a
k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001, za minimální kupní cenu ve výši 878.423 Kč
bez DPH (637 Kč/m2 bez DPH). Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po
podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na
účet města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické
dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.968 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
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s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Hlasování: 15 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018
d) Žádost o souhlas s úhradou dluhu na nákladech soudního řízení dle dohody o
splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 30.01.2018, vyjádření MěSD, pozvánka odboru HB ze dne
06.02.2018

Usnesení č. 622
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na nákladech
soudního řízení v celkové výši 21.247,20 Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2018

Bod č. 4
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO, příloha č. 1 – přehled rozpočtových opatření provedených radou
města
Tento bod vedl Mgr. Dvořák a Ing. Tůma.

Usnesení č. 623
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2018 provedené
radou města k období 01.01.2018 do 05.02.2018.
Hlasování: 15 pro, chybí Beránek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2018

Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy
- návrh FO – příloha č. 1 – návrh RO
Tento bod vedl Mgr. Dvořák a Ing. Tůma.
Usnesení č. 624
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – ve výši 4.411.541,50 Kč
(RO č. 6).
Hlasování: 15 pro, chybí Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2018
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Bod č. 6
Žádost Oblastní charity Vimperk o poskytnutí dotace na projekt Služba pro rodiny
s dětmi pro rok 2018
Přílohy:

- žádost OCH ze dne 05.01.2018 s přílohou, návrh smlouvy o poskytnutí dotace,
záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru SV
Tento bod vyjasnila Mgr. Korbelová.
Usnesení č. 625
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk ve výši
150.000 Kč na projekt Služba pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi) pro rok 2018 z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na provozní
náklady včetně osobních nákladů dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: 13 pro, chybí Sýs, Bednarčík, Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 20.03.2018

Bod č. 7
Návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Přílohy:
- návrh odboru IÚ, návrh OZV, právní rozvor OZV č. 5/2010 a č. 1/2016
Tento bod vysvětlil Ing. Janče.
Usnesení č. 626
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 dle předloženého
návrhu s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Hlasování: 12 pro, chybí Koller, Sýs, Ruckerová, Hudeček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, KO, termín do 31.03.2018

Bod č. 8
Informace o připravované novele zákona o odpadech – poplatek za uložení odpadu
Přílohy:

- příloha č. 1 dopis ČAOH ze dne 17.01.2018 s přílohami, příloha č. 2 –
předpokládaný poplatek – tabulka, příloha č. 3 – dopis SMO ze dne 29.01.2018
Informace k připravované novele zákona o odpadech předal Ing. Kotál.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci České asociace odpadového hospodářství
k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství v souvislosti se změnou poplatku za
ukládání odpadů.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 627
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města Vimperk na
odpadové hospodářství v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo města Vimperk
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
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obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává
názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připravovaného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
města vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby tyto
organizace efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2018

Bod č. 9
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přílohy:

- žádost spolku Lungta ze dne 18.01.2018, návrh S

Usnesení č. 628
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice města Vimperk byla dne
10.03.2018 vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 59. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 4 se zdržel (Bednarčík, Dvořák, Sýs, Koller). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 26.02.2018

Bod č. 10
Projednání zápisu Výboru pro rozvoj města, odstoupení člena pro rozvoj města
Přílohy:

- zápis ze dne 08.02.2018, e-mailový dopis J. Ondřicha ze dne 08.02.2018

Usnesení č. 629
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení Ing. Jiřího Ondřicha z výboru pro
rozvoj města ke dni 08.02.2018.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 28.02.2018
Cais – vyjádřil ústně odstoupení z funkce člena výboru pro rozvoj města
Usnesení č. 630
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení Ing. Jiřího Caise z výboru pro rozvoj
města ke dni 19.02.2018.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Cais, Beránek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 28.02.2018
Pokračování tohoto bodu vedl a zdůvodnil Z. Kutil.
Dvořák – požádal jednotlivé kluby, aby promyslely návrhy na kandidáty.
Vedla se diskuse k jednotlivým bodům zápisu.
Dvořák – vyhlásil 15 min přestávku – pokračování v 19:20 hodin.
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Bod č. 11
Různé
R1) Kontrola usnesení a úkolů zadaných ZM v roce 2017 – zpracované kontrolním
výborem – informace, bez usnesení
Příloha:

- přehled kontroly usnesení a jejich plnění

S tímto bodem seznámila zastupitele MVDr. Janásková, předsedkyně kontrolního výboru.
Petrášek – chybí mu vyjádření kontrolovaného subjektu.
Janásková – dopracovaný materiál z kontroly a analýzy výběru poplatků za zábor veřejného
prostranství v letech 2014 – 2017 bude ještě předložen po vyjádření dotčených odborů.
R2) Zápis z osadního výboru ze dne 13.02.2018 – Z. Ženíškem bylo doporučeno projednat
zároveň s odloženým bodem č. 3a) „Prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů
v lokalitě Pod Hrabicemi“.
R3) Martanová – vznesla dotaz na oslovení spolku Vimperk žije z. s. v rámci poskytnutí
individuální dotace – odpovídal Kuncl, Sýs - vyjádření bude součástí materiálů RM 26.02.2018.

Bod č. 12
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Plánovaný termín příštího jednání ZM: 19.03.2018.
Čas ukončení: 19:50 hodin.

Bod č. 13
Závěr

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Místostarosta města:

Lukáš Sýs

Ověřovatelé zápisu:

Jan Koller
MVDr. Šárka Janásková
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