Zápis z třicátéhočtvrtého zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 27.07.2006 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6
Usnesení č. 682
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 19. 6. 2006 a bere na
vědomí činnost rady města v období od 19. 6. 2006 do 10. 7. 2006.

Usnesení č. 683
Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje změnu rozpočtu na rok 2006 dle předloženého
návrhu ve výdajích v celkové částce 6 225 695,- Kč po úpravě (rozpočtová opatření
č. 48 – 51).

Usnesení č. 684
Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit částku na úhradu nákladů filmové přehlídky
NaturVision ve Vimperku o 60 000,- Kč z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního
ruchu. Dále zastupitelstvo města pověřuje vedoucího odboru školství, kultury a
cestovního ruchu jednáním s organizátorem festivalu o bezplatném zapůjčení loga
NaturVision pro získávání sponzorů na úhradu podílu nákladů české účasti.

Usnesení č. 685
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro volby do zastupitelstva obcí, které
se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2006, počet členů Zastupitelstva města Vimperk
na 17 členů.

Usnesení č. 686
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti manželů Heiderových, bytem K. Weise
390, Vimperk a pokusit se získat parcelu PK č. 1126/1 díl 1 a část parcely KN č. 1825
v k.ú. Vimperk do vlastnictví Města Vimperk.

Usnesení č. 687
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru
nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk
v bývalém areálu kasáren U Sloupů, to jest :
objekt bývalé požární stanice a zbrojnice na parcele KN st. č. 2522/16 o výměře 236 m2,
za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním
znalcem, tj. 462.478,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj.
parcelou KN st. č. 2522/16, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 17.522,- Kč bez DPH.
Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 480.000,- Kč bez DPH. K těmto cenám
bude připočtena DPH ve výši platné v době prodeje.
Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé,
které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na
uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí
po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu
nájmu.
Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením
kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Kupující zaplatí též správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující
prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na znalecké posudky
a geometrické plány.

Usnesení č. 688
Zastupitelstvo města rozhodlo pro rok 2006 poskytnout finanční prostředky na činnost
sportovních klubů a oddílů takto:
HC Vimperk
SKI Vimperk
BK Vimperk
Snowrides Vimperk
ŠSK při G a SOŠ Vimperk

171 000,- Kč
62 000,- Kč
17 000,- Kč
25 000,- Kč
15 000,- Kč

Příspěvky budou použity na pokrytí sportovní činnosti mládeže. Určené částky budou
převedeny na číslo účtů subjektů na základě smlouvy s městem (ustanovení § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, o poskytnutí finančních prostředků).
Doklady pro vyúčtování příspěvků předloží kluby do února 2007.

Oprava usnesení č. 681 ze dne 19. 6. 2006 – Zastupitelstvo města Vimperk
Správně má věta v bodu 3 znít:
Na základě znaleckého posudku soudního znalce Ladislava Řehořka, bytem Drkolnovská 219,
261 05 Příbram /jmenovaného KS v Českých Budějovicích, a to pravomocným usnesením ze
dne 28. 3. 2006, sp. Zn. Nc 1542/2006/ ze dne 31. 5. 2006, číslo 130/2006 – A, činí hodnota
uvedeného nepeněžitého vkladu 3 100 000,- Kč.

