Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod.
v sále MěKS Vimperk
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010 a ze dne
15.11.2010 a bere na vědomí činnost rady města v období od 13.09.2010 do 06.12.2010.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit do příštího zasedání zastupitelstva
města návrh na nový Jednací řád zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města doporučuje radě města vytvořit nový Jednací řád rady města do
31.01.2011.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku Města Vimperk, označený jako
parcela KN č. 1972/7 o výměře 26 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 3076/2010 ve výši 3.900,- Kč Kupní cena bude zaplacena před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za ocenění pozemku ve výši 500,- Kč.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001 pro Město Vimperk, tam označené jako
parcela KN č. 764/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a dále pozemek vzniklý
geometrickým plánem č. 1950-86/2010 oddělením od stávajících parcel KN č. 764/1, PK
č. 893/1, PK č 948 a PK č. 1901/ díl 3 označený jako nově vzniklá parcela č. 764/6 –
zahrada o výměře 257 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3133/2010 ve výši 10.880,- Kč.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 na ocenění pozemků ve výši 500,-Kč. Kupující
dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného Katastrálního
pracoviště. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k.ú. Křesanov, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku Města Vimperk,
označené jako parcely KN č. 526/11 o výměře 20 m2 a KN č. 526/12 o výměře 98 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3110/2010 ve výši
15.930,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů
od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu
náklady za ocenění a geometrické dělení pozemků ve výši 5.960,- Kč. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k.ú. Křesanov, na listu vlastnickém 10001 pro Město Vimperk, tam označený
jako parcela ve zjednodušené evidence – původ Grafický příděl (GP) č. 526/6, její část
dle geometrického plánu č. 131-113/2010 označená jako nově vzniklá parcela č. 526/15
o výměře 305 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 3154/2010 ve výši 3.050,- Kč do podílového spoluvlastnictví. 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 na ocenění pozemku ve výši
500,-Kč. Kupující pak dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k.ú. Křesanov, na listu vlastnickém 10001 pro Město Vimperk, tam označený
jako parcela ve zjednodušené evidence – původ Grafický příděl (GP) č. 526/6, její část
dle geometrického plánu č. 131-113/2010 označená jako nově vzniklá parcela č. 526/16
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o výměře 437 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 3155/2010 ve výši 59.000,- Kč. 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 na ocenění pozemku ve výši 500,-Kč. Kupující pak dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku Města Vimperk, označené jako
parcely KN č. 1560/1 – zahrada o výměře 1238 m2, KN č. 1560/2 – ostatní plocha
o výměře 133 m2 a KN č. 1560/3 – ostatní plocha o výměře 282 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3113/2010 ve výši 173.570,- Kč, a to do
podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytového domu čp. 54 v Pasovské ulici. Kupní
cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím
obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za ocenění
pozemků ve výši 500,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001 z majetku Města Vimperk, tam označený
jako parcela KN č. 2522/74, její část dle geometrického plánu č. 1932-105/2010 označená
jako nově vzniklá parcela č. 2522/140 o výměře 162 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 12.230,- Kč. 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 na zaměření a ocenění pozemku ve výši
11.016,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro zajištění práva přístupu, vedení a údržby inženýrských sítí tj. kanalizačního řadu
a v nově vzniklé parcele č. 2522/140 v k.ú. Vimperk bude zřízeno pro Město Vimperk
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1932-105/2010 věcné břemeno, jehož hodnota byla
promítnuta v kupní ceně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001 z majetku Města Vimperk, tam označený jako
parcela KN č. 2522/74, její část dle geometrického plánu č. 1972-210/2010 označená jako
nově vzniklá parcela č. 2522/144 o výměře 334 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 26.720,- Kč. 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 na zaměření a ocenění pozemku ve výši
6.912,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí kupní týkající se budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k.ú.
Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů, na LV 10001 jako budova bez čp./če –
jiná stavba postavená na parcele KN st. č. 2522/12, budova bez čp./če – jiná stavba
postavená na parcele KN st. č. 2522/17, parcela KN č. 2522/12 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 595 m2, parcela KN č. 2522/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
575 m2, parcela KN č. 2522/61 – ostatní plocha o výměře 2920 m2 a parcela KN č.
2522/74 – ostatní plocha, její část oddělená geometrickými plány č. 1932-105/2010 a
1972-210/2010 o nové výměře 9091 m2, včetně veškerých povrchový úprav za
nabídnutou kupní cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá tj. za 2.900.000,- Kč.
Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu celkovou kupní cenu nemovitostí ve čtyřech
splátkách a to před uzavřením samotné kupní smlouvy. První splátka ve výši 50%
z kupní ceny (tj. 1.450.000,-Kč) bude uhrazena před podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí kupní. Druhá splátka ve výši 25% z kupní ceny (tj. 725.000,-Kč) bude uhrazena
do jednoho roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Třetí splátka ve výši
12,5% z kupní ceny (tj. 362.500,-Kč) bude uhrazena do dvou let od podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí kupní a čtvrtá splátka ve výši 12,5% z kupní ceny (tj. 362.500,-Kč)
bude uhrazena do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Koncem měsíce,
ve kterém bude smlouva uzavřena, se přeruší platba nájemného do doby ukončení
platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemce bude platit pouze v plné výši
jemu poskytnuté služby. Pokud kupující od koupě odstoupí během účinnosti smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, uhradí Městu Vimperk nezvýhodněné (v místě a čase obvyklé)
nájemné za dobu, za kterou nájem neplatil a smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny.
Smluvní sankce a dlužné nájemné se odečtou ze složených splátek v rámci vyúčtování
s kupujícím. Pokud nebudou splátky stačit, bude rozdíl na dlužníku vymáhán. Pokud
žadatel nedodrží termín splatnosti druhé, třetí a čtvrté splátky, Město bude mít právo
od smlouvy odstoupit a kupující uhradí stejné sankce a nájemné, jak je uvedeno výše.
Čas termínů se bude počítat od doby uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Budoucí kupující před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní dále uhradí náklady
za vypracované znalecké posudky a geometrické oddělení pozemků ve výši 35.980,- Kč.
Případné další náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí uhradí budoucí
kupující před podpisem kupní smlouvy.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena na dobu určitou, tří let od účinnosti
jejího podpisu, poté bude uzavřena kupní smlouva a proveden vklad do katastru
nemovitostí.
Pro zajištění práva přístupu, vedení a údržby vodovodního a kanalizačního řadu
v parcelách KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 bude zřízeno prodávajícím v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1576-233/2005 věcné břemeno jehož jednorázová hodnota byla
kompenzována ve snížené kupní ceně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
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Usnesení č. 20
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 vlastnickém 10001 pro Město
Vimperk, tam označených jako budova bez čp/če – jiná stavba (areál kasáren U Sloupů bývalé lázně) včetně pozemku pod stavbou tj. parcelou KN č. 2522/52 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 373 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3134/2010 ve výši 512.730,- Kč. Kupní cena bude zaplacena nejdéle do 30
dnů po podpisu kupní smlouvy. Po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na vklad do
katastru nemovitostí. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
na ocenění nemovitostí ve výši 1.500,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s budovou bez čp./če. – jiná stavba (budova
bývalého výukového bloku) včetně parcely pod stavbou KN st. č. 2522/4 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 809 m2 a částí parcely KN č. 2522/60 – ostatní plocha v k.ú.
Vimperk dle předloženého návrhu ve smyslu jejich budoucího prodeje a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru pro uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní tj. geodetické dělení parcely KN č. 2522/60.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města souhlasí s nabídnutou výší kupní ceny tj. 88.990,-Kč za budovu bez
čp./če. – jiná stavba (budova bývalého výukového bloku) včetně parcely pod stavbou KN
st. č. 2522/4, a to z důvodu jejího havarijního stavu a nutné demolice.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti poskytnout slevu ze zaplacené kupní ceny
pozemku KN č. 453/17 v k.ú. Hrabice ve výši 109 Kč/m2 z kupní ceny, z důvodu
nedodržení termínů výstavby inženýrských sítí dle uzavřené kupní smlouvy ze dne
22.6.2009.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města rozhodlo prozatím neodstoupit od uzavřené smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 1.6.2009, pokud budoucí kupující uhradí zbývající část letošní
splátky za nemovitosti v k.ú. Vimperk ve výši 21.285,-Kč do 31.12.2010.
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Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převzetím pozemků KN č. 553/2 – ostatní
plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Solná Lhota, PK č. 204/1 díl 1 o výměře 59 m2, PK st. č.
205 díl 2 o výměře 4 m2, PK č. 366/1 o výměře 140 m2, PK č. 828 o výměře 2369 m2, PK
č. 1923 díl 1 o výměře 40 m2, KN č. 981/3 – ostatní plocha o výměře 274 m2, KN č.
981/11 – ostatní plocha o výměře 5543 m2, KN č. 981/12 – ostatní plocha o výměře 1737
m2, KN č. 981/13 – ostatní plocha o výměře 3095 m2, KN č. 1941/2 – ostatní plocha o
výměře 116 m2 a KN č. 2635/2 – ostatní plocha o výměře 87 m2 v k.ú. Vimperk ve
vlastnictví Jihočeského kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem
Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, do majetku Města Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout do majetku města pozemek KN č. 981/2 –
ostatní plocha o výměře 4668 m2 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví Jihočeského kraje,
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 37010 České
Budějovice, z důvodu jeho problematické údržby a nepotřebnosti pro Město Vimperk.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města pověřuje odbor hospodářský a bytový jednáním o podmínkách
prodeje bytové jednotky č. 367/4 v Klostermannově ulici, Vimperk a prodlužuje termín
úhrady za tuto bytovou jednotku do 28.02.2011.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 42/3 (2+1
o velikosti 73,1 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici Svornosti a podílu
668/5208 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 8/1
o výměře 244 m2 v k.ú. Vimperk, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 201.969,-Kč, která je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listech
vlastnictví č. 2983 a č. 2984.
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Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 42/5 (1+1
o velikosti 42,4 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici Svornosti a podílu
395/5208 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 8/1 o
výměře 244 m2 v k.ú. Vimperk, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
201.969,-Kč, která je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listech
vlastnictví č. 2983 a č. 2984.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat ve smyslu prodeje s bytovou jednotkou č. 42/7
(1+1 o velikosti 38,6 m2 včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici
Svornosti a podílem 362/5208 na společných částech domu a pozemku pod stavbou tj.
parcelou KN č. 8/1 o výměře 244 m2 v k.ú. Vimperk a pověřuje odbor hospodářský
a bytový MěÚ Vimperk přípravou podkladů pro zveřejnění záměru tj. zajištění ocenění
zhodnocení bytové jednotky nájemcem a aktuální ceny obvyklé uvedených nemovitostí.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí kupní týkající se nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú.
Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 v majetku Města Vimperk, v bývalém areálu
kasáren ve městě Vimperk dle zákresu v katastrální mapě, označených jako:
- stavba bez čp. 128 - garáž na st. parc. KN č. 1206/23,
- pozemek pod stavbou - parcela KN č. 1206/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
225 m2,
- manipulační plocha - parcela KN č. 1206/22 – ostatní plocha o výměře 1520 m2
s veškerými povrchovými úpravami sloužící jako zázemí a manipulační plocha k budově
výše uvedených garáží.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena na dobu určitou, dva roky od
účinnosti uzavřené nájemní smlouvy. Celková kupní cena nemovitostí stanovená
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá před uzavřením kupní smlouvy,
bude uhrazena před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady na znalecké
posudky.
Podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní je před jejím podpisem
uhrazení částky (zálohy kupní ceny) ve výši 750.000,-Kč, která se následně započte
oproti celkové kupní ceně výše uvedených nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
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Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti nájemnice, trvale bytem K Rokli čp. 496,
Vimperk, o souhlas s úhradou dluhu na nájmu bytu ve výše uvedeném objektu ve výši
41.063,-- Kč bez poplatku z prodlení, formou měsíčních splátek ve výši 2000,-- Kč.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města schvaluje předložené změny rozpočtu na rok 2010 provedené
radou města za období od 01.09.2010 do 30.11.2010.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města provádí změnu ve výdajích rozpočtu na rok 2010 dle předloženého
návrhu v částce 800.940 Kč (RO č. 98).

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením rozpočtových změn rozpočtu
roku 2010 v období od 13.12.2010 do 31.12.2010 a předložením těchto změn na prvním
zasedání zastupitelstva města v roce 2011.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města schvaluje podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na leden –
březen 2011 dle předloženého návrhu v celkové částce 42.300 tis. Kč.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o půjčce mezi městem Vimperk a
Městskými lesy Vimperk, s.r.o., Podzámčí 612, Vimperk, na částku 1.400.000 Kč
s platností do 31.01.2011.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
místních poplatcích dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou s účinností od
01.01.2011.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s účinností od
01.01.2011.
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Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, místostarostku Ing.
Jaroslavu Martanovou pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního
plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územního
plánu Vimperk.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města volí Mgr. Danu Toušlovou jako přísedící Okresního soudu
v Prachaticích pro volební období 2010 – 2014.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti nájemníků z čp. 74 v ul. 1. máje o
umožnění dlouhodobého parkování v této ulici a doporučuje nájemníkům koupi
předplacené parkovací karty na parkoviště v bývalé tržnici.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města zřizuje tříčlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města volí předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Caise.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru ve složení Libor Kudláč a Ing. Marie
Hrabáková.
Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města volí předsedu kontrolního výboru Ing. Petra Bednarčíka.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města mění počet členů kontrolního výboru na 7 členů.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru ve složení Hana Sovová, Vladimír
Vácha, Ing. Karel Reichart, Ing. Petr Podlešák, Ing. Libor Bezděk, Jaroslav Myslík.
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Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města schválilo jednosložkovou cenu vodného a stočného pro
hospodářský rok 2011 s platností od 01.01.2011 takto:
ceny v Kč/m3
domácnosti
ostatní
vodné
39,15
39,15
stočné
33,21
33,21
celkem
72,36
72,36
Ceny jsou včetně 10 % DPH.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města schvaluje základní teze zpracovaného materiálu „Plán rozvoje
města Vimperk na období 2011 – 2014“ a ukládá místostarostce do tohoto materiálu
zapracovat shromážděné připomínky.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis Ing. Milana Straky čj. KS 37324/10.
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prošetřit okolnosti zadání a realizace
úprav obřadní síně Městského úřadu Vimperk.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Sdružení pro nadaci Gallus Ruber o.s. o
chystaném záměru výstavby rehabilitačního střediska v Hrabicích a žádá o doplnění
informací v nejbližším možném termínu.
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