Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 07.03.2011 od 15:00 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Stanislav Hlava, Ing. Emil Janda, Ing.
Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček, Ing.
Jaroslav Zámečník, František Řehoř, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Jan Líkař, Ing.
Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais,
Mgr. Roman Hajník, Ing. Petr Bednarčík

1

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Volba člena Rady města Vimperk
4. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku v areálu bývalých kasáren U Sloupů KN č. 2522/1 – zázemí
k budově bývalé kuchyně
b) Žádost o odkoupení nemovitostí (budova lázní a pozemku) v areálu bývalých
kasáren U Sloupů
c) Prodej bytových jednotek č. 42/3, 42/5, 42/7 – ulice Svornosti
d) Prodej bytové jednotky č. 367/4 – Klostermannova ulice
e) Žádost o odkoupení dvou bytových jednotek v čp. 332 Pivovarská ulice
f) Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pravětín, pozemky pod komunikací
– návrh směny
g) Žádost města Vimperk o převod nemovitostí v k. ú. Hrabice – čerpací stanice
splaškových vod – sdělení ÚZSVM
h) Vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domu na soukromém pozemku mimo
hranice zastavěného území– k. ú. Bořanovice u Vimperka
i) Nabídka na prodej pozemku v k. ú. Vimperk, Purkártova ulice spol. Mane Holding,
a. s.
j) Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro akci „Vimperk ZTV Hrabice – autobusová
zastávka Vodník“
k) Nabídka na prodej podílu 1/216 pozemku PK č. 895/5 v k. ú. Boubská –
l) Budoucí prodej pozemků v k. ú. Boubská pro výstavbu dvou rodinných domů
m) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
n) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
o) Žádost o prominutí sankce
p) Řešení přidělování bytů v bytovém domě čp. 150 v Pasovské ulici ve Vimperku
5. Návrh změny smluv o poskytnutí peněžního příspěvku na pořízení studní obyvatelům
Klášterce
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, kterou se reguluje promítání světelných
reklam a efektů na oblohu na území města Vimperk
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
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Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
-

Dvořák – navrhl přesunout návrh OZV před majetkoprávní záležitosti

Hlasování o pozměněném programu: 17 pro. Návrh byl přijat.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Roman Hajník a Ing. Emil Janda.
Volební a návrhová komise: Věra Vávrová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Stanislav Hlava.
Hlasování: 17 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 07.02.2011

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 07.02.2011 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 07.02.2011 do 28.02.2011.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Volba člena Rady města Vimperk
Přílohy:

- bez příloh, ústní proslov starosty

Petrášek – navrhl tajnou volbu
Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby člena rady města.
Hlasování: 11 pro, 6 proti /Janda, Drenčeni, Dvořák, Hajník, Zámečník, Martanová/, 0 se
zdržel. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
Martanová navrhla Dvořáka – kandidaturu přijal
Výsledek tajného hlasování, který zveřejnila volební a návrhová komise:
odevzdáno 17 lístků, všechny platné
-

8 pro kandidáta, 9 proti kandidátovi, 0 se zdržel – kandidát Pavel Dvořák nebyl zvolen

10 min přestávka – 17 pro
Hajník navrhl Drenčeniho – kandidaturu přijal
Výsledek tajného hlasování, který zveřejnila volební a návrhová komise:
odevzdáno 17 lístků, všechny platné
-

15 pro kandidáta, 2 proti kandidátovi, 0 se zdržel – kandidát Luboš Drenčeni byl zvolen

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města volí členem rady města Luboše Drenčeniho.
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Bod č. 4
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk, kterou se reguluje promítání
světelných reklam a efektů na oblohu na území města Vimperk
Přílohy:

- návrh Mgr. Pavla Dvořáka

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk,
kterou se reguluje promítání světelných reklam a efektů na oblohu na území města
Vimperk dle předloženého návrhu s účinností od 25.03.2011.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel /Janásková/. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KO, HB, MěP, termín do 25.03.2011
Bod č. 5
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku v areálu bývalých kasáren U Sloupů KN č. 2522/1 – zázemí
k budově bývalé kuchyně – Fonka, s.r.o.
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 7/3/11, vyjádření společnosti Fonka ze dne
07.02.2011, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 84
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 pro město Vimperk, tam označený jako
parcela KN č. 2522/1, její část dle geometrického plánu č. 1969-198/2010 označená jako
nově vzniklá parcela č. 2522/141 – ostatní plocha o výměře 7960 m2, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3182/2011 ve výši 605.640,- Kč,
společnosti Fonka, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 12, Praha 2. 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 zaměření a ocenění pozemku ve výši 8.989,-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 a vodovodního řadu v
nově vzniklé parcele č. 2522/141 v k.ú. Vimperk bude zřízeno pro město Vimperk
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1969-198/2010 věcné břemeno, jehož hodnota
byla promítnuta v kupní ceně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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b) Žádost o odkoupení nemovitostí (budova lázní a pozemku) v areálu bývalých
kasáren U Sloupů
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 1/1/11, nabídka ze dne 26.01.2011, snímek se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku na odkoupení budovy 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 a částí parcely
KN č. 2522/62 podanou na zveřejněný záměr č. 1/1/11 a rozhodlo se uvedenou
nabídkou prozatím nezabývat.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

c) Prodej bytových jednotek č. 42/3, 42/5, 42/7 – ulice Svornosti
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem domu, zápis z otevírání obálek ze dne 16.02.2011,
část znaleckého posudku b.j. č. 42/7, návrh odboru HB

Petrášek – návrh na stažení z programu bytové jednotky č. 42/3
Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města rozhodlo neprojednat odprodej bytové jednotky č. 42/3 z důvodu
nových nevyjasněných skutečností.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
Petrášek – návrh na stažení z programu bytové jednotky č. 42/5
Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města rozhodlo neprojednat odprodej bytové jednotky č. 42/5 z důvodu
nových nevyjasněných skutečností.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 42/7 (1+1
o velikosti 36,2 m2 a 2,4 m2 příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici Svornosti a
dále podílu 362/5208 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 251.699,-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. Bytová jednotka se prodává s právním závazkem nájemní
smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Hlasování: 15 pro, 1 proti /Dvořák/, 1 se zdržel /Zámečník/. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

d) Prodej bytové jednotky č. 367/4 – Klostermannova ulice,
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem domu, návrh odboru HB

Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy týkající se
prodeje bytové jednotky v Klostermannově ulici čp. 367 z důvodu porušení smluvních
podmínek tj. nedodržení termínu splatnosti kupní ceny.
Hlasování: 16 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města rozhodlo, že prozatím nebude nakládat ve smyslu prodeje
s bytovou jednotkou v bytovém domě čp. 367 v Klostermannově ulici a podílem
9236/169196 na společných částech domu a pozemkem pod stavbou tj. parcelou KN
č. 670/1 o výměře 720 m2 v k.ú. Vimperk, a ponechá si uvedené nemovitosti ve svém
vlastnictví.
Hlasování: 16 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

7

e) Žádost o odkoupení dvou bytových jednotek v čp. 332 Pivovarská ulice
Přílohy:

- žádosti ze dne 10.02.2011, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 268 ze dne 10.3.2008 a nebude
s bytovým domem čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku nakládat ve smyslu jeho
prodeje či prodeje jeho bytových a nebytových jednotek.
Hlasování: 16 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

f) Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pravětín, pozemky pod komunikací –
návrh směny
Přílohy:

- kopie zveřejněných záměrů č. 9/5/11 a 10/5/11, přehledy směn, snímek mapy
se zákresem, návrh oboru HB

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené 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 označené
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 954 a KN č. 953/1, jejich části dle
geometrického plánu č. 161-173/2010 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice
s.r.o., tj. parc. č. 954 díl „i“ o výměře 8 m2, parc.č. 953/1 díl „e“ o výměře 121 m2
a parc.č. 953/1 díl „f“ o výměře 20 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem v celkové výši 11.920,- Kč z majetku města Vimperk za
pozemky v k.ú. Pravětín vzniklé dle výše uvedeného geometrického plánu a označené
jako parc. č. 832 díl „m“ o výměře 45 m2 a parc. st. č. 24 díl „k“ o výměře 6 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.570,- Kč.
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 8.350,- Kč uhradí směnitelé městu Vimperk
před podpisem směnné smlouvy. Obě strany směny ponesou každá 1/2 nákladů
spojených s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geometrické oddělení
pozemků, ocenění a poplatek za vklad do katastru nemovitostí (tj. 7.027,-Kč) a rovněž
1/2 daně z převodu nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Hlava, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek vedený 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 označený
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 954, její část dle geometrického plánu č. 161173/2010 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice s.r.o., tj. nově označenou
parcelu č. 954/2 o výměře 21 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 1.680,- Kč z majetku města Vimperk za pozemky v k.ú.
Pravětín vzniklé dle výše uvedeného geometrického plánu označené jako parc.
č. 924/121 díl „b“ o výměře 68 m2 a parc. č. 924/111 díl „a“ o výměře 57 m2 a dále
parcelu katastru nemovitostí KN č. 904/127 o výměře 182 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 25.130,- Kč. Rozdíl
v cenách směňovaných pozemků tj. 23.450,- Kč uhradí město Vimperk do 15 dnů po
podpisu směnné smlouvy. Obě strany směny ponesou každá 1/2 nákladů spojených
s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geometrické oddělení pozemků,
ocenění a poplatek za vklad do katastru nemovitostí (tj. město Vimperk doplatí 10.043,Kč) a rovněž 1/2 daně z převodu nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

g) Žádost města Vimperk o převod nemovitostí v k.ú. Hrabice – čerpací stanice
splaškových vod – sdělení ÚZSVM
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, sdělení ÚZSVM, návrh odboru HB

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města nesouhlasí se stanovenou výší kupní ceny tj. 250,-Kč/m2
a nájemným do doby prodeje ve výši 18,-Kč/m2/rok za převod pozemku KN č. 22/3 –
ostatní plocha o výměře 473 m2 v k.ú. Hrabice z majetku České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Vimperk z důvodu, že
nabízená cena neodpovídá kupní ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

h) Vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domu na soukromém pozemku mimo
hranice zastavěného území– k. ú. Bořanovice u Vimperka
Přílohy:

- žádost ze dne 11.02.2011, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
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Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města nesouhlasí, podle § 188 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s umístěním
rodinného domu na pozemku parcely KN č. 654/1 v k.ú. Bořanovice u Vimperka.
Hlasování: 9 pro, 4 proti /Janda, Drenčeni, Dvořák, Zámečník/, 3 se zdrželi /Řehoř, Hajník,
Líkař/, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

i) Nabídka na prodej pozemku v k. ú. Vimperk, Purkártova ulice spol. Mane Holding,
a.s.
Přílohy:

- nabídka spol. Mane Holding, a. s. ze dne 15.02.2011, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti Mane Holding, a. s., se
sídlem Dušní 112/16, Praha 1, na odkoupení parcely KN č. 1775/29 – orná půda
o výměře 698 m2 v k.ú. Vimperk zpět do vlastnictví Města Vimperk za nabízenou kupní
cenu ve výši 600.000,-Kč na základě zřízeného předkupního práva.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

j) Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro akci „Vimperk ZTV Hrabice – autobusová
zastávka Vodník“
Přílohy:

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí kupní, týkající se budoucího odkoupení částí pozemků ve zjednodušené
evidenci – parcel původ Pozemkový katastr (PK) č. 1254/5 díl 4 a č. 1254/6 díl 2 a dále
parcely katastru nemovitostí KN č. 1817/4 vše v k.ú. Vimperk, dotčených stavbou
Vimperk ZTV Hrabice – autobusová zastávka Vodník včetně odstavného pruhu.
Veškeré náklady na odkoupení bude hradit město Vimperk jako strana kupující.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel /Bejček/. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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k) Nabídka na prodej 1/216 pozemku PK č. 895/5 v k. ú. Boubská
Přílohy:

- žádost ze dne 17.02.2011, snímek mapy se zákresem, tabulka vlastnictví
pozemku, návrh odboru HB

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout nabídku a odkoupit podíl 1/216 parcely PK č.
895/5 o celkové výměře 1265 m2 v k.ú. Boubská do vlastnictví Města Vimperk za
nabízenou kupní cenu ve výši 100,-Kč s tím, že město Vimperk uhradí i veškeré
náklady spojené s převodem podílu pozemku tj. vypracování znaleckého posudku a
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 4 proti /Líkař, Janásková, Hlava, Bejček/, 1 se zdržel /Vávrová/. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

l) Budoucí prodej pozemků v k. ú. Boubská pro výstavbu dvou rodinných domů
Přílohy:

- kopie záměru č. 11/5/11, žádost zaslaná e-mailem dne 21.02.2011, snímek
mapy se zákresem, návrh budoucí kupní smlouvy, návrh odboru HB

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí kupní týkající se budoucího prodeje pozemků vedených Katastrálním úřadem
pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k.ú. Boubská, označených jako parcely ve zjednodušené evidenci –
původ pozemkový katastr PK č. 895/50 a PK č. 895/51 o celkové výměře 3964 m2.
Pozemky budou po dobu výstavby pronajaty a po kolaudaci nově postaveného
rodinného domu prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem
soudního znalce minimálně však za 430,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá dle
znaleckého posudku č. 3046/2010 ze dne 8.4.2010). Kupující zaplatí prodávajícímu
celkovou kupní cenu nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupující dále uhradí
veškeré náklady spočívající v nákladech na znalecké posudky, dále pak správní
poplatek u Katastrální pracoviště Prachatice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 12 pro, 1 proti /Hlava/, 1 se zdržel /Bejček/, chybí Dvořák, Janda, Líkař. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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m) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost o souhlas s úhradou dluhu formou měsíčních splátek ze dne
18.01.2011, rekapitulace pohledávek, návrh odboru HB

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném 2010 a vyúčtování služeb roku 2009, který vznikl na bytě v ulici Pivovarská
317 ve Vimperku ve výši 33.437,- Kč (dluh k 19. 1. 2011), dle dohody o splátkách ve
výši 1500,- Kč měsíčně.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

n) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 24.01.2011 o souhlas s úhradou dluhu formou měsíčních
splátek, rekapitulace pohledávek, vyjádření a návrh odboru HB

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném 2010 a vyúčtování služeb roku 2009, který vznikl na bytě v ulici K Rokli 496
ve Vimperku ve výši 21.458,- Kč (dluh k 25. 1. 2011), dle dohody o splátkách ve výši
600,- Kč měsíčně.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011
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o) Žádost o prominutí sankce
Přílohy:

- žádost stanovená výše pokuty, návrh odboru HB

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout pokutu ve výši rozdílu dosud předepsaného
nájemného, tj. částku 21.840 Kč, bývalému nájemci a současnému vlastníku
manipulační plochy parc. KN č. 2522/97 v k. ú. Vimperk, stanovenou dle čl. IV nájemní
smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

p) Řešení přidělování bytů v bytovém domě čp. 150 v Pasovské ulici ve Vimperku
Přílohy:

- přehled bytů a nájemních smluv, návrh odboru HB

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města rozhodlo s ohledem na odložený prodej nemovitosti – objektu
čp. 150 v Pasovské ulici ve Vimperku přidělit pouze ty byty, které nebrání užívání.
Hlasování: 13 pro, 2 proti /Líkař, Dvořák/, 0 se zdržel, chybí Hlava, Řehoř. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2011

Bod č. 5
Návrh změny smluv o poskytnutí peněžního příspěvku na pořízení studní obyvatelům
Klášterce
Přílohy:

- návrh odboru FO

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uvedený v části IV. odst. 2 Smluv o
poskytnutí peněžního příspěvku, uzavřených podle usnesení ZM č. 777, č. 779, č. 781,
č. 782, č. 783, č. 784, č. 785, č. 786 ze dne 13.09.2010, a to do 30.09.2011.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 31.03.2011
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Bod č.7
Různé
-

bez materiálů

Bod č.8
Diskuse
Dvořák – jaká je situace na LSPP ve Vimperku a jak pracuje v současnosti chirurgická
ambulance – odpověděl starosta a poté i místostarostka
Petrášek – upozornil, že všichni přítomní zastupitelé mají na stole programové prohlášení,
které je možné do 3 týdnů vrátit doplněné a upravené na radnici
-

sdělil, že probíhají jednání se státní zástupkyní, budou následovat jednání s policií ČR o
zlepšení bezpečností situace ve městě

Dvořák – se dotázal, zda proběhnou změny ve složení komisí – odpověděl starosta, některé
změny již proběhly, některé se plánují, jinak dosud pracují stávající komise. RR VN je
jmenovaná a její šéfredaktor bude jmenován za 3 měsíce, dle dohody RR VN.
Bejček, Hajník, Bednarčík – se vyjadřovali k umístění radarů ve městě a k bezpečnosti na
silnicích
Martanová – upozornila na slavnostní odhalení pamětní desky Jana Lopatky, které proběhne
08.03.2011 od 15:00 hodin v budově ZŠ TGM Vimperk
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 9
Závěr
Zapsala:

Renata Svobodová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Roman Hajník
Ing. Emil Janda

Starosta města:

Ing. Bohumil Petrášek
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