Zápis ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva
města Vimperk, konaného dne 27.02.2012 od
15.30 hod. v sále MěKS Vimperk
Přítomni: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rúckerová, Ing. Jaroslav
Zámečník, František Řehoř, Mgr. Jan Líkař, Ing. Jaroslava Martanová, Věra
Vávrová, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais, Ing. Petr Bednarčík, Mgr.
Roman Hajník
Omluveni:
Hosté:

Luboš Drenčeni, Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Josef Bejček, Stanislav Hlava
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk s.r.o.
Jaroslav Pulkrábek, ředitel MěKS Vimperk Václav
Vokatý, ředitel STARZ Vimperk

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemku KN č. 2522/93 v k. ú. Vimperk, U Sloupů
b) Návrh na směnu pozemků v k. ú. Pravětín
c) Návrh na směnu pozemků v k. ú. Hrabice
d) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 453/6 v k. ú. Hrabice určeného pro
bytovou výstavbu
e) Žádost o převod některých pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. v k. ú.
Vimperk
f) Odkoupení pozemků v areálu bývalé lesnické školy
g) Žádost o vyjádření k záměru odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk, Lipka u
Vimperka, Klášterec u Vimperka a Solná Lhota
h) Žádost o souhlas s užíváním bytu po ukončení nájemního vztahu a o souhlas
s úhradou poplatku z prodlení dle dohody o splátkách i)
Žádost o prominutí
nájemného z nebytových prostor j)
Návrh studií na rekonstrukci bývalého
internátu čp. 194 v ulici Hřbitovní
ve Vimperku
4. Návrh OZV, která zrušuje OZV č. 3/2006, o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem
5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2012
6. Návrh dohody o úpravě podmínek provádění díla „Prodloužení kanalizace Vimperk Brantlův Dvůr"
7. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet"
8. Zhodnocení činnosti městských příspěvkových organizací (MěKS a STARZ) za rok 2011
a koncepce na další období
9. Informace o bezpečnostní analýze v rámci Programu prevence kriminality města Vimperk
na rok 2012
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Bod č. 1 Zahájení, volba volební a
návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
návrh starosty na doplnění bodu 3k) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní rekonstrukce mostu v Klášterci u Vimperka
návrh Dvořáka na doplnění bodu 10. Různé - pověření KV a FV výboru kontrolou
Hlasování: 10 pro, chybí Cais, Rúckerová, Řehoř.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Věra Vávrová, MVDr. Šárka Janásková
Volební a návrhová komise: Ing. Jaroslav Zámečník, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Jan Líkař
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Řehoř), chybí Cais, Rúckerová
Bod č. 2 Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 23.01.2012

Dvořák- návrh na doplnění usnesení o následující část:
ZM ukládá FV a KV provést kontrolu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice Svornosti po povodni 2009
-dodatečné stavební práce" včetně dodatku č. 1 a č. 2.
Usnesení č. 271
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.01.2012 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 23.01.2012 do 20.02.2012.
Zastupitelstvo města ukládá FV a KV provést kontrolu veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice
Svornosti po povodni 2009 - dodatečné stavební práce" včetně dodatku č. 1 a č. 2.
Hlasování: 11 pro. Návrh byl přijat. Chybí Cais, Rúckerová.
Zodpovídá: FV - Ing. Cais, KV - Ing. Bednarčík, termín do 21.03.2012

Bod č. 3 Majetkoprávní
záležitosti
a) Prodej pozemku KN č. 2522/93 v k.ú. Vimperk, U Sloupů
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 1/1/12, žádost ze dne 30.01.2012, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 272
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 pro město Vimperk, tam vedený jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 2522/93 - ostatní plocha o výměře 461 m2 s veškerými povrchovým úpravami, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši (80,- Kč/m2 nezpevněná
plocha, 110,- Kč/m2 zpevněná plocha) celkem 44.260,- 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 vynaložené prodávajícím na oddělení
pozemku ve výši 2.579,-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 kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012
b) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Pravětín
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 5/3/12, žádost ze dne 06.02.2012, kopie GP
se zákresem, přehledná tabulka pozemků a jejich ocenění, návrh odboru HB

Usnesení č. 273
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 parcela
katastru nemovitostí KN č. 904/3 - trvalý travní porost, její část oddělená dle geometrického
plánu č. 167-80/2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., tj. pare. č.
904/129 o nové výměře 193 m2, dále pak tam označené jako parcela vedená ve
zjednodušené evidenci - parcela původ Grafický příděl (GP) č. 806/1/2, její část oddělená dle
stejného geometrického plánu, tj. nově vedená jako pare. č. 842/3 o nové výměře 92 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3352/2012 v
celkové výši 2.850,- Kč (10,- Kč/m2) z majetku Města Vimperk, za pozemek v k.ú. Pravětín
vzniklý dělením dle výše uvedeného geometrického plánu a nově označený jako pare. č.
808/2 o výměře 543 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního
znalce č. 3352/2012 ve výši 5.430,-Kč (10,- Kč/m2). Rozdíl v cenách směňovaných pozemků
tj. 2.580,-Kč uhradí město Vimperk druhé straně do 30 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. každá strana 9.228,- Kč) a dále rovněž 1/2 daně z převodu
nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012

c) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Hrabice
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 6/3/12, žádost ze dne 06.02.2012, kopie GP
se zákresem, přehledná tabulka pozemků a jejich ocenění, návrh odboru HB

Usnesení č. 274
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označený
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 453/1 - trvalý travní porost, její část oddělená
dle geometrického plánu č. 168-148/2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří
Prachatice, s. r. o., tj. její díl „d" o výměře 71 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou posudkem soudního znalce č. 3351/2012 ve výši 7.810,- Kč (110,- Kč/m2) z
majetku města Vimperk, za pozemky v k.ú. Hrabice vzniklé dělením parcely KN č. 451/2
a KN č. 456/1 dle výše uvedeného geometrického plánu a označené jako díl „b" o
výměře 53 m2, díl „e" o výměře 3 m2 a díl „f" o výměře 12 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3351/2012 ve výši 7.790,- Kč
(130,-Kč/m2 a 60,-Kč/m2). Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 20,- Kč uhradí
druhá strana 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. každá strana 4.356,- Kč) a dále rovněž 1/2 daně z převodu nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012
d) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 453/6 k.ú. Hrabice určeného pro bytovou
výstavbu
Přílohy:

- žádost ze dne 06.02.2012, snímek mapy se zákresem

Usnesení č. 275
Zastupitelstvo města rozhodlo neměnit podmínky a výši minimální kupní ceny
pozemků pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Pod Hrabicemi" stanovené usnesením
zastupitelstva města č. 507 ze dne 13.3.2009.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi Řehoř, Janda, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.03.2012
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk, tam
vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 453/6 - trvalý travní porost o výměře 1243
m2, za minimální kupní cenu ve výši .................. ,- Kč/m2. 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.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
Město Vimperk není schopno zajistit případným stavebníkům řádné napojení na inženýrské
sítě. Nehlasovalo se.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost a souhlasí s prodejem požadovaného pozemku KN
č. 453/6 - trvalý travní porost o výměře 1243 m2 v k.ú. Hrabice za minimální kupní cenu ve
výši .........,- Kč/m2 až po kolaudaci plánovaného rodinného domu, do této doby navrhuje
pozemek pronajmout.
Nehlasovalo se.
e) Žádost o převod některých pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. v k.ú.
Vimperk
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem

Usnesení č. 276
Zastupitelstvo města rozhodlo požádat vlastníka pozemků KN č. 802/5, KN č. 802/8, KN
č. 806/17, KN č. 819/6, KN č. 1956/11 v k.ú. Vimperk tj. Povodí Vltavy, s. p., o jejich
převod do vlastnictví města Vimperk z důvodu, že uvedené pozemky jsou dotčeny
stavbami komunikací a chodníků v majetku města.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012
f) Odkoupení pozemků v areálu bývalé lesnické školy
Přílohy:

- sdělení AK Weinhold Legal ze dne 06.02.2012, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB

Usnesení č. 277
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit parcely katastru nemovitostí KN č. 465/4
-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2, KN č. 465/6 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 65 m2 a KN č. 465/7 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 198 m2
zapsané na LV č. 650 v k.ú. Vimperk, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 3322/2011 v celkové výši 68.800,- Kč (200,- Kč/m2). Veškeré náklady spojené s
převodem pozemků tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město
Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012

g) Žádost o vyjádření k záměru odkoupení pozemků v k.ú. Vimperk, Lipka u Vimperka,
Klášterec u Vimperk a Solná Lhota
Přílohy:

- žádost Správy NP a CHKO Šumava ze dne 10.02.2012, soupis pozemků,
snímek mapy se zákresem, snímek č. 1 rezervace Radost, snímek č. 2
rezervace Mokrý luh, návrh odboru HB

Usnesení č. 278
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude nakládat s parcelami KN č. 2309/3, KN č.
2326/1, KN č. 2434, KN č. 2436, KN č. 2437, KN č. 2438/1, KN č. 2438/2, KN č. 2441, KN
č. 2442, KN č. 2443, KN č. 2444, KN č. 2445, KN č. 2446, KN č. 2448, KN č. 2449, KN č.
2451/2, KN č. 2452/2, KN č. 2455/2 v k.ú. Vimperk, KN č. 194/2, KN č. 206/1, KN č. 221/1,
KN č. 221/3, KN č. 236, KN č. 246/2, KN č. 250, KN č. 317/1, KN č. 309/3 v k.ú. Lipka u
Vimperka, KN č. 359/1 v k.ú. Klášterec u Vimperka a KN č. 401/30 v k.ú. Solná Lhota ve
smyslu jejich prodeje a uvedené parcely zůstanou ve vlastnictví města Vimperk.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s parcelami KN č. 2309/3, KN č. 2326/1, KN č. 2434,
KN č. 2436, KN č. 2437, KN č. 2438/1, KN č. 2438/2, KN č. 2441, KN č. 2442, KN č. 2443,
KN č. 2444, KN č. 2445, KN č. 2446, KN č. 2448, KN č. 2449, KN č. 2451/2, KN č. 2452/2,
KN č. 2455/2 v k.ú. Vimperk, KN č. 194/2, KN č. 206/1, KN č. 221/1, KN č. 221/3, KN č. 236,
KN č. 246/2, KN č. 250, KN č. 317/1, KN č. 309/3 v k.ú. Lipka u Vimperka, KN č. 359/1 v k.ú.
Klášterec u Vimperka a KN č. 401/30 v k.ú. Solná Lhota ve smyslu jejich prodeje dle
předloženého návrhu, Správě NP a CHKO Šumava z důvodu, že uvedené parcely tvoří
přírodní rezervaci „Radost" a plánovanou přírodní rezervaci „Mrtvý luh" a pověřuje odbor
hospodářský a bytový MěÚ Vimperk přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje.
Zastupitelstvo města požaduje předložit po Správě NP a CHKO Šumava aktuální znalecký
posudek stanovující ocenění těchto pozemků. Nehlasovalo se.
h) Žádost o souhlas s užíváním bytu po ukončení nájemního vztahu a o souhlas s
úhradou poplatku z prodlení dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 21.12.2011 s vyjádřením MěSD

Usnesení č. 279
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném a plnění za užívání bytu v ulici Čelakovského čp. 404 ve Vimperku ve výši
57 698,- Kč (ke dni 31. 1. 2012 bez poplatku z prodlení), formou měsíčních splátek ve
výši 500,- Kč a trvá na svém usnesení č. 220 ze zasedání dne 14. 11. 2011, kterým
rozhodlo stanovit výši splátek na 1.000,- Kč/měsíc.
Hlasování: 11 pro, chybí Zámečník, Vávrová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2012

i) Žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor
Přílohy:

- žádost ze dne 06.02.2012

Usnesení č. 280
Zastupitelstvo města rozhodlo neprominout zvýšené nájemné stanovené pro třetí rok
nájmu v případě, že nájemce neodkoupí do dvou let pronajaté nemovitosti, ve výši
694,- Kč bývalému nájemci a současnému vlastníku nemovitostí - objektu na parcele
KN č. 2522/111 a manipulační plochy pare. č. KN 2522/90, vše v k. ú. Vimperk, stanové
nájemní smlouvou uzavřenou dne 9.11. 2009.
Hlasování: 12 pro, chybí Vávrová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2012
j) Návrh studií na rekonstrukci bývalého internátu čp. 194 v ul. Hřbitovní ve Vimperku
Přílohy:

- návrh dvou studií - 22 x A4, dopis Rohde&Schwarz ze dne 23.02.2012

Bednarčík - doporučuje zpracovat analýzu žádostí o garsoniéry. Je skutečně tak velký zájem
o malé byty? - zodpovídá MS
Usnesení č. 281
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy studií na rekonstrukci bývalého internátu
čp. 194 ve Hřbitovní ulici ve Vimperku.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.03.2012
k) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní - rekonstrukce mostu v Klášterci u
Vimperka
Přílohy:
záborový

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

Usnesení č. 282
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu s Lesy České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, jako vlastníkem pozemků
KN č. 682 v k.ú. Klášterec u Vimperka a KN č. 539 v k.ú. Solná Lhota, smlouvu o
souhlasu se zřízením stavby a budoucí smlouvu kupní pro realizaci stavby
„Rekonstrukce mostu v Klášterci u Vimperka", jejíž investorem je město Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této budoucí kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá:
odbor HB, termín do 23.03.2012

Bod č. 4 Návrh OZV, která zrušuje OZV č. 3/2006 o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, návrh OZV města Vimperk s přílohou č. 1 - č. 4

Usnesení č. 283
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem dle předloženého návrhu.
Hlasování: 12 pro, chybí Líkař. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, KS, termín do 31.03.2012
Bod č. 5 Návrh rozpočtových opatření - rozpočet
roku 2012
Přílohy:

- návrh FO

Dvořák - navrhuje schválit pouze část usnesení, až bude provedena kontrola KV a FV,
předložit další část na příští zasedání
Návrh Dvořáka:
Usnesení č. 284
Zastupitelstvo města schvaluje změnu ve výdajích rozpočtu roku 2012 ve výši 54.000
Kč (RO č. 2).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník), chybí Rúckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 29.02.2012
Bod č. 6 Návrh dohody o úpravě podmínek provádění díla „Prodloužení kanalizace
Vimperk -Brantův Dvůr"
Přílohy:

- návrh odboru IÚ - návrh dohody o úpravě podmínka, žádost Ing. V. Jiráně o
odstranění tvrdosti smluvních podmínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dohodu o úpravě podmínek
provádění díla
„Prodloužení kanalizace Vimperk - Brantlův Dvůr mezi městem Vimperk a Ing. Vlastimilem
Jiráněm, Těšovice 61, Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Hlasování: 5 pro, 2 proti (Dvořák, Janda), 5 se zdrželi (Líkař, Janásková,
Vávrová,
Bednarčík, Hajník), chybí Rúckerová. Návrh nebyl přijat.
Konečné znění usnesení č. 285
Zastupitelstvo města nepřijalo návrh na uzavření dohody o úpravě podmínek
provádění díla „Prodloužení kanalizace Vimperk - Brantlův Dvůr mezi městem Vimperk
a Ing. Vlastimilem Jiráněm, Těšovice 61, Prachatice.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2012

Bod č. 7 Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet"
Přílohy:

- žádost o.s. Lungta ze dne 24.11.2011, návrh S

Usnesení č. 286
Zastupitelstvo města souhlasí stím, aby na budově radnice byla dne 10.03.2012
vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase.
Hlasování: 9 pro, 1 proti (Zámečník), 2 se zdrželi (Řehoř, Líkař), chybí Rúckerová. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.03.2012
Bod č. 8 Zhodnocení činnosti městských příspěvkových organizací (MěKS a STARZ) za
rok 2011 a koncepce na další období
Přílohy:

- závěrečná zpráva MěKS - 3 x A4 s přílohami a koncepce činnosti na rok
2012 - 3 x A4, zhodnocení činnosti STARZ 2011 - 1 x A4 s přílohami a
koncepce činnosti na rok 2012 - 2 x A4 s přílohami

Usnesení č. 287
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitele MěKS Vimperk o činnosti za rok
2011 a plán na rok 2012.
Hlasování: 12 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 27.02.2012
Usnesení č. 288
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitele STARZ Vimperk o činnosti za rok
2011 a plán na rok 2012.
Hlasování: 11 pro, chybí Janda, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín 27.02.2012
Usnesení č. 289
Zastupitelstvo města ukládá radě města ustanovit pracovní skupinu pro zpracování
analýzy veškerých sportovních zařízení v majetku města a TJ Sumavan Vimperk a
předložit zastupitelstvu města návrh na jejich údržbu, rekonstrukci, správu, využití a
financování provozu.
Hlasování: 11 pro, chybí Janda, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, RM, termín do 30.04.2012

Bod č. 9 Informace o bezpečnostní analýze v rámci Programu prevence kriminality
města Vimperk na rok 2012
Přílohy:

- návrh MS, bezpečnostní analýza - únor 2012

Usnesení č. 290
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu bezpečnostní analýzy města, která je
součástí Programu prevence kriminality města Vimperk na rok 2012.
Hlasování: 11 pro, chybí Janda, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 31.03.2012
Bod č. 10
Různé

Rl) Materiál Dvořáka
Přílohy:

- 1 x A4

Usnesení č. 291
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést
kontrolu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, Vodník
-kanalizace" mezi městem Vimperk a společností Lesostavby Třeboň a.s.,
Novohradská 226/11, 379 25 Třeboň (RM ze dne 19.12.2011 č. 1096) včetně kontroly, zda
vypsání této zakázky odpovídá vnitřní Směrnici č. 1/2011 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek" (RM dne 03.10.2011).
Hlasování: 10 pro, chybí Janda, Líkař, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: předseda FV - Ing. Cais, předseda KV - Ing. Bednarčík, termín do

31.03.2012
Bod č.
11
Diskuse
Bednarčík - dotaz na webové stránky MěP
Janče - informace o podávání žádostí o dotace na zateplení objektů
Petrášek - informace o dopisu Mysliveckého sdružení, diskuse s p. Hnětkovským (dopis ze
dne 22.2.2012, čj. KS 3924/12) - bude předloženo k jednání ZM
Dvořák-jsou vypořádány pozemky pod křižovatkou u Lidlu?
Pulkrábek, Rúckerová, Hajník, Straka - diskuse o projektu, o čerpání dotací
Martanová - informace o odhalení desky PhDr. Jiřímu Slavíčkovi
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 12
Závěr
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Starosta města:

Renata Svobodová
Věra Vávrová
MVDr. Šárka Janásková
Ing. Bohumil Petrášek

