Zápis z osmnáctého zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 25.06.2012 od 15.30 hod.
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, 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, Ing. Petr Bednarčík, Mgr. Roman
Hajník, Stanislav Hlava, Ing. Emil Janda

Hosté:

Ing. arch. Pavel Lejsek

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej parcely KN č. 2522/142 - manipulační plocha k objektu bývalé vrátnice v k.
ú. Vimperk U Sloupů
b) Budoucí prodej staveb s parcelami KN č. 2522/41, 2522/42 a 2522/43
a manipulační plochou KN č. 2522/161 v k. ú. Vimperk U Sloupů
c) Historický majetek města Vimperk
d) Návrh změn v Pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování
bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
e) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
4. Projektová příprava akcí na rok 2012 a další
5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2012
7. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011
8. Návrh „Smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování
veřejného osvětlení – Vodník“
9. Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Vimperk (také jen „Změna č. 1“)
10. STARZ a provozování areálu Vodník
11. Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření STARZ za období 2009 -2011
12. Zápisy o provedených kontrolních zjištění na akce:
a) Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice Svornosti po povodni
2009 – dodatečné stavební práce
b) Vimperk, Vodník – kanalizace
c) Vimperk, Brantlův Dvůr – prodloužení vodovodu a kanalizace
13. Návrh vyhlášení veřejné sbírky na nový zvon do městské zvonice
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
Návrh starosty:
- doplnění bodu R1) Zápis ze zasedání sportovní komise
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Bednarčík, Ing. Jaroslav Zámečník
Volební a návrhová komise: Mgr. Josef Bejček, Stanislav Hlava, Ing. Emil Janda
Hlasování: 13 pro, chybí Janásková, Cais, Hajník, Řehoř
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 14.05.2012

Usnesení č. 330
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 14.05.2012 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 14.05.2012 do 18.06.2012.
Hlasování: 14 pro, chybí Janásková, Hajník, Řehoř
Zodpovídá: kancelář starosty
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej parcely KN č. 2522/142 – manipulační plocha k objektu bývalé vrátnice v k.ú.
Vimperk U Sloupů
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 31/17/12, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 331
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený 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, tam označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/142 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
1566 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č.
3416/2012 v celkové výši 128.720,-Kč (80,-Kč/m2 nezpevněná plocha, 110,-Kč/m2
zpevněná plocha). 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 geodetické oddělení prodávané parcely a její
ocenění ve výši 9.359,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí. Pro zajištění práva přístupu, vedení a údržby inženýrských sítí tj.
kanalizačního řadu v prodávané parcele KN č. 2522/142 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: 14 pro, chybí Janásková, Hajník, Řehoř. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.08.2012

b) Budoucí prodej staveb s parcelami KN č. 2522/41, 2522/42 a 2522/43 a manipulační
plochou KN č. 2522/161 v k.ú. Vimperk U Sloupů
Přílohy:

- kopie dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, snímek mapy se
zákresem, záměr č. 32/17/12, návrh dohody o přechodu práv a povinností,
návrh dodatku č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, výpis z OR, návrh
odboru HB

Var. 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít se společností SS Transport & Spedition, s. r. o., se
sídlem Roháčova 188/387, Praha 3 dle předloženého návrhu smlouvu o přechodu práv a
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy ze dne 20. 9. 2009 a ze smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 9. 8. 2010 a dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011 uzavřených
mezi městem Vimperk a společností SR TRANS, s.r.o., Horní Vltavice 40. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Nehlasovalo se.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít se společností SS Transport & Spedition, s. r. o., se
sídlem Roháčova 188/387, Praha 3, dle předloženého návrhu, dodatek č. 2 ke smlouvě o
smlouvě budoucí kupní ze dne 9. 8. 2010 týkajícího se budoucího prodeje nemovitostí
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v
bývalém areálu kasáren U Sloupů, v katastru nemovitostí pro obec a katastrálním území
Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522/41 o výměře 1497m2
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522//42 o výměře 12 m2
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522/43 o výměře 113 m2, včetně parcel pod těmito budovami
- manipulační plocha – parcela KN č. 2522/161 o výměře 8958 m2.
Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu nemovitostí stanovenou znaleckými
posudky č. 2977/2009 a č. 3418/2012 jako cena v místě a čase obvyklá v celkové výši
2.930.920,-Kč ve čtyřech splátkách před uzavřením kupní smlouvy, dle podmínek
schválených usnesením Zastupitelstva města Vimperk č. 510 ze dne 16.3.2009.
Ke kupní ceně budou připočítány náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající
na prodej výše uvedených nemovitostí vynaložil, tj. náklady na geometrické oddělení
pozemku KN č. 2522/161 a ocenění nemovitostí v celkové výši 10.196,- Kč a dále poplatek
za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
tohoto dodatku č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Nehlasovalo se.
Var. 2
Usnesení č. 332
Zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne
9.8.2010 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.10.2011 uzavřené se společností SR-TRANS,
s. r. o., se sídlem Horní Vltavice 40, Horní Vltavice, z důvodu nedodržení dohodnutých
termínů odkoupení nemovitostí ze strany budoucí kupující.
Hlasování: 15 pro, chybí Hajník, Řehoř. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2012

Usnesení č. 333
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v bývalém areálu kasáren U Sloupů, v katastru nemovitostí pro obec a katastrálním
území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522/41 o výměře
1497m2
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522//42 o výměře 12 m2
- budova bez č.p/č.e. – jiná stavba postavená na parcele KN č. 2522/43 o výměře 113
m2, - včetně parcel pod těmito budovami tj. KN č. 2522/41, KN č. 2522/42 a KN č.
2522/43
- manipulační plocha – parcela KN č. 2522/161 o výměře 8958 m2, včetně veškerých
povrchových úprav.
Kupní cena těchto nemovitostí byla stanovena znaleckými posudky č. 2977/2009
a č. 3418/2012 jako cena v místě a čase obvyklá v celkové výši 2.930.920,-Kč a je
požadována jako cena minimální. Prodávající požaduje uhradit celou kupní cenu před
podpisem kupní smlouvy a to do 30 dnů od seznámení se s jejím návrhem.
Ke kupní ceně budou připočítány náklady spojené s převodem nemovitostí, které
prodávající na prodej výše uvedených nemovitostí vynaložil, tj. náklady na
geometrické oddělení pozemku KN č. 2522/161 a ocenění nemovitostí v celkové výši
10.196,- Kč a dále poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Nabízené nemovitosti
jsou v současné době z části pronajaty nájemci tj. spol. SR-TRANS, s. r. o. na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování: 15 pro, chybí Hajník, Řehoř. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2012
c) Historický majetek města Vimperk
Přílohy:

- snímky map se zákresem pozemků historického majetku města, návrh
odboru HB

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk zajištěním
geodetického zaměření původních přídělových parcel nebo parcel bývalého pozemkového
katastru tj. parcela poz. katastru PK č. 463 v k.ú. Vimperk, přídělová parcela č. 13/1 v k.ú.
Klášterec u Vimperka, přídělová parcela č. 204/14, přídělová parcela č. 239/1 obě v k.ú.
Solná Lhota a přídělová parcela č. 108/14 v k.ú. Huťský Dvůr za účelem jejich zápisu na list
vlastnictví města Vimperk.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 334
Zastupitelstvo města se vzdává uplatnění práva na vydání pozemků dle zákona
č. 172/1991 Sb. v platném znění od Pozemkového fondu ČR a Lesů České republiky,
s.p. u pozemků KN č. 1220/6 (dříve parcela poz. katastru PK č. 463) v k.ú. Vimperk, KN
č. 13 (dříve přídělová parcela č. 13/1) v k.ú. Klášterec u Vimperka, KN č. 310 (dříve
přídělová parcela č. 204/14), KN č. 269/1 (dříve přídělová parcela č. 239/1) v k.ú. Solná
Lhota a KN č. 72/1 (dříve přídělová parcela č. 108/14) v k.ú. Huťský Dvůr z důvodu, že
náklady na oddělení původních přídělových parcel nebo parcel bývalého
pozemkového katastru geometrickými plány by přesáhly cenu převáděné nemovitosti.
Hlasování: 16 pro, chybí Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2012

d) Návrh změn v Pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování
bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
Přílohy:

- návrh změn „pravidel“, původní „pravidla“, návrh odboru HB

Usnesení č. 335
Zastupitelstvo města Vimperk rozhodlo přijmout změnu „Pravidel upravující otázky
související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví
města Vimperk“ (dále jen „Pravidla“), která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Vimperk zároveň rozhodlo, že nové znění „Pravidel“ bude
uplatněno i při posuzování žádostí, které byly evidovány v době před přijetím tohoto
usnesení.
Bednarčík
- doporučuje RM zabývat se „Pravidly“
Hlasování: 16 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2012
e) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 25.04.2012, vyjádření MěSD, rekapitulace pohledávek, návrh
odboru HB

Usnesení č. 336
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti Budějovice o souhlas s úhradou dluhu
na bezdůvodném obohacení vzniklém na bytě č. 31 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku
ve výši 32 924,- Kč (dluh ke dni 30. 4. 2012 bez úroků z prodlení) formou měsíční
splátek ve výši 2 000,- Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31. 7.
2012. Pokud nedojde v uvedeném termínu k uzavření dohody o splátkách nebo
nebude dodržována žadatelkou měsíční splátka dle dohody, bude uvedená
pohledávka řešena soudní cestou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Líkař, Drenčeni). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2012

-

Bod č. 5
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
tento bod přesunut před projednání bodu č. 4

Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 337
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu na rok 2012
provedené radou města za období od 01.05.2012 do 11.06.2012.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2012

-

Bod č. 7
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011
tento bod přesunut před projednání bodu č. 4

Přílohy:

- návrh FO – plnění rozpočtu za rok 2011, hospodářská činnost města za rok
2011, hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2011, Zkrácená rozvaha
příspěvkových organizací k 31.12.2011, přehled hospodaření založených
obchodních společností k 31.12.2011, přehled omezení nakládání s majetkem
města k 31.12.2011, roční účetní závěra k 31.12.2011, zpráva o přezkoumání
hospodaření města za rok 2011, vyjádření finančního výboru – zpráva ze dne
25.06.2012

Usnesení č. 338
Zastupitelstvo města projednalo celoroční hospodaření a závěrečný účet města
Vimperk za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2011 a schvaluje je bez výhrad.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 13.06.2012
Bod č. 4
Projektová příprava akcí na rok 2012 a další
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Ústní návrh starosty:
Usnesení č. 339
Zastupitelstvo města schvaluje výstavbu areálu vodních sportů po etapách s tím, že 1.
etapou je výstavba venkovního koupaliště a další etapy budou naplňovat původní
projektovou dokumentaci krytého plaveckého bazénu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bejček), chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 340
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalých kasáren v ulici Špidrova – komunikace“.
Hlasování: 14 pro, chybí Janda, Líkař, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 341
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalých kasáren v ulici Špidrova – demolice objektu na pozemku parc.č. 1225/34 v
k.ú. Vimperk a parkoviště“.
Hlasování: 14 pro, chybí Janda, Líkař, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012

Usnesení č. 342
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Projekt
regenerace panelového sídliště“.
Hlasování: 14 pro, chybí Janda, Líkař, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 343
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Stavební
úpravy přechodů v ulici Mírová – Vimperk“.
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel (Zámečník), chybí Janda, Líkař, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 344
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vstup do
areálu bývalé strojovny – úprava objektu prodejny nábytku Jednoty“.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 345
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Změna účelu
užívání – rozšíření využití ZS“.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 346
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Zázemí ZS –
šatny, sociální zařízení, …“.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Janásková, Líkař, Zámečník, Řehoř), chybí Janda,
Martanová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 347
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk,
komunikace pro pěší z ulice 1. máje do parku“.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Návrh Caise:
Usnesení č. 348
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci Vimperk, ulici
Pivovarská – komunikace od pivovaru k nemocnici.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012

Návrh Dvořáka:
Usnesení č. 349
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci Vimperk – areál
Vodník – studie nového využití.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 350
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Rozšíření
chodníku v ulici 1. máje“.
Hlasování: 14 pro, 1 proti (Rűckerová), chybí Líkař, Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 351
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Autobusová
zastávka „Bohumilice““.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 352
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Sportovní
areál Vimperk - splašková kanalizace“.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 353
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk,
oprava zatrubněného potoka“.
Hlasování: 15 pro, chybí Zámečník, Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 354
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalé ISŠL – starý internát - studie nového využití“.
Hlasování: 15 pro, chybí Zámečník, Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Návrhy na usnesení - nehlasovalo se.
Zastupitelstvo města rozhodla zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, cyklostezka
Bořanovice – Smrčná“.
Zastupitelstvo města rozhodla zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, cyklostezka
Silnice II/4 – Sudslavice – Výškovice – Cejsice – Křesánov – U Sloupů“.
Zastupitelstvo města rozhodla zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, cyklostezka
Vimperk, ulice Zlatá Stezka – Šumavanka – Klášterec“.

Usnesení č. 355
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk – pěší
turistické stezky“.
Hlasování: 15 pro, chybí Janda, Řehoř. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MS, odbor IÚ, termín do 31.12.2012
Bod č. 6
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2012
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 356
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
- změnu ve výdajích rozpočtu v částce 1.338.499 Kč (RO č. 18),
- navýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 159.213 tis. Kč (RO č. 19).
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2012
Bod č. 8
Návrh „Smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování
veřejného osvětlení – Vodník“
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh odboru IÚ

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o společném postupu při rekonstrukci
komunikace a vybudování veřejného osvětlení - Vodník, jejímž předmětem je úprava veřejně
přístupné účelové komunikace z ulice Purkártova do sportovně – rekreačního areálu Vodník
včetně výstavby veřejného osvětlení mezi městem Vimperk a Ing. Martinem Paštikou,
K. Světlé 581, 38501 Vimperk II, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Nehlasovalo se.
Návrh Bejčka:
Usnesení č. 357
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání návrhu smlouvy o společném
postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení Vodník na
příští zasedání zastupitelstva města z důvodu vyjasnění ceny a způsobu převodu
předmětu v navržené smlouvě.
Hlasování: 16 pro, chybí Janda. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do září

Bod č. 9
Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Vimperk (dále jen „Změna č. 1)
Přílohy:

- upravený návrh zadání Změny č. 1 s přílohou, návrh odboru VÚP

Usnesení č. 358
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek projednání návrhu zadání Změny č. 1
Územního plánu Vimperk.
Hlasování: 15 pro, chybí Janda, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.12.2012
Usnesení č. 359
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu
Vimperk. Zastupitelstvo města současně ukládá radě města a odboru výstavby a
územního plánování připravit a realizovat Smlouvy o finančním příspěvku na
zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vimperk se žadateli o zařazení
pozemků či o změnu jejich funkčního využití.
Hlasování: 15 pro, chybí Janda, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.12.2012

Bod č. 10
STARZ a provozování areálu Vodník
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 360
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit na zářijové zasedání
zastupitelstva města návrh smlouvy pro provozování areálu Vodník příspěvkovou
organizací STARZ.
Hlasování: 14 pro, chybí Janda, Řehoř, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 29.08.2012

Bod č. 11
Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření STARZ za období 2009 – 2011
Přílohy:

- zpráva FV ze dne 12.06.2012, připomínky ředitele STARZ Vimperk ze dne
14.06.2012 ke zprávě FV, vyjádření předsedy HC Vimperk ze dne 15.06.2012
ke zprávě FV

Usnesení č. 361
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
hospodaření za období 2009 – 2011 Sportovního, tělovýchovného a rekreačního
zařízení Vimperk. Dále ZM pověřuje RM přijetím opatření k odstranění zjištěných
nedostatků.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Dvořák, Drenčeni, Rűckerová), chybí Janda. Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 25.06.2012
Bod č. 12
Zápisy o provedených kontrolních zjištěních na akce:
a) Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice Svornosti po povodni 2009
– dodatečné stavební práce
b) Vimperk, Vodník – kanalizace
c) Vimperk, Brantlův Dvůr – prodloužení vodovodu a kanalizace
Přílohy:

- 3 x zápis z jednání KV, vyjádření odboru IÚ ze dne 15.06.2012

Usnesení č. 362
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy o provedených kontrolních zjištěních
kontrolního výboru na akce „Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice
Svornosti po povodni 2009 – dodatečné stavební práce“, „Vimperk, Vodník –
kanalizace“, „Vimperk, Brantlův Dvůr – prodloužení vodovodu a kanalizace“ a
doporučuje RM zabývat se uvedenými závěry KV.
Hlasování: 13 pro, chybí Janda, Zámečník, Janásková, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KV, termín 25.06.2012
Usnesení č. 363
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru splnit usnesení zastupitelstva města
č. 271 a č. 291 ze dne 27.02.2012, č. 307 ze dne 02.04.2012.
Hlasování: 12 pro, chybí Janda, Zámečník, Janásková, Cais, Vávrová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do příštího zasedání ZM

Bod č. 13
Návrh na vyhlášení veřejné sbírky na nový zvon do městské zvonice
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 364
Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pořízení nového zvonu
do městské zvonice.
Hlasování: 13 pro, chybí Janda, Zámečník, Janásková, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, odbor ŠK, MěKS, termín do 30.06.2012
Bod č. 14
Různé
R1) Zápis z jednání sportovní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 13.03.2012 a 20.06.2012

Usnesení č. 365
Zastupitelstvo města rozhodlo pro rok 2012 poskytnout finanční prostředky na činnost
sportovních klubů a oddílů dle předloženého návrhu sportovní komise takto:












Bike klub Vimperk
TJ Šumavan - gymnastika
TJ Šumavan – kopaná
TJ Šumavan – volejbal
HC Vimperk
ŠSK při OA a G
SKI klub Šumava
Snowriders Vimperk
Hasiči Výškovice
TJ Šumavan – stolní tenis
Český rybářský svaz

54 000,-- Kč
16 000,-- Kč
124 000,-- Kč
8 000,-- Kč
204 000,-- Kč
5 000,-- Kč
108 000,-- Kč
54 000,-- Kč
8 000,-- Kč
8 000,-- Kč
11 000,-- Kč

Příspěvky budou použity na pokrytí sportovní činnosti mládeže. Určené částky budou
převedeny na čísla účtů subjektů na základě smlouvy s městem (ustanovení § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souhlasu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o poskytnutí finančních prostředků).
Doklady pro vyúčtování příspěvků předloží kluby do 20.04.2013. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí finančních prostředků.
Hlasování: 14 pro, chybí Cais, Janda, Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: SK, FO, termín do 30.06.2012

Bod č. 15
Diskuse
Dvořák - Interpelace – jak probíhá jednání o honitbách – informace budou podány na
zářijovém zasedání ZM - zodpovídá: S
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 16
Závěr
Zapsala:

Renata Svobodová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Bednarčík
Ing. Jaroslav Zámečník

Starosta města:

Ing. Bohumil Petrášek

