Zápis z dvacátého pátého zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 15.04.2013 od 15.30 hod.
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:

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. Petr Bednarčík, Mgr. Roman Hajník, Stanislav
Hlava, Ing. Emil Janda
Ing. Jiří Cais

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej pozemku KN č. 1823/5 v k. ú. Vimperk
b) Odpuštění smluvní pokuty a úhrada dluhu ve splátkách
c) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice U Lázní čp.
171
d) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Mírová čp.
407
e) Sdělení o odvodu finančních prostředků za provozování loterií a jiných
podobných her na území města Vimperk
4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2013
6. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2013
7. Rekonstrukce úpravny vody Brloh
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
- Doplnění bodu Různé – Návrh na zrušení usnesení ZM č. 446 ze dne 17.12.2012
Hlasování: 15 pro (chybí Bejček)
Program byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Jaroslav Zámečník, Mgr. Pavel Dvořák
Volební a návrhová komise: Luboš Drenčeni, František Řehoř, MVDr. Šárka Janásková
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželi (Řehoř, Zámečník)
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 04.03.2013

Petrášek
- záležitost s provozovateli heren – odložena na květnové zasedání ZM
- poplatky ze vstupného se nebudou projednávat z důvodu nepřítomnosti Caise – odloženo
na květnové zasedání ZM
Usnesení č. 493
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 04.03.2013 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 04.03.2013 do 08.04.2013.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej pozemku v k.ú. Vimperk – zahrada,
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 10/7/13, , snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 494
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
v katastrálním území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1823/5 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 118 m2, za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3530/2013 ve výši 5.900,- Kč (50,- Kč/m2). Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Před
podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu náklady vynaložené na
pořízení znaleckého posudku ve výši 500,- Kč a dále náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného Katastrálního pracoviště. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro, 2 chybí (Zámečník, Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2013

b) Odpuštění smluvní pokuty a úhrada dluhu ve splátkách – Palestra s.r.o.
Přílohy:

- žádost společnosti Palestra s.r.o. ze dne 05.03.2013, vyjádření MěSD, výzva
k úhradě před podáním žaloby ze dne 25.02.2013

Usnesení č. 495
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti PALESTRA s. r. o., se
sídlem Boubská 7 Vimperk ze dne 5.3.2013 o odpuštění smluvní pokuty a o úhradu ve
sjednaném termínu nezaplaceného doplatku kupní ceny dle kupní smlouvy s dohodou
o narovnání ze dne 11.12.2012 ve splátkách a trvá na jejím okamžitém uhrazení.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2013
c) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 06.02.2013

Usnesení č. 496
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti nájemce bytem U Lázní 171 Vimperk,
o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a plnění za užívání uvedeného bytu ve výši
41 543,- Kč, formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč a stanovuje výši měsíčních
splátek 1 000,- Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 30. 4. 2013.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.04.2013

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

- žádost ze dne 06.03.2013, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 497
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti nájemce bytem Mírová 407/1 Vimperk,
o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a plnění za užívání uvedeného bytu ve výši
32 265,- Kč, formou měsíčních splátek ve výši 1 600,- Kč. Dohoda o splátkách bude
uzavřena nejpozději do 30. 4. 2013.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.04.2013
e) Sdělení o odvodu finančních prostředků za provozování loterií a jiných podobných
her na území města Vimperk - bez usnesení

Bod č. 4
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 498
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2013
provedené radou města za období od 04.03.2013 do 03.04.2013.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2013
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2013
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 499
Zastupitelstvo města provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
- Změny ve výdajích rozpočtu v částce 2.177.000 Kč (RO č. 13)
- Změnu objemu rozpočtu na částku 155.976 tis. Kč (RO č. 14 – č. 15).
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2013
Bod č. 6
Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2013
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 500
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK ČR na
realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2013 a schvaluje poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města v následujících výších:
- Ing. Martin a Hana Paštikovi, Karolíny Světlé 581, Vimperk: Oprava části zdi
opevnění hrádku Haselburg
35.200,- Kč
- Římskokatolická farnost Vimperk: Dům čp. 46 (děkanství, nám. Svobody,
Vimperk – oprava střechy a krovu
29.200,- Kč
- Jihočeský kraj – Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk: Obnova opěrné zdi
44.800,- Kč
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2013

Bod č. 7
Rekonstrukce úpravny vody Brloh
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 501
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do plánu akcí na rok 2014 a rok 2015
rekonstrukci vodárny v Brlohu a pověřuje vedení města jednáním se zhotovitelem dle
uzavřené smlouvy o dílo na realizaci akce o rozsahu prací v jednotlivých letech.
Zastupitelstvo města pověřuje vedení města jednáním se společností Čevak a.s. o
podmínkách případného společného financování a zařazením potřebné částky do
rozpočtu na rok 2014.
Hlasování: 15 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 28.04.2013
Bod č. 8
Různé
R1) Návrh na zrušení usnesení
Přílohy:

- návrh S

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit své usnesení č. 446 ze dne 17.12.2012.
Hlasování: 6 pro (Petrášek, Martanová, Rűckerová, Zámečník, Řehoř, Janda), 0 proti, 9 se
zdrželi, chybí Střeleček. Návrh nebyl přijat.
Návrh Martanové:
Zastupitelstvo města pověřuje svého zástupce na případné valné hromadě Honebního
společenstva Skláře hlasovat o pronájmu za cenu 25 Kč/ha/rok.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 8 se zdrželo (Líkař, Janásková, Vávrová, Bejček, Hlava, Dvořák,
Drenčeni, Hajník). Návrh nebyl přijat.
R2) Ústní návrh Bejčka
Přílohy:

- bez příloh

Usnesení č. 502
Zastupitelstvo města ukládá odboru investic a údržby přednostně zajistit opravu
schodišť v ul. Mírová na sídlišti Míru a opravu spojovací komunikace mezi podchodem
a ulicí Mírová v důsledku havarijního stavu.
Hlasování: 15 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín ihned

R3) Změny ve vedení městské policie
Přílohy:

- ústní návrh starosty

Usnesení č. 503
Zastupitelstvo města pověřuje vedením Městské policie Viperk, v souladu se zákonem
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění, Petera Macorlíka s platností od
01.06.2013.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Zámečník, Dvořák, Drenčeni), chybí Střeleček. Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.05.2013
Bod č. 9
Diskuse
Martanová – podala informace o výběrovém řízení na asistenty prevence kriminality
Hlava – stále není vyřešen problém parkování v ul. Sadová – bude projednáno v dopravní
komisi 18.04.2013 – zodpovídá S
Martanová – letos probíhá 750 výročí města Vimperk – pozvánka na akce
Janče – právě přišla informace, že z ROP byla poskytnuta dotace na areál vodních sportů
Straka – překračování kapacity v hotelu Zlatá Hvězda + fotodokumentace
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 10
Závěr

Zapsala:

Renata Svobodová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Zámečník
Mgr. Pavel Dvořák

Starosta města:

Ing. Bohumil Petrášek

