Zápis z dvacátého devátého zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 04.11.2013 od 15.30 hod.
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar
Rückerová, Mgr. Karel Střeleček, 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, Stanislav
Hlava, Ing. Emil Janda
Mgr. Josef Bejček
Ing. Petr David, předseda představenstva BH - Nemocnice Vimperk, a.s.
Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk
JUDr. Tomáš Samek, právní zástupce města

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků v k. ú. Vimperk, k. ú. Lipka u Vimperka, k. ú. Klášterec
u Vimperka a k. ú. Solná Lhota v PR Radost, v připravované rezervaci PR
Mokrý luh – Správa NP a CHKO Šumava
b) Prodej části pozemku KN č. 1225/99 v k. ú. Vimperk, bývalá kasárna za
nádražím
c) Prodej pozemku KN č. 60/6 v k. ú. Hrabice – nabídky na zveřejněný záměr
č. 49/28/13
d) Nabídka na prodej pozemku v k. ú. Vimperk, Purkártova ulice spol. Mane
Holding, a. s.
e) Narovnání vlastnických vztahů (budoucí směna pozemků) a darovací
smlouva vodovod a kanalizace – Slunečná ulice
f) Narovnání vlastnických vztahů – kupní smlouva na převod vodovodního a
kanalizačního řadu v bývalých kasárnách za nádražím, Špidrova ulice ve
Vimperku
g) Žádost o převod pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu –
komunikace v osadě Hrabice
h) Realizace stavby Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích, návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní
i) Žádost o povolení provozu kasina ve Vimperku na adrese Pivovarská 58
4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2013
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Návrh smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování
veřejného osvětlení - Vodník

8. Návrh smlouvy o půjčce na pořízení investice „Vimperk, sportovní areál – kanalizace
a regenerace fotbalové plochy“
9. Finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance BH - Nemocnici
Vimperk a. s. na rok 2013
10. Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města
Vimperk pro Městské služby Vimperk s. r. o.
11. Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce rok 2014 – Romský
terénní pracovník ve Vimperku
12. Změna zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
13. Možnosti využití bezpečnostní agentury
14. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
- Doplnění bodu R1) Areál vodních sportů Vimperk – zadávací řízení na I. etapu –
venkovní bazén – odůvodnění veřejné zakázky
- Doplnění bodu R2) Informace o činnosti Oblastní charity Vimperk
- Vypuštění projednání bodu 3i) na žádost žadatelky
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková), chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Věra Vávrová, Mgr. Pavel Dvořák
Volební a návrhová komise: Mgr. Karel Střeleček, Ing. Emil Janda, Mgr. Jan Líkař
Hlasování: 12 pro, chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 16.09.2013

Dvořák – dotázal se na usnesení RM č. 1053 ze dne 16.10.2013 a na usnesení RM č. 1044
ze dne 07.10.2013 – dotazy zodpověděl Petrášek
Usnesení č. 594
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 16.09.2013 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 16.09.2013 do 30.10.2013.
Hlasování: 12 pro, chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků v k. ú. Vimperk, k. ú. Lipka u Vimperka, k. ú. Klášterec u Vimperka a
k. ú. Solná Lhota v PR Radost, v připravované rezervaci PR Mokrý luh – Správa NP a
CHKO Šumava

Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 48/27/13, vyjádření Správy NP a CHKO
Šumava ze dne 01.10.2013, návrh kupní smlouvy, soupis pozemků
s oceněním, návrh odboru HB

Usnesení č. 595
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Správě Národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava, se sídlem 1. máje 260 Vimperk pozemky vedené u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 2309/3 – ostatní plocha o výměře 768 m2, KN
č. 2326/1 – ostatní plocha o výměře 44377 m2, KN č. 2434 – ostatní plocha o výměře
33884 m2, KN č. 2436 – ostatní plocha o výměře 1687 m2, KN č. 2437 – ostatní plocha
o výměře 721 m2, KN č. 2438/1 – ostatní plocha o výměře 7627 m2, KN č. 2438/2 –
ostatní plocha o výměře 7894 m2, KN č. 2441 – ostatní plocha o výměře 306 m2, KN
č. 2442 – ostatní plocha o výměře 103 m2, KN č. 2443 – ostatní plocha o výměře 34810
m2, KN č. 2444 – ostatní plocha o výměře 510 m2, KN č. 2445 – ostatní plocha o výměře
17940 m2, KN č. 2446 – ostatní plocha o výměře 10509 m2, KN č. 2448 – ostatní plocha
o výměře 6752 m2, KN č. 2449 – ostatní plocha o výměře 67991 m2, KN č. 2451/2 –
ostatní plocha o výměře 25198 m2, KN č. 2452/2 – ostatní plocha o výměře 6191 m2
a KN č. 2455/2 – ostatní plocha o výměře 8996 m2 vše v k.ú. Vimperk, parcely katastru
nemovitostí KN č. 194/2 – ostatní plocha o výměře 120143 m2, KN č. 206/1 – ostatní
plocha o výměře 59029 m2, KN č. 221/1 – ostatní plocha o výměře 18990 m2, KN
č. 221/3 – ostatní plocha o výměře 1617 m2, KN č. 236 – ostatní plocha o výměře 1059
m2, KN č. 246/2 – ostatní plocha o výměře 3015 m2, KN č. 250 – ostatní plocha
o výměře 427 m2, KN č. 317/1 – ostatní plocha o výměře 1699 m2 a KN č. 309/3 – ostatní
plocha o výměře 2909 m2 vše v k.ú. Lipka u Vimperka, parcela katastru nemovitostí KN
č. 359/1 – ostatní plocha o výměře 4631 m2 v k.ú. Klášterec u Vimperka a parcela
katastru nemovitostí KN č. 401/30 – ostatní plocha o výměře 2014 m2 v k.ú. Solná
Lhota z důvodu, že uvedené nemovitosti tvoří přírodní rezervaci „Radost“
a připravovanou přírodní rezervaci „Mokrý luh“. Pozemky o celkové výměře 49,1797
ha budou prodány včetně jejich příslušenství tj. porostů dřevin za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znalcem Ing. Františkem Hrůzou ve výši 4.107.750,-Kč. Splatnost
kupní ceny bude do 60 dnů ode dne, kdy bude kupní smlouva označena doložkou
o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí doručena straně
kupující. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem těchto
nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník), chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013
b) Prodej části pozemku KN č. 1225/99 v k.ú. Vimperk, bývalá kasárna za nádražím
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 52/30/13, žádost ze dne 26.08.2013, kopie
GP, snímek mapy se zákresem, znalecký posudek, návrh odboru HB

Usnesení č. 596
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat panu Jaroslavu Joštovi, bytem Boubská 5
Vimperk 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. 1225/99, její část dle geometrického plánu č. 2230-177/2013, nově
označená jako parcela č. 1225/111 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 691 m2
včetně jejích veškerých součástí a příslušenství tj. včetně porostu dřevin, vše za cenu

v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3616/2013 ve výši
82.920,- Kč (120,- Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
a to v termínu do 30 dnů od seznámení se s jejím návrhem. Ve stejném termínu
kupující dále uhradí městu vynaložené náklady spojené s převodem těchto
nemovitostí tj. geodetické dělení pozemku a jeho ocenění v celkové výši 8.184,- Kč
a dále poplatek za převod vlastnictví u Katastrálního pracoviště Prachatice.
Pro zajištění uložení dešťového kanalizačního potrubí a přístupu pro jeho údržbu
a opravy bude kupujícím na části prodávané parcely č. 1225/111 zřízeno věcné
břemeno. Hodnota tohoto věcného břemene byla zohledněna v celkové ceně
převáděného pozemku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 12 pro, chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013
c) Prodej pozemku KN č. 60/6 v k.ú. Hrabice – nabídky na zveřejněný záměr č. 49/28/13
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 49/28/13, nabídka ze dne 07.10.2013, snímek
mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 597
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a katastrálním území Hrabice, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města
Vimperk označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 60/6 – trvalý travní porost o
výměře 5 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
3612/2013 ve výši 680,- Kč (135,- Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále uhradí
náklady vynaložené na ocenění pozemku ve výši 500,- Kč a dále poplatek za převod
vlastnictví u Katastrálního pracoviště Prachatice. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 12 pro, chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013

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

- nabídka spol. Mane Holding, a.s. ze dne 17.09.2013, snímek mapy se
zákresem, výpis z KN, návrh odboru HB

Usnesení č. 598
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti Mane Holding, a. s., se
sídlem Dušní 112/16, Praha 1, ze dne 17.9.2013 na odkoupení parcely KN č. 1775/31 –
orná půda o výměře 814 m2 v k.ú. Vimperk zpět do vlastnictví města Vimperk za
nabízenou kupní cenu ve výši 670.000,- Kč na základě zřízeného předkupního práva,
které tímto rozhodlo nevyužít.
Hlasování: 12 pro, chybí Hajník, Řehoř, Drenčeni, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013

e) Narovnání vlastnických vztahů (budoucí směna pozemků) a darovací smlouva
vodovod a kanalizace – Slunečná ulice
Přílohy:

- kopie darovací smlouvy a smlouvy o zřízení VB, kopie zveřejněného záměru
č. 51/30/13, návrh budoucí směnné smlouvy, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB

Usnesení č. 599
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu, darovací smlouvu a
smlouvu o zřízení věcného břemene jejímž předmětem je převzetí inženýrských sítí
vybudovaných výše uvedenými stavebníky (kanalizace a vodovod) do majetku města
umístěných na pozemcích KN č. 890/59, KN č. 890/57, KN č. 890/48, KN č. 890/55, KN č.
890/52, KN č. 890/53 a KN č. 890/54 v k.ú. Boubská. Součástí této smlouvy je pak také
zřízení věcného břemene odpovídajícího v právu města umístit na parcele KN č. 890/59
v k.ú. Boubská přebíraný kanalizační a vodovodní řád za účelem jejich oprav a
případných úprav na tento pozemek vstupovat. Věcné břemeno je zřizováno na dobu
neurčitou a to bezúplatně. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
této Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlava), chybí Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013
Usnesení č. 600
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí směné týkající se budoucí směny pozemku vedeného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k.ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001 z majetku města Vimperk,
tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 890/48 – orná půda o výměře
55 m2, za části pozemků v k.ú. Boubská označené jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 890/55 a KN č. 890/57. Přesný rozsah a výměra směňovaných pozemků bude
specifikována jejich geometrickým zaměřením. Směna pozemků pak bude provedena
za doplatek, který bude stanoven znaleckým posudkem jako rozdíl cen směňovaných
nemovitostí, tyto ceny budou v místě a čase obvyklé. Správní poplatky za vklad do
katastru nemovitostí, náklady na zaměření i znalecké posudky uhradí město Vimperk.
Město Vimperk se dále touto smlouvou zavazuje nejpozději do dvou let ode dne nabytí
účinků směny na své náklady na nemovitostech, které jsou předmětem směny
vybudovat v souladu s projektovou dokumentací podél místní komunikace Vimperk –
Boubská chodník a to na pozemcích KN č. 890/53, KN č. 890/52, KN č. 890/48 a KN č.
890/57 v k.ú. Boubská. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této
Smlouvy o smlouvě budoucí směnné.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlava), chybí Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013

f) Narovnání vlastnických vztahů – kupní smlouva na převod vodovodního a
kanalizačního řadu v bývalých kasárnách za nádražím, Špidrova ulice ve Vimperku
Přílohy:

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

Usnesení č. 601
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu, kupní smlouvu, jejímž
předmětem je odkoupení inženýrských sítí vybudovaných výše uvedenými stavebníky
(kanalizace a vodovod) do majetku města v areálu bývalých kasáren za nádražím ve
Špidrově ulici ve Vimperku. Celková kupní cena je ve výši 800,- Kč bez DPH (pro
každého prodávajícího je tedy stanovena částkou 100,- Kč bez DPH). Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 12 pro, chybí Dvořák, Řehoř, Hajník, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013
g) Žádost o převod pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu – komunikace
v osadě Hrabice
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, výpis pasportu komunikací včetně fotografie, emailová korespondence se SPÚ, návrh odboru HB

Usnesení č. 602
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě § 7, odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb.
o Státním pozemkovém úřadu požádat Českou republiku, Státní pozemkový úřad, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov o bezúplatný převod pozemků KN
č. 804/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2, KN č. 803/2 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 437 m2 a KN č. 804/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355
m2 vše v k.ú. Hrabice z důvodu, že na uvedených pozemcích se nachází stavby města
tj. místní komunikace III. třídy a účelové komunikace vedené v paspartu komunikací
města a dále že tyto pozemky jsou v územním plánu Vimperk zařazeny do ploch
veřejného prostranství.
Hlasování: 11 pro, chybí Dvořák, Bednarčík, Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013
h) Realizace stavby Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích, návrh smlouvy o
smlouvě budoucí kupní
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, návrh budoucí kupní smlouvy

Usnesení č. 603
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu s vlastníkem pozemků
KN st. č. 72/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 a KN č. 22 – zahrada o
výměře 188 m2 v k.ú. Výškovice u Vimperka, smlouvu o smlouvě budoucí kupní pro
realizaci stavby „Přístavba hasičské zbrojnice, pozemková parcela č. 797/1 a č. 22,
stavební parcela 72/1 a č. 72/2 k.ú. Výškovice u Vimperka“, jejímž investorem je město
Vimperk. Kupní cena bude stanovená v době realizace prodeje znaleckým posudkem
jako cena v místě a čase obvyklá. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 11 pro, chybí Dvořák, Bednarčík, Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2013

i) Žádost o povolení provozu kasina ve Vimperk na adrese Pivovarská 58 –
staženo z programu na žádost žadatelky
Přílohy:

- žádost ze dne 22.10.2013, kopie OZV č. 3/2012, snímek mapy se zákresem
domu čp. 58 v ul. Pivovarská, Vimperk, návrh odboru HB
Bod č. 4
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 604
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2013
provedené radou města za období od 09.09.2013 do 21.10.2013.
Hlasování: 11 pro, chybí Dvořák, Bednarčík, Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.11.2013
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2013
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 605
Zastupitelstvo města provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
- změnu ve výdajích rozpočtu v částce 2.664.300 Kč (RO č. 67),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 163.968 tis. Kč (RO č. 68).
Hlasování: 13 pro, chybí Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.11.2013
Bod č. 6
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Přílohy:

- návrh FO, návrh OZV

Usnesení č. 606
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 01.01.2014.
Hlasování: 12 pro, chybí Vávrová, Řehoř, Drenčeni, Hajník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, KS, HB, termín do 30.11.2013

Bod č. 7
Návrh smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování
veřejného osvětlení – Vodník
Přílohy:

- návrh smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování
VO – Vodník ze dne 24.09.2013, návrh nové smlouvy, návrh odboru IÚ

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti zrušit smlouvu o společném postupu při
rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení – Vodník ze dne 24.09.2013 a
pověřuje starostu učinit příslušné kroky ke zrušení smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 2 proti (Dvořák, Zámečník), 5 se zdrželo (Líkař, Martanová, Bednarčík,
Střeleček, Hajník), chybí Řehoř, Drenčeni. Návrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o společném postupu při rekonstrukci
komunikace a vybudování veřejného osvětlení - Vodník, jejímž předmětem je úprava
podmínek realizace výstavby úprav veřejně přístupné účelové komunikace z ulice Purkártova
do sportovně – rekreačního areálu Vodník včetně výstavby veřejného osvětlení a převod
veřejného osvětlení do majetku města Vimperk se společností HM Management s.r.o.,
Husova 106, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Hlasování: 6 pro, 4 proti (Zámečník, Dvořák, Střeleček, Bednarčík), 4 se zdrželi (Martanová,
Líkař, Janda, Hajník), chybí Řehoř, Drenčeni. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 607
Zastupitelstvo města rozhodlo do vyřešení vlastnictví veřejného osvětlení v ul.
K Vodníku hradit náklady na elektrickou energii.
Hlasování: 14 pro, chybí Řehoř, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín dle usnesení

Bod č. 8
Návrh smlouvy o půjčce na pořízení investice „Vimperk, sportovní areál – kanalizace a
regenerace fotbalové plochy“
Přílohy:

- návrh smlouvy o půjčce, žádost TJ Šumavan Vimperk, o.s. ze dne 20.08.2013 o
půjčku, smlouva mezi TJ Šumavan Vimperk a MěSl Vimperk s.r.o. ze dne
20.08.2013, návrh odboru IÚ

Usnesení č. 608
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o půjčce, jejímž předmětem je půjčka
na pořízení investice „Vimperk, sportovní areál – kanalizace a regenerace fotbalové
plochy“, mezi městem Vimperk a sdružením TJ Šumavan Vimperk, 1. máje 321, 385 01
Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 14 pro, chybí Řehoř, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2013

Bod č. 9
Finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance BH – Nemocnici
Vimperk a.s. na rok 2013
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh MS

Dvořák – předal interpelaci týkající se BH – Nemocnice Vimperk, a.s., kterou adresoval
místostarostce (viz přílohy) – odpověď bude předložena zastupitelům na příštím
jednání ZM – zodpovídá: MS
Usnesení č. 609
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku BH
Nemocnici Vimperk a.s. na provoz chirurgické ambulance pro rok 2013 ve výši 400 000
Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 08.11.2013

Bod č. 10
Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města
Vimperk pro Městské služby Vimperk s.r.o.
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh MS

Usnesení č. 610
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Městským službám Vimperk s.r.o. na provoz a správu sportovních zařízení města
Vimperk za rok 2013 ve výši 2 000 000 Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 08.11.2013
Bod č. 11
Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce rok 2014 – Romský
terénní pracovník ve Vimperku
Přílohy:

- kopie žádosti s přílohami, návrh MS

Usnesení č. 611
Zastupitelstvo města dodatečně schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na
program „Podpora terénní práce – Romský terénní pracovník ve Vimperku“ na rok
2014 do dotačního řízení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 06.11.2013

Bod č. 12
Změna zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku

Přílohy:
- informace tajemníka, kopie zákona
Bez usnesení.

Bod č. 13
Možnosti využití bezpečnostní agentury
Přílohy:

- nabídka bezpečnostní agentury Cobra security s.r.o., návrh S

Návrh Petráška
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené možnosti využití bezpečnostní agentury a
v případě potřeby postupovat podle varianty č. 3 předloženého návrhu.
Nehlasovalo se.
Návrh Petráška
Zastupitelstvo města pověřuje radu města rozhodnout v případě, že bude potřeba
postupovat podle varianty č. 3 předloženého návrhu o posílení dozorové činnosti
bezpečnostní agenturou.
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené možnosti využití bezpečnostní agentury. O
posílení dozorové činnosti bezpečnostní agenturou bude rozhodovat RM a vrchní strážník
MěP.
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 612
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené možnosti využití bezpečnostní
agentury a v případě potřeby rozhodlo postupovat podle varianty č. 3 předloženého
návrhu.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Hlava), 2 se zdrželo (Vávrová, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, dle potřeby do 31.12.2014
Bod č. 14
Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk
Přílohy:

- návrh S, kompletní zpráva o činnosti MěP Vimperk za rok 2013

Usnesení č. 613
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od
01.01.2013 do 30.09.2013.
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 04.11.2013
Bod č. 15
Různé
R1) „Areál vodních sportů Vimperk“ – zadávací řízení na I. etapu – venkovní bazén –
odůvodnění veřejné zakázky
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, odůvodnění 2 x A4

Usnesení č. 614

Zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Areál vodních sportů Vimperk“.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2013
R2) Informace o činnosti Oblastní charity Vimperk
Přílohy:

- bez příloh, informace přednesla Mgr. Marková

Bod č. 16
Diskuse
- starosta pozval přítomné na Den veteránů dne 11.11.2013 od 11:00 hodin u Městské
zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku a dále na zahájení adventu dne
30.11.2013
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 17
Závěr
Zapsala:

Renata Svobodová

Ověřovatelé zápisu:

Věra Vávrová
Mgr. Pavel Dvořák

Starosta města:

Ing. Bohumil Petrášek

