Zápis z druhého zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 08.12.2014 od 15.30 hod.
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka
Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel
Dvořák, Karel Beránek, Luboš Drenčeni, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslav Zámečník, Ing.
Petr Bednarčíck, Ing. Karel Hudeček

Hosté:

Ing. Trnka – provozní ředitel, Čevak a. s.
zástupci spolku Šumava na nohou z. s.

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2014“
4. Otevřený dopis občanů Vimperku – část Pravětín
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
6. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 2522/4 včetně budovy bývalého
výukového bloku v areálu U Sloupů v k.ú. Vimperk
b) Žádost o prodej pozemků v areálu U Sloupů (Dětské centrum Šumavous)
c) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 1860/9 v k.ú. Vimperk – pronajatá
zahrádka Pod Hrabicemi
d) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 642/1 v k.ú. Vimperk - zahrada
e) Žádost o směnu a prodej pozemků v k.ú. Lipka
f) Směna a prodej pozemků v k.ú. Vimperk a k.ú. Hrabice a k.ú. Křesanov
g) Přístupová komunikace v ulici Podzámčí k RD - současný stav
majetkoprávního vyrovnání – směna pozemků
h) Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemek KN č. 2633/2 v k.ú.
Vimperk pro stavbu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve
Vimperku – Fišerka“
i) Návrh směny pozemků se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje narovnání majetkoprávních vztahů – změna majetkové dispozice – dvě
darovací smlouvy
j) Majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk
k) Opakovaná žádost o prodej části pozemků KN č. 14/5 v k.ú. Vimperk a KN
č. 2631/1 v k.ú. Vimperk – veřejné prostranství ulice Pivovarská
l) Sdělení společnosti BONVER WIN, a. s. - provozování sázkových her na
území města
m) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
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8. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2014
9. Návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – březen 2015
10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
11. „Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ – navýšení investičních prostředků na
realizaci akce
12. „Vimperk, ulice Nad Stadionem – zatrubnění potoka“ - informace
13. Jmenování předsedy a členů výboru pro rozvoj města
14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
15. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2014 poskytnutý
Městským službám Vimperk s. r. o.
16. Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města
Vimperk na rok 2015 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
17. Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2015
18. Žádost o dodatečné schválení o dotaci na program „Rómský terénní pracovník –
Vimperk“ na rok 2015
19. Žádost o prominutí smluvní pokuty v rámci projektu Cyklotrasa Volyňka
20. Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pro období 2014 – 2018
21. Různé
22. Diskuse
23. Závěr
Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. Uvedla, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání určila R. Samohejlovou. Upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam. Dále upozornila na písemné předkládání návrhů na usnesení. Poté byli
vyzváni ověřovatele předchozího zápisu Ing. Zámečník a S. Hlava, aby podali zprávu o
ověření zápisu.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu:
R1) Spolek Šumava na nohou, z. s., - prezentace připravovaného kulturního programu
R2) Informace o opakovaných stížnostech obyvatel ul. Pivovarská
R3) Informace k provozování MHD ve Vimperku v roce 2015
R4) Zápis zjednání KV ze dne 18.11.2014 a ze dne 04.12.2014
Doplnění bodu č. 11 Zateplení ZŠ Vimperk – návrh úvěrové smlouvy
Návrh Dvořáka
zápis z KV ze dne 18.11.2014 a ze dne 04.12.2014 projednat jako bod č. 6 před
majetkoprávními záležitostmi
Hlasování: 16 pro, chybí Bejček. Návrh byl přijat.
Hlasování o programu jako celku: 16 pro, chybí Bejček.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zdeněk Kutil a Lukáš Sýs.
Volební a návrhová komise: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava, Karel Beránek.
Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel (Bejček). Návrh byl přijat.
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Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 06.11.2014

Kutil – připomínka k usnesení RM č. 1154 ze dne 13.10.2014 – bude projednáno v rámci
zápisu z KV
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva města ze
dne 06.11.2014 a bere na vědomí činnost rady města v období od 08.09.2014 do
01.12.2014.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Sýs, Koška). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

Bod č. 3
Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější výzdobu domu 2014“
Tento bod uvedla starostka města. Proslov vedl Ing. Kotál. Výherci soutěže převzali ocenění
z rukou starostky, místostarosty a Ing. Tumové.
Bod č. 4
Otevřený dopis občanů Vimperku – část Pravětín
Přílohy:

- dopis ze dne 21.11.2014, návrh S

Návrh Bednarčíka
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se situací kolem provozování
ubytoven pro sociálně vyloučené občany ve městě Vimperk a s přijatými opatřeními
seznámit zastupitelstvo města na jednání v měsíci lednu 2015.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 14.01.2015
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Bod č. 5
Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
Přílohy:

- návrh společnosti ČEVAK a. s., návrh S

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného pro
hospodářský rok 2015 s platností od 01.01.2015 takto:
ceny v Kč/m3
domácnosti
vodné
36,07
stočné
29,71
celkem
65,78
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 23.12.2014

ostatní
36,07
29,71
65,78

Bod č. 6
Zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk ze dne 18.11.2014 a ze dne
04.12.2014
Přílohy:

- zápisy z jednání KV

Návrh kontrolního výboru
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk
na období 2014 - 2018.
Hlasování: 8 pro (Bednarčík, Drenčeni, Dvořák, Kutil, Sýs, Koška, Zámečník, Beránek), 8
proti, 1 se zdržel (Janásková). Návrh nebyl přijat.
Návrh kontrolního výboru
Zastupitelstvo města v souladu s § 38 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. doporučuje
radě města revokaci usnesení č. 1154 ze dne 13.10.2014.
Návrh byl stažen. Nehlasovalo se.
Bod č. 7
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 2522/4 včetně budovy bývalého výukového
bloku v areálu U Sloupů v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 42/22/14, žádost ze dne 17.09.2014 a ze dne
15.10.2014, snímek mapy se zákresem, foto, návrh odboru HB
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Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města se seznámilo s nabídkou ze dne 15.10.2014 na odkoupení
nemovitostí v k.ú. Vimperk označených jako parcela katastru nemovitostí KN
č. 2522/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 809 m2 včetně stavby, která je
součástí této parcely tj. budovy bez čp./č.e. – jiná stavba (bývalý učební blok)
v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů a rozhodlo tuto nabídku projednat na dalším
nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 14 pro, chybí Sýs, Dvořák, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
b) Žádost o prodej pozemků v areálu U Sloupů (Dětské centrum Šumavous)
Přílohy:

- žádost spol. Palestra, s. r. o. ze dne 12.09.2014, snímek mapy se zákresem,
kopie předávacího protokolu ze dne 15.09.2014, kopie pachtovní smlouvy,
foto, návrh odboru HB

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti Palestra, s. r. o. se
sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 ze dne 12.9.2014 o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 - ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 5566 m2 v k. ú. Vimperk (areál U Sloupů) za kupní cenu vzniklou
odečtením uhrazeného nájemného z celkové odhadní ceny těchto nemovitostí.
Zastupitelstvo města trvá na prodeji výše uvedených nemovitostí za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za oba pozemky ve výši 572.610,Kč. Ke kupní ceně budou připočítány i náklady, které město vynaložilo za zaměření
a ocenění pozemků které činní 28.573,- Kč.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bednarčík, Kutil), chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
c) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 1860/9 v k. ú. Vimperk – pronajatá zahrádka Pod
Hrabicemi
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 43/23/14, žádost ze dne 16.10.2014, snímek
mapy se zákresem, návrh oboru HB

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
katastrálním území Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro město Vimperk, označený
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1860/9 – trvalý travní porost o výměře 649 m2,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 27.907,- Kč
(43,- Kč/m2). 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 na ocenění a zaměření pozemku geometrickými plány č. 1513-509/2003 a
1571-197/2005 ve výši 3.841,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Petrášek, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
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d) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 642/1 v k. ú. Vimperk – zahrada
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 48/27/14, žádost ze dne 20.11.2014, snímek
mapy se zákresem, kopie GP a znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat panu části pozemků zapsaných 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 vedené
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 638/1 – ostatní plocha, manipulační plocha její
díl „b“ oddělený geometrickým plánem č. 2269-200/2014 o výměře 2 m2 a jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 642/1 – ostatní plocha, manipulační plocha její díl „a“
oddělený geometrickým plánem č. 2269-200/2014 o výměře 395 m2 (nově vzniká
parcela KN č. 642/11 o výměře 397 m2), za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 3746/2014 ve výši 16.674,- Kč (42,- Kč/m2). 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 pozemků a jejich ocenění ve výši 7.760,- Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
e) Žádost o směnu a prodej pozemků v k. ú. Lipka
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 36/20/14, nabídka ze dne 01.10.2014, kopie
zveřejněného záměru č. 37/20/14, nabídka ze dne 02.10.2014, sdělení LČR,
s. p. ze dne 22.10.2014, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa, kopie GP
a kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a v k.ú. Lipka u Vimperka na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označené jako parcela katastru nemovitostí KN č. 85/1 – ostatní plocha, neplodná
půda, její část oddělená geometrickým plánem č. 122-75/2014 a nově vedená jako
parc. č. 85/1 o výměře 1773 m2, jako parcela katastru nemovitostí KN č. 85/19 – trvalý
travní porost o výměře 695 m2 a jako parcela katastru nemovitostí KN č. 85/59 – trvalý
travní porost, její část oddělená geometrickým plánem č. 122-75/2014 a nově vedená
jako parc. č. 85/59 o výměře 495 m2, vše za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
posudkem soudního znalce č. 3724/2014 v celkové výši 400.005,- Kč (135,- Kč/m2)
z majetku města Vimperk, za pozemek v k.ú. Lipka u Vimperka označený jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 84/9 – trvalý travní porost, její část oddělená geometrickým
plánem č. 122-75/20141 a nově vedená jako parc. č. 84/25 o výměře 174 m2, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3724/2014 ve výši
20.880,- Kč (120,- Kč/m2). Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 379.125,- Kč bude
uhrazen městu Vimperk před podpisem směnné smlouvy. Obě strany směny ponesou
každá 1/2 nákladů na geodetické dělení pozemků, jejich ocenění a nákladů spojených
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s vkladem do katastru nemovitostí tj. správní poplatek, doplatek města činní 2.972,Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Lesům České republiky, Lesnímu závodu
Boubín, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové pozemky vedené u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k.ú. Lipka u Vimperka na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označené jako parcely katastru nemovitostí KN st. č. 56/1 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 17 m2 a KN st. č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce
č. 3724/2014 v celkové výši 4.860,- 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 spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
f) Směna a prodej pozemků v k. ú. Vimperk a k. ú. Hrabice a k. ú. Křesanov
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 25/20/14, nabídka ze dne 23.09.2014, snímky
mapy se zákresy, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Křesanov na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označené jako parcela katastru nemovitostí KN č. 223/50 – trvalý travní porost
o výměře 2931 m2 a jako parcela katastru nemovitostí KN č. 223/54 – trvalý travní
porost o výměře 4625 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem
soudního znalce č. 3735/2014 v celkové výši 151.120,- Kč (20,- Kč/m2) z majetku města
Vimperk, za pozemek v k. ú. Hrabice označený jako parcela katastru nemovitostí KN
č. 659/3 – ostatní plocha o výměře 6580 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou posudkem soudního znalce č. 3735/2014 ve výši 131.600,- Kč (20,- Kč/m2)
Hradiště a dále rozhodlo odkoupit pozemek v k. ú. Křesanov označený jako parcela
katastru nemovitostí KN st. č. 58 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, a dále
rozhodlo odkoupit pozemky v k.ú. Vimperk označené jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 1078/1 – ostatní plocha o výměře 126 m2, KN č. 1078/2 – ostatní
plocha o výměře 126 m2, KN č. 1079/2 – ostatní plocha o výměře 73 m2, KN č. 1848/2 –
ostatní plocha o výměře 116 m2, KN č. 1848/3 – ostatní plocha o výměře 83 m2, KN
č. 1848/4 – ostatní plocha o výměře 187 m2, KN č. 1947/1 – trvalý travní porost
o výměře 98 m2 a KN č. 2100/2 – ostatní plocha o výměře 83 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3735/2014 ve výši 20.120,- Kč
(20,- Kč/m2). Směna a odkoupení pozemků bude provedeno bez doplatku města
Vimperk. Náklady spojené s převodem směňovaných a prodávaných nemovitostí tj.
náklady na ocenění a poplatek za vklad do katastru nemovitostí ponesou stany každá
jednou polovinou. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem směnné a
kupní smlouvy.
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Hlasování: 16 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
g) Přístupová komunikace v ulici Podzámčí k RD– současný stav majetkoprávního
vyrovnání – směna pozemků
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 31/18/14, nabídky ze dne 17.09.2014, snímky
mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit 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 parcela
katastru nemovitostí KN č. 1776/3 – ostatní plocha, neplodná půda, její část oddělená
geometrickým plánem č. 2053-126/2011 a nově vedená jako parc. č. 1776/6 o výměře
1 m2, jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1776/6 – trvalý travní porost, její část
oddělená geometrickým plánem č. 2053-126/2011 a nově vedená jako parc. č. 1777/22
o výměře 3 m2 a jako parcela katastru nemovitostí KN č. 320 – ostatní plocha,
manipulační plocha, její část oddělená geometrickým plánem č. 2263-146/2014 a nově
vedená jako parc. č. 320/2 o výměře 151 m2 vše v k.ú. Vimperk, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3729/2014 v celkové výši 20.150,Kč (130,- Kč/m2) z majetku města Vimperk, za pozemek v k.ú. Vimperk označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 322/9 – ostatní plocha, jiná plocha, její části
oddělené geometrickým plánem č. 2053-126/2011 a nově vedené jako parc. č. 322/10
o výměře 62 m2 a parc. č. 322/11 o výměře 16 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou posudkem soudního znalce č. 3729/2014 ve výši 10.140,- Kč (130,- Kč/m2)
a dále rozhodlo odkoupit pozemek v k. ú. Vimperk označený jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 324 – ostatní plocha, jiná plocha, její části oddělené geometrickým
plánem č. 2053-126/2011 a nově vedené jako parc. č. 324/2 o výměře 39 m2 a parc. č.
324/3 o výměře 10 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem
soudního znalce č. 3729/2014 ve výši 6.370,- Kč (130,- Kč/m2). Rozdíl v cenách
směňovaných pozemků bude uhrazen městu Vimperk. Veškeré náklady spojené
s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geometrické oddělení pozemků,
ocenění, poplatek za vklad do katastru nemovitostí ponese město Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem směnné a kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro, chybí Bejček, Dvořák, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
h) Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemek KN č. 2633/2 v k. ú. Vimperk pro
stavbu „Okružní křižovatka silnice II 145 s ulicí 1. máje ve Vimperku –
Fišerka“
Přílohy:

- sdělení ŘSD ČR ze dne 26.08.2014, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města doplňuje do svého usnesení č. 745 ze dne 8.9.2014, že dále
souhlasí s převodem stavby části úseku silnice I/4 na pozemcích města Vimperk KN
č. 2633/3 a KN č. 836/6 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk. Město Vimperk se
pak zavazuje, že po vyřazení toho úseku ze silniční sítě ŘSD (silnice I. třídy), jej
převezme také do svého majetku a zařadí jej do svých místních komunikací.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města doplňuje do svého usnesení č. 746 ze dne 8.9.2014, že
předmětem smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha
4 bude krom parcely KN č. 2633/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 3187 m2 včetně
části úseku silnice I/4 na této parcele i část úseku silnice I/4 na pozemcích města
Vimperk KN č. 2633/3 a KN č. 836/6 v k. ú. Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
i) Návrh směny pozemků se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – narovnání
majetkoprávních vztahů – změna majetkové dispozice – dvě darovací smlouvy
Přílohy:

- sdělení Jč kraje KÚ ze dne 17.09.2014, návrhy darovacích smluv, kopie
zveřejněného záměru č. 16/9/14, snímky mapy se zákresem (detailní materiál
je na odboru HB), návrh odboru HB

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 572 ze dne 16.9.2013 z důvodu, že
majetkoprávní vyrovnání pozemků mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem
(Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje) nebude řešeno původně plánovanou
směnou pozemků, ale jejich vzájemným darováním.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat Jihočeskému kraji, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice 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 parcela
katastru nemovitostí KN č. 2601/1 - ost. plocha, ost. komunikace, její část dle geom.
plánu č. 2176-210/2012 označená jako její díl „a“ o výměře 127 m2 v k.ú. Vimperk, jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 536/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2529
m2 a jako parcela ve zjednodušené evidenci bývalého pozemkového katastru (PK)
č. 536 (v KN č. 536/2) - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 691 m2 obě v k. ú. Solná
Lhota a jako parcely katastru nemovitostí KN č. 409/5 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 8 m2, KN č. 4/1 – zahrada, KN č. 798/2 - ost. plocha, ost. komunikace, KN
č. 798/1 - ost. plocha, ost. komunikace, jejich části dle geom. plánu č. 223-211/2013
nově vedené jako parc. č. 798/2 o nové výměře 1498 m2, KN č. 800/3 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 855 m2, KN č. 813/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 93
m2, KN č. 813/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2 a KN č. 813/12 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1684 m2 vše v k. ú. Výškovice u Vimperka z majetku
města Vimperk z důvodu, že se na nich nacházejí komunikace II/145, III/11673, III/14519
III/00435 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice dle předloženého návrhu darovací smlouvu na
základě které město do svého majetku získá parcely katastru nemovitostí KN č. 555/5
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, KN 735/8 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 3 m2, KN 780/4 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 2612 m2, KN 824/5
- ost. plocha, manipulační plocha o výměře 40 m2, KN 824/6 - ost. plocha, manipulační
plocha o výměře 18 m2, KN 824/7 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 22 m2, KN
824/8 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 76 m2, KN 824/9 - ost. plocha,
manipulační plocha o výměře 122 m2, KN 836/50 - ost. plocha, manipulační plocha
o výměře 74 m2, KN 980/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 38 m2, KN 981/3 ost. plocha, neplodná půda o výměře 274 m2, KN 981/11 - ost. plocha, neplodná půda
o výměře 5543 m2, KN 981/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1737 m2, KN
981/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3112 m2, KN 981/15 - ost. plocha,
neplodná půda o výměře 521 m2, KN 981/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
111 m2, KN 1108/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2, KN 1886/9 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, KN 1913 - ost. plocha, manipulační plocha
o výměře 72 m2, KN 1941/2 - ost. plocha, silnice o výměře 116 m2, KN 2530/2 - ost.
plocha, manipulační plocha o výměře 24 m2, KN 2635/2 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 87 m2, KN 2639/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 30 m2, KN 2639/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2, KN 2639/5 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 24 m2, KN 2639/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 104 m2, KN 2640/5
- ost. plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, KN 2640/17 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 218 m2, včetně stavby bez čp./če. jiná stavba bez LV na pozemcích KN
č. 555/5 a KN č. 1886/9 (podchod sídliště Míru) vše v k. ú. Vimperk, dále parcely
katastru nemovitostí KN 680/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1023 m2, KN 685/5 - ost.
plocha, silnice o výměře 1646 m2, KN 700/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
965 m2 vše v k.ú. Hrabice, dále parcely katastru nemovitostí KN 944/2 - ost. plocha,
silnice o výměře 3832 m2, KN 948/2 - ost. plocha, silnice o výměře 1379 m2 obě v k. ú.
Křesanov, dále parcelu katastru nemovitostí KN 971/3 - ost. plocha, silnice o výměře
1683 m2 v k. ú. Pravětín, dále parcely katastru nemovitostí KN 404/2 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 117 m2, KN 552/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 225 m2, KN
553/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 vše v k.ú. Solná Lhota, dále parcely
katastru nemovitostí KN 405/9 - ost. plocha, silnice o výměře 200 m2, KN 405/10 - ost.
plocha, silnice o výměře 140 m2, KN 405/14 - ost. plocha, silnice o výměře 108 m2, KN
813/2 - ost. plocha, neplodná půda o výměře 268 m2, KN 813/3 - ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 937 m2 vše v k. ú. Výškovice u Vimperka. Zastupitelstvo města
pověřuje starostku města podpisem této darovací smlouvy.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
j) Majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk
Přílohy:

- zápis z jednání ze dne 09.10.2014, snímek mapy se zákresem pozemků
města a pozemků Římskokatolické farnosti, snímek mapy se zákresem
pozemků spol. BOS, s.r.o., výpis z KN a OR, návrh odboru HB

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města se seznámilo se zápisem z jednání o navržené směně pozemků
v katastrálním území Vimperk mezi Římskokatolickou farností Vimperk a městem
Vimperk, které se uskutečnilo dne 9.10.2014 v sídle Biskupství českobudějovického
a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou a předložením ke schválení
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finálního návrhu smlouvy o smlouvě budoucí směnné dle podmínek dohodnutých na
tomto jednání. Směna pozemků proběhne za cenu v místě a čase obvyklou,
stanovenou znaleckým posudkem.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Římskokatolickou farnost Vimperk, se sídlem
náměstí Svobody 46 Vimperk, o dlouhodobý pronájem s možností případné budoucí
směny parcely katastru nemovitostí KN č. 1807/6 - trvalý travní porost o výměře 4708
m2 v katastrálním území Vimperk, zapsané na listu vlastnictví č. 673, za účelem údržby
a využívání pozemku jako součást sportovně rekreačního areálu Vodník širokou
veřejností města Vimperk. Zastupitelstvo města doporučuje radě města projednat
následné uzavření nájemní smlouvy.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města rozhodlo požádat společnost BOS, s. r. o., se sídlem Purkyňova
0109, 25082 Úvaly, okres Praha-východ o prodej pozemků parcel katastru nemovitostí
KN č. 1807/1 – trvalý travní porost o výměře 1106 m2 a KN č. 1807/4 – trvalý travní
porost o výměře 42 m2 v katastrálním území Vimperk, zapsaných na listu vlastnictví
č. 1916 z důvodu, že tyto pozemky se nachází ve sportovně rekreačním areálu Vodník.
Nabídka kupní ceny činí částku 240,- Kč/m2, která byla stanovena znaleckým
posudkem jako cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014

k) Opakovaná žádost o prodej části pozemků KN č. 14/5 v k. ú. Vimperk KN č. 2631/1
v k. ú. Vimperk – veřejné prostranství ulice Pivovarská
Přílohy:

- žádost ze dne 19.11.2014, snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru
VÚP, výklad o právu stavby, návrh odboru HB

Návrh Petráška
Navrhl dobu 20 let, a cenu dle platné OZV města Vimperk o místním poplatku
Nehlasovalo se.
Návrh Bednarčíka
Navrhuje bod stáhnout z programu a projednat ho na příštím zasedání zastupitelstva města.
Nehlasovalo se.
Návrh Kutila
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s částmi pozemků KN č. 14/5 – ostatní plocha, jiná
plocha a KN č. 2631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové předběžné výměře
36,1 m2 v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu ve smyslu budoucího prodeje jejich částí a
pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru budoucího
prodeje. Samotný prodej by se uskutečnil po realizaci plánovaného záměru tj. po kolaudaci
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přístavby k bývalému pivovaru (Pizzerie Marco) v Pivovarské ulici včetně nové venkovní
terasy.
Hlasování: 6 pro (Cais, Rűckerová, Sýs, Kutil, Dvořák, Drenčeni), 11 proti. Návrh nebyl přijat.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města přerušuje projednání bodu 7k).
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Janásková, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 14.01.2014
l) Sdělení společnosti BONVER WIN, a. s. – provozování sázkových her na území
města
Přílohy:

- sdělení ze dne 21.11.2014, kopie OZV č. 3/2012

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení společnosti BONVER WIN, a. s., se
sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava ze dne 21.11.2014 týkající se nabídky spolupráce
a informace o současném stavu provozování loterií a plnění odvodové povinnosti na
území města Vimperk touto společností.
Hlasování: 12 pro, chybí Petrášek, Rűckerová, Dvořák, Kutil, Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 08.12.2014
m) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

- žádost ze dne 14.08.2014, rekapitulace pohledávek, vyjádření MěSD

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu, který
vznikl na bytě v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku v celkové výši 46 963,- Kč ke dni
13.08.2014 (na bezdůvodném obohacení ve výši nájemného a plnění za užívání bytu
bez poplatků a úroků z prodlení, penále z vyúčtování roku 2011 a faktura č. 43/2014)
dle dohody o splátkách ve výši 200,- Kč a rozhodlo, aby nájemnice uhradila dluh
v měsíčních splátkách ve výši 2 600,- Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena
nejpozději do 31.12.2014.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bejček, Bednarčík), chybí Rűckerová, Drenčeni.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, MěSD, termín do 31.12.2014
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Bod č. 8
Přehled rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2014
provedené radou města za období od 01.09.2014 do 24.11.2014.
Hlasování: 11 pro, chybí Janásková, Hudeček, Rűckerová, Bejček, Zámečník, Sýs. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 08.12.2014
Bod č. 9
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města schvaluje změnu ve výdajích rozpočtu na rok 2014 v částce
200.000 Kč RO č. 42).
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková), chybí Rűckerová, Bejček, Zámečník.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2014
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením rozpočtových opatření roku
2014 v období od 09.12.2014 do 31.12.2014 a požaduje jejich předložení na první
zasedání zastupitelstva města v roce 2015.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bejček), chybí Zámečník, Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
Bod č. 10
Návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – březen 2015
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města schvaluje podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na leden –
březen 2015 dle předloženého návrhu v celkové částce 24.000 tis. Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 5 se zdrželo (Bejček, Zámečník, Kutil, Dvořák, Drenčeni), chybí
Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
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Bod č. 11
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 Dvořáka
Navrhuje doplnit do OZV čl. 6 bod odst. 1 písm. c) návrh na osvobození od poplatku děti do
1 roku věku
Hlasování: 5 pro (Kutil, Dvořák, Drenčeni, Střeleček, Bednarčík), 10 proti, 2 se zdrželi
(Zámečník, Sýs). Návrh nebyl přijat.
-

Dále doporučuje zvážit osvobodit od poplatku osoby nad 80 let – neřešilo se

Usnesení č. 39
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 01.01.2015.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Dvořák, Drenčeni). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
Bod č. 12
„Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405 Vimperk“ – navýšení investičních prostředků
na realizaci akce
Přílohy:
a) informace k průběhu přípravy akce
b) veřejná zakázka na služby „Zateplení ZŠ Vimperk“ – návrh úvěrové smlouvy
Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit investiční prostředky na realizaci akce
Zateplení ZŠ Vimperk do max. výše 35 mil. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje
předfinancování a spolufinancování projektu z bankovního úvěru do 10 mil. Kč.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, FO, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru, jejímž předmětem je
poskytnutí úvěru na zajištění financování akce „Zateplení ZŠ Vimperk“ mezi městem
Vimperk a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 Praha 1
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ FO, termín do 31.12.2014
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Bod č. 13
Vimperk, ulice Nad Stadionem – zatrubnění potoka – informace – bez usnesení
Přílohy:

- žádost ČRS ze dne 14.11.2014, situace
Bod č. 14
Jmenování předsedy a členů výboru pro rozvoj města

Přílohy:

- návrh MS

Návrh Caise
Předseda – návrh Cais
Členové – Jiří Vávra ml., Ing. Milan Straka CSc., Ing. Milan Dutka, Ing. Jan Král, Ing. Jiří
Ondřich, Bc. Karel Harazim, Ing. Arch. Aleš Kalivoda
Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města volí předsedou výboru pro rozvoj města Ing. Jiřího Caise a členy
výboru pro rozvoj města v tomto složení: Jiří Vávra ml., Ing. Milan Straka CSc., Ing.
Milan Dutka, Ing. Jan Král, Ing. Jiří Ondřich, Bc. Karel Harazim, Ing. arch. Aleš
Kalivoda s platností od 09.12.2014.
Hlasování: 14 pro, chybí Zámečník, Kutil, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 31.12.2014
Bod č. 15
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
Přílohy:

- návrh odboru ŽP s přílohami č. 1 – č. 4

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Koška), chybí Zámečník, Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 15.01.2015
Bod č. 16
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2014
poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- návrh S, návrh dodatku č. 1

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků (evidenční číslo 12/2013) Městským službám Vimperk s. r. o. na
provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk, kterým se navyšují finanční
prostředky pro rok 2014 ve výši 200 000 Kč dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jeho podpisem.
Hlasování: 15 pro, chybí Zámečník, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.12.2014
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Bod č. 17
Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města
Vimperk na rok 2015 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- návrh S, návrh smlouvy, rozpočet správy sportovišť

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek Městským službám
Vimperk s. r. o. na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk za rok 2015 ve
výši 4 700 000 Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.12.2014
Bod č. 18
Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2015
Přílohy:

- návrh S, návrh smlouvy

Návrh Bednarčíka
Navrhl úpravu v textu čl. V odst. 2 - smluvní pokuta ve výši 0,01 % denně z částky
odpovídající výši neoprávněně použitých finančních prostředků z poskytnutého příspěvku.
Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o finančním příspěvku pro Oblastní
charitu Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2015 ve
výši 500 000 Kč dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.12.2014
Bod č. 19
Žádost o dodatečné schválení o dotaci na program „Romský terénní pracovník –
Vimperk“ na rok 2015
Přílohy:

- návrh odboru SV

Návrh Kutila
Navrhl odložit projednání bodu na příští zasedání zastupitelstva města.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města dodatečně schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na
program „Podpora terénní práce – Romský terénní pracovník – Vimperk“ na rok 2015
do dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.
Hlasování: 12 pro, 1 proti (Kutil), 3 se zdrželi (Sýs, Dvořák, Drenčeni), chybí Zámečník.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat ve svém jednání i po 23:00 hodině do 24:00
hodin.
Hlasování: 15 pro, 1 proti (Beránek), chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Bod č. 20
Žádost o prominutí smluvní pokuty v rámci projektu Cyklotrasa Volyňka
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města rozhodlo neprominout smluvní pokutu ve výši 130.618,40 Kč
společnosti VITALpark.cz s. r. o. za dodávku a instalaci mobiliáře pro doprovodnou
infrastrukturu
cyklotrasy
projekt
Cyklotrasa
Volyňka
(č.
projektu
CZ.1.14/3.1.00/23.02613).
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.12.2014

Bod č. 21
Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pro období 2014 – 2018
Přílohy:

- žádost OS Prachatice ze dne 22.09.2014

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města volí Mgr. Danu Toušlovou, nar. 04.11.1957, bytem Pasovská 54
Vimperk, jako přísedící Okresního soudu v Prachaticích pro volební období 2014 –
2018.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.12.2014
Bod č. 22
Různé
R1) Spolek Šumava na nohou, z. s. – bez usnesení
Přílohy:

- žádost o zařazení do programu jednání ZM ze dne 24.11.2014 – prezentace
– Mgr. Kotherová, Ing. Kůsová

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit dobu jednání zastupitelstva města do
09.12.2014 do 0:30 hodin.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Beránek), 0 se zdržel, chybí Zámečník, Kutil, Dvořák. Návrh byl
přijat.
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R2) Stížnosti obyvatel Pivovarské ulice na rušení nočního klidu – bez usnesení
Přílohy:

- materiál S

Návrh Caise
Navrhl uskutečnit pracovní zastupitelstvo města k tomuto bodu.
Nehlasovalo se.
Návrh Košky
Navrhl vyzvat majitele barů na jednání rady města.
Nehlasovalo se.
Návrh Bednarčíka
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se situací související s rušením
nočního klidu v ul. Pivovarská.
Hlasování: 13 pro, chybí Zámečník, Kutil, Dvořák, Beránek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 15.01.2015
R3) Informace o provozování MHD ve Vimperku v roce 2015
Přílohy:

- materiál S, odborný odhad prokazatelné ztráty, návrh smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících, výchozí model provozních aktiv, kopie sbírky
zákonů č. 194/2010, kopie úředního věstníku EU ze dne 03.12.2007,
autobusový řád, výchozí finanční model pro rok 2015

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města rozhodlo o provozování městské dopravy v roce 2015 s roční
dotací do 224 000 Kč bez DPH a pověřuje radu města zajištěním všech právně
administrativních náležitostí.
Hlasování: 13 pro, chybí Zámečník, Kutil, Dvořák, Beránek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 31.12.2014
Bod č. 23
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 24
Závěr
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Starostka města:

Bc. Renata Samohejlová
Zdeněk Kutil
Lukáš Sýs
Ing. Jaroslava Martanová
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