ZM 27.04.2015

Zápis z pátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 27.04.2015 od 15:30 hodin
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, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška,
Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslav Zámečník,
Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Složení slibu nového člena zastupitelstva
4. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk
b) Žádost o odkoupení nebytových prostor v domě čp. 367 v Klostermannově
ulici ve Vimperku
c) Žádost o odkoupení pozemku pod stavbou garáže – ulice Pod Homolkou
d) Odkoupení pozemků na Vodníku od společnosti BOS, s. r. o.
e) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 778 v k. ú.
Vimperk
f) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – byt v ulici Mírová
5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019
8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2014
9. Roční účetní závěrka města Vimperk za rok 2014
10. Návrh smlouvy o spolupráci při budování kanalizační přípojky
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro
základní školy zřizované městem Vimperk
12. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn
pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo
zvláštního orgánu obce
13. Odvolání a jmenování osadních výborů
14. Zápis kontrolního výboru ZM o kontrole společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o.
15. Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2014
16. Informace o možnosti vysílání MULTIPLEX 4
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr
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Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. Uvedla, že zastupitelstvo města 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 vyzvání ověřovatele předchozího zápisu Ing. Zámečník a K. Beránek, 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:
- bod č. 8 Závěrečný účet města Vimperk za rok 2014 byl doplněn o zápis z FV
Návrh Dvořáka
– zařadit a projednat jako bod 4 f) - Projednání provozování třídírny odpadu firmou Jihosepar
Nehlasovalo se.
Návrh Bejčka
– zařadit a projednat jako bod 17. Různé - Projednání provozování třídírny odpadu firmou
Jihosepar
Hlasování: 12 pro, 3 proti (Beránek, Hudeček, Rűckerová), zdržel se 1 (Petrášek), Preslová
nehlasovala.
Hlasování o programu jako celku: 16 pro, Preslová nehlasovala
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Karel Střeleček, Tomáš Koška
Volební a návrhová komise: Zdeněk Kutil, Lukáš Sýs, Ing. Bohumil Petrášek
Hlasování: 16 pro, Preslová nehlasovala
Písemně požadují materiály ZM - Zámečník, Kutil, Preslová, Střeleček, Bednarčík, Bejček,
Hlava, Martanová, Beránek, Janásková.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 09.03.2015

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 09.03.2015 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 09.03.2015 do 20.04.2015.
Hlasování: 16 pro, Preslová nehlasovala. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Složení slibu nového člena zastupitelstva města
Přílohy:

a) rezignace L. Drenčeniho ze dne 13.04.2015
b) rezignace J. Zídka ze dne15.04.2015

Další v pořadí byla oslovena I. Preslová, která se vyjádřila, že mandát přijímá. Poté složila
slib do rukou starostky města.
Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města stanovuje nové zastupitelce Ivetě Preslové měsíční odměnu a
příplatek pro neuvolněného člena zastupitelstva města s platností od 27.04.2015.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: tajemník, termín ihned
Bod č. 4
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 15/8/15, nabídka ze dne 13.04.2015, nabídka
ze dne 13.04.2015, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města rozhodlo nezabývat se nabídkou, podanou dne 13.04.2015 na
zveřejněný záměr č. 15/8/2015 prodeje bývalého dřevěného kiosku v areálu Zimního
stadionu ve Vimperku z důvodu, že tato doručená nabídka neobsahuje předepsané
minimální náležitosti tj. alespoň identifikaci zájemce, jeho podpis a potvrzení
podmínek prodeje uvedených ve zveřejnění a je tím tedy neúplná.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat stavbu zapsanou 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, označenou jako budova
bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (bývalý dřevěný kiosek v areálu zimního
stadionu ve Vimperku), postavený na pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 46 m2, za kupní cenu ve výši 2.520 Kč. Tato cena byla podaná jako
nejvyšší nabídka na opakovaný záměr prodeje této stavby č. 15/8/2015. 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 ocenění stavby ve výši 800 Kč. Kupní smlouva bude obsahovat
ujednání o tom, že stavba bude z pozemku města demontována a odstraněna. Kupující
si zajistí patřičná povolení orgánů státní správy k provedení tohoto odstranění.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
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b) Žádost o odkoupení nebytových prostor v domě čp. 367 v Klostermannově ulici ve
Vimperku
Přílohy:

- žádost ze dne 04.03.2015, snímek mapy se zákresem, výpis NP ve
vlastnictví města v domě čp. 367, návrh odboru HB

Preslová – upozornila v souladu s jednacím řádem ZM, že je osobou blízkou, a tudíž je ve
střetu zájmu
Návrh Beránka
ZM rozhodlo, že bude nakládat s NP č. 376/24v ul. Klostermanova a rozhodlo jej prodat.
Hlasování: 4 pro (Beránek, Sýs, Kutil, Dvořák), 10 proti, 3 se zdrželi (Koška, Preslová,
Bednarčík). Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude nakládat s nebytovým prostorem č. 367/24
v domě čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku, vedeným Katastrálním
pracovištěm Prachatice na listu vlastnickém č. 2840 v k. ú. Vimperk pro město
Vimperk, ve smyslu jeho prodeje dle předložené žádosti nájemců a rozhodlo jej nadále
ponechat v majetku města.
Hlasování: 10 pro, 4 proti (Beránek, Kutil, Preslová, Dvořák), 3 se zdrželi (Koška, Sýs,
Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
c) Žádost o odkoupení pozemku pod stavbou garáže – ulice Pod Homolkou
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 17/10/2015, žádost ze dne 19.03.2015,
snímek mapy se zákresem, geometrické zaměření stavby z roku
1986, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk, označeného
jako parcela KN č. 1153/20, její část dle geometrického plánu ze dne 24.10.1986 jako díl
„c“ o výměře 27 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 4.050 Kč (150 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 ocenění pozemku
ve výši 500 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: 13 pro, chybí Bednarčík, Kutil, Hudeček, Beránek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
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d) Odkoupení pozemků na Vodníku od společnosti BOS, s.r.o.
Přílohy:

- sdělení spol. BOS, s.r.o. ze dne 24.03.2015, snímek mapy se zákresem,
kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk od společnosti
BOS, s. r. o., se sídlem Purkyňova 109, 250 82 Úvaly, okres Praha - východ parcely
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, zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 1916, za dohodnutou kupní cenu ve výši 304.220 Kč (265
Kč/m2). Tato cena vychází z podaného protinávrhu spol. BOS, s. r. o. na nabídku města
na jejich odkoupení a je o 28.700 Kč vyšší než cena stanovená znaleckým posudkem
č. 3791/2015 jako cena v místě a čase obvyklá. Důvodem tohoto rozhodnutí
o odkoupení pozemků za cenu navrženou stranou prodávající je, že tyto pozemky jsou
pro město Vimperk strategické pro další rozvoj a rozšíření sportovně rekreačního
areálu Vodník. Kupní cena bude zaplacena prodávající převodem na její účet
nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené
s převodem pozemků tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí
město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní
smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
e) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 778 v
k. ú. Vimperk
Přílohy:

- žádost ze dne 09.04.2015, vyjádření odboru VÚP, snímek mapy, návrh
odboru HB

Bednarčík – upozornil v souladu s jednacím řádem ZM, že je osobou blízkou, a tudíž je ve
střetu zájmu
Martanová - upozornila v souladu s jednacím řádem ZM, že je osobou blízkou, a tudíž je ve
střetu zájmu
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města posoudilo žádost doručenou dne 9.04.2015 o souhlas s umístěním
stavby rodinného domu na části pozemku KN č. 778 – zahrada v k. ú. Vimperk v jejím
vlastnictví, a na základě tohoto posouzení podle § 6 odst. 5 písm. f) a § 188 a) odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s umístěním stavby rodinného domu dle návrhu
v předložené žádosti.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města posoudilo žádost doručenou dne 09.04.2015 o souhlas
s umístěním stavby rodinného domu na části pozemku KN č. 778 – zahrada v k. ú.
Vimperk v jejím vlastnictví, a na základě tohoto posouzení podle § 6 odst. 5 písm. f) a §
188 a) odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístěním stavby
rodinného domu dle návrhu v předložené žádosti.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
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f) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – bytu v ulici Mírová
Přílohy:

- žádost ze dne 19.01.2015 a ze dne 28.01.2015, vyjádření MěSD, kopie
pozvánky, návrh odboru HB

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu na bezdůvodném
obohacení a plnění za užívání bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku bez úroku z prodlení a
fa č. 60/2013 ve výši 20 635 Kč formou měsíční splátek 300 Kč a plnění za užívání bytu
v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku ve výši 816 Kč formou měsíčních splátek ve výši 200 Kč.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 653 ze zasedání ZM dne 03.02.2014,
kterým rozhodlo nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na bezdůvodném
obohacení, fa č. 60/2013 a plnění za užívání bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku a
plnění za užívání bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku v celkové výši 21.451 Kč (bez
úroků z prodlení) formou měsíčních splátek, a stanovilo výši splátek 860 Kč do
uhrazení celého dluhu.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015
Bod č. 5
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2015
provedené radou města za období od 25.02.2015 do 13.04.2015.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2015
Bod č. 6
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 1.231 tis. Kč (RO č. 11),
- změny objemu rozpočtu na částku 204.154 tis. Kč (RO č. 12 a RO č. 13).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2015
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Bod č. 7
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled do roku 2019 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2015
Bod č. 8
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2014
Přílohy:

- návrh FO - 10 x A4, přílohy č. 1 – č. 8, zápis z jednání FV ze dne 18.04.2015

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města
Vimperk za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2014 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření: ukládá finančnímu odboru
provést opravu zjištěné chyby v účetnictví roku 2015.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Preslová), chybí Kutil, Sýs, Hlava, Janásková. Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2015
Bod č. 9
Roční účetní závěrka města Vimperk za rok 2014
Přílohy:

- návrh FO – výkazy roční účetní závěrky města za rok 2014, zpráva
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za
rok 2014, vyjádření kontrolního pracovníka, účetní doklad o zaúčtování
opravy, protokol o schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve složení Ing.
Petr Bednarčík, Mgr. Karel Střeleček, Mgr. Pavel Dvořák, Iveta Preslová, Zdeněk Kutil,
Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Bohumil Petrášek, Karel
Beránek, Ing. Karel Hudeček, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Mgr. Dagmar
Rűckerová, Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, tímto protokolem ze dne 27.04.2015
účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2014 schvaluje.
Hlasování: 16 pro, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2015
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Bod č. 10
Návrh smlouvy o spolupráci při budování kanalizační přípojky
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh smlouvy, situace stavby „Vimperk – Vodník –
kanalizační přípojka II“, návrh finančního příspěvku – dopis ze dne
14.04.2015, vyjádření společnosti BH Nemocnice Vimperk a.s. ze dne
16.04.2015

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu, smlouvu o spolupráci
při budování kanalizační přípojky, jejímž předmětem je finanční příspěvek žadatelů ve
výši 300.000 Kč městu Vimperk na vybudování nové kanalizační přípojky v areálu
Vodník v pozemcích města Vimperk KN č. 273/1, KN č. 1768/1, KN č. 1770, KN č. 1790,
KN č. 1809/1 a KN č. 1810 v k. ú. Vimperk a souhlasí s připojením budovy čp. 614 a její
budoucí přístavby ve vlastnictví žadatelů na tuto kanalizaci. Zastupitelstvo města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Hlasování: 15 pro, 1 proti (Beránek), 1 se zdržel (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, odbor HB, termín do 30.06.2015
Bod č. 11
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro
základní školy zřizované městem Vimperk
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
s účinností od 01.09.2015.
Hlasování: 13 pro, chybí Koška, Střeleček, Bednarčík, Beránek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2015
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Bod č. 12
Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn
pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise
nebo zvláštního orgánu obce
Přílohy:

- návrh TAJ, tabulka - příloha k nařízení vlády č. 459/2013 Sb.

Usnesení č. 118
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.05.2015 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 52/2015 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva
takto:
- člen zastupitelstva města za výkon funkce 414 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 269
Kč, celkem 683 Kč,
- člen rady města za výkon funkce 1708 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 269 Kč,
celkem 1977 Kč,
- předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 240 Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 260 Kč, celkem 500 Kč,
- člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 140 Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 260 Kč, celkem 400 Kč,
- měsíční odměna bude poskytnuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva
vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 500
Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci
člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 400 Kč za jedno zasedání.
Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě zápisu ze
zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2015
Bod č. 13
Odvolání a jmenování osadních výborů
Přílohy:

- návrh TAJ, zápis z 1. schůze obyvatel obce Lipka ze dne 02.05.2013, zápis
ze setkání s občany osady U Sloupů

Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ruší osadní výbor Výškovice s okamžitou platností.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2015
Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 1 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ruší osadní výbor Lipka s okamžitou platností.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2015
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Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích zřizuje Osadní výbor Lipka ve složení: Blanka Kramářová - předsedkyně
osadního výboru, Martin Strnad a Ing. Ondřej Matějka - členové osadního výboru
s platností od 28.04.2015.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2015
Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 1 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích zřizuje Osadní výbor U Sloupů ve složení: Hana Košnarová - předsedkyně
osadního výboru, Jaroslava Wolfová a Pavlína Hujdová - členové osadního výboru
s platností od 28.04.2015.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2015
Bod č. 14
Zápis z kontrolního výboru ZM o kontrole společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o.
Přílohy:

- zápis ze dne 23.03.2015 – 4 x A3, vyjádření ze dne 01.04.2015

Návrh Dvořáka
ZM rozhodlo přerušit jednání tohoto bodu s tím, že zápis z KV o kontrole společnosti MěL
Vimperk s.r.o bude projednán na příštím zasedání ZM.
Hlasování: 2 pro (Dvořák, Koška), 9 proti, 4 se zdržel (Kutil, Preslová, Střeleček, Bednarčík),
chybí Zámečník, Petrášek. Návrh nebyl přijat.
Návrh Sýse
ZM ukládá RM provést veřejné výběrové řízení na audit firmy MěL Vimperk s.r.o.
Hlasování: 6 pro (Bednarčík, Preslová, Kutil, Sýs, Koška, Beránek), 7 proti, 1 se zdržel
(Hlava), 3 chybí Dvořák, Střeleček, Zámečník. Návrh nebyl přijat.
Návrh Bejčka
ZM ukládá RM pověřit DR MěL kontrolou společnosti MěL Vimperk s.r.o. týkající se
hospodářské činnosti.
Hlasování: 4 pro (Bejček, Koška, Beránek, Petrášek), 6 proti (Preslová, Rűckerová, Cais,
Hudeček, Janásková, Kutil), 4 se zdrželi (Sýs, Bednarčík, Martanová, Hlava), chybí Dvořák,
Zámečník, Střeleček). Návrh nebyl přijat.
Návrh Kutila
Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout z programu jednání zápis o kontrole
společnosti MěL Vimperk s.r.o. Zápis o kontrole bude projednán na pracovním jednání
zastupitelstva města, které bude svoláno do 10.06.2015.
Hlasování: 9 pro, 2 proti (Dvořák, Preslová), 5 se zdrželi (Kutil, Sýs, Koška, Bednarčík,
Střeleček), chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 10.06.2015
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Bod č. 15
Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2014
Přílohy:

- 14 str. A3

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Vimperk za rok
2014.
Hlasování: 15 pro, chybí Janásková, Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 27.04.2015

Bod č. 16
Informace o možnosti vysílání MULTIPLEX 4
Přílohy:
- materiál MS
Bez usnesení.
Bod č. 17
Různé
R1) Vložený bod - Projednání provozování třídírny odpadu firmou Jihosepar
Bez příloh. Foto na flasch. Bez usnesení. Kontrolní prohlídka svolaná na 30.04.2015 od
10:00 hodin na místě.
R2) Ústní návrh Dvořáka
Bez příloh.
Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zpracování studie revitalizace prostoru
sídliště ve Vimperku a lokality osady Hrabice.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Petrášek, Hudeček, Martanová, Bejček), chybí
Zámečník.
Zodpovídá: RM, termín do 31.05.2015
R3) Ústní návrh Bejčka
Bez příloh
Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se opravou poničené cesty od
podchodu k ul. Mírová.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 31.12.2015
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Bod č. 18
Diskuse
Vávrová přednesla svůj proslov.
Beránek – upozornil na nevyužívanou plakátovací plochu v ul. Hraničářská – Z: MěKS, dále
požaduje umístění cedule označení obce Sudslavice – Z: dopravní komise
Preslová – zajímala se o informace o hřišti na sídlišti – Z: starostka a odbor IÚ
Všechny ostatní vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 19
Závěr
Zapsala:
Bc. Renata Samohejlová
Starostka města:
Ing. Jaroslava Martanová
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Koška
Mgr. Karel Střeleček
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