Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 29.06.2015 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
Hosté:

Ing. arch. Jaroslav Daněk, zpracovatel ÚP Vimperk
Mgr. Dana Marková, ředitelka OCH Vimperk

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Geografické zaměření části komunikace Výškovice a Sudslavice –
majetkoprávní vypořádání
b) Prodej pozemků pod přístupovou cestou k domu čp. 624 v ulici Podzámčí
c) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro realizaci nové
kioskové trafostanice TS Podzámčí
d) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník
podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní
e) Budoucí prodej částí pozemků KN č. 2522/68 a KN č. 2522/98 v k. ú. Vimperk
v areálu U Sloupů
f) Konkretizace záměru vybudování kasina ve Vimperku
g) Návrh změn v Pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a
zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
h) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – byt v ulici Mírová
4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Přehled pohledávek města Vimperk k 31.03.2015
7. Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
8. Nákup rolby pro areál Vodník
9. Návrh na schválení opatření obecné povahy č. 2/2015 – tj. vydání Územního plánu
Vimperk
10. Návrh členů řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP
Vimperk na období 2015 - 2018
11. Návrh na změnu termínu předložení Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP
Vimperk na období 2015 - 2018
12. Poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk Oblastní charitě Vimperk
13. Návrh sportovní komise Rady města Vimperk na poskytnutí dotace v rámci výzvy:
Podpora sportu 1/2015 sportovním klubům a oddílům
14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem

15. Rozvojové aktivity sportovního a volnočasového areálu "Vodník" - Vimperk
16. Zápis výboru pro rozvoj města o podkladech pro zpracování Strategického plánu města
Vimperk na období 2015 - 2022
17. Zápis z kontroly Městského kulturního střediska Vimperk
18. Zápis z kontroly nakládání s nemovitostmi v areálu U Sloupů
19. Projednání zápisů kontrolního výboru
20. Analýza rozpočtu místní správy § 6171
21. Jmenování společného osadního výboru místních osad Hrabice, Křesánov, Cejsice a
Modlenice
22. Různé
23. Diskuse
24. Závěr
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 Tomáš Koška a Mgr. Karel Střeleček, 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:
Starostka navrhla - doplnění programu v bodě č. 3 majetkoprávní záležitosti – o bod č. 3i) a
3j)
Hlasování: 17 pro.
Bednarčík – navrhuje projednat bod č. 9 Návrh na schválení opatření obecné povahy č.
2/2015 – tj. vydání ÚP Vimperk jako bod č. 4
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 7 se zdrželi (Petrášek, Bejček, Hlava, Rűckerová, Cais,
Martanová, Hudeček).
Bednarčík – navrhuje projednat bod č. 17 Zápis z kontroly MěKS Vimperk jako bod č. 5 a
bod č. 18 Zápis z kontroly nakládání s nemovitostmi v areálu U Sloupů jako bod č. 6
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 7 se zdrželi (Petrášek, Bejček, Hlava, Rűckerová, Cais,
Martanová, Hudeček).
Bednarčík – navrhuje projednat bod č. 19 Projednání zápisů kontrolního výboru jako bod č. 7
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 6 se zdrželi (Petrášek, Bejček, Hlava, Rűckerová, Martanová,
Hudeček).
Program jako celek byl schválen s navrženými úpravami.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zdeněk Kutil, Karel Beránek.
Volební a návrhová komise: Iveta Preslová, Mgr. Karel Střeleček, Ing. Bohumil Petrášek.
Hlasování: 17 pro.

Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 27.04.2015

Preslová – dotaz na konsolidaci – usnesení RM č. 433 – č. 437 ze dne 04.05.2015 a č. 641
ze dne 15.06.2015, týkající se „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ –
odpovídal tajemník, odpověď Preslové stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 453 ze dne 04.05.2015, týkající se společného užívání
prostor č. 309 v ul. 1. máje čp. 74 ve Vimperku Spolku Slunečnice a Oblastního spolku ČČK
– odpovídala S – Kutilovi odpověď stačí
Sýs – dotaz na usnesení RM č. 535 ze dne 18.05.2015, týkající se dodávky vánoční výzdoby
ve městě – odpovídala S – Sýsovi odpověď postačuje
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 535 ze dne 18.05.2015, týkající se dodávky vánoční
výzdoby ve městě – odpovídala S, MS – provedeno srovnání cen na internetu – Kutil
požaduje písemně doložit podklady – zodpovídá: MS
Preslová – dotaz, proč se zasedání RM konalo i v jiný než pravidelný termín, tj. 07.05.2015 –
odpovídal Hudeček – schvalovala se výzva č. 1/2015: podpora sportu 2015, tak by byly
připraveny podklady pro dnešní jednání ZM – Preslové odpověď stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 467 ze dne 11.05.2015, týkající se uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu
„Areál vodních sportů Vimperk“ – odpovídali Janče, Králová – Kutil požaduje písemně
doložit podklady – zodpovídá: odbor IÚ
Sýs – dotaz na usnesení RM č. 550 ze dne 25.05.2015, týkající se propachtování pozemků
společnosti AgroRašelina, s. r. o. – odpovídal Kalous – odpověď Sýsovi stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 478 ze dne 11.05.2015, týkající se žádosti D. Chodorové
o umožnění průchodu přes pozemky města v Boubínské ulici – odpovídala S – pozemky jsou
určeny k údržbě, není zde bezpečné přecházení přes železniční trať, Kutil navrhuje udělat na
pozemcích veřejné prostranství pro děti, hřiště – starostka navrhla, že je možné tyto
pozemky zahrnout do změny ÚP, ale síť hřišť máme dostačující
Bejček – konstatuje, že další dotazy by měly být projednány v bodě různé
Preslová – dotaz na usnesení RM č. 536 ze dne 18.05.2015, týkající se Dodatku č. 1
k Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele k projektu Asistent
prevence kriminality – odpovídala S – jedná se o navýšení super hrubé mzdy pro preventisty
kriminality, což poskytuje MV, naše náklady zůstávají stejné – odpověď Preslové stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 482 ze dne 11.05.2015, týkající nevyhovění žádosti manž.
Poblových o dodatečný souhlas s provedením terénních úprav – odpovídala S, vyjadřoval se
tajemník - odpověď Kutilovi stačí (dodatečná informace – nepovolená stavba byla
odstraněna, odbor VÚP dne 01.07.2015 zastavil správní řízení o odstranění stavby)
Sýs – dotaz na usnesení RM 690 ze dne 20.06.2015, týkající se uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Spolku Šumava na nohou –
odpovídala S – k uzavření dodatku došlo z důvodu změny termínu konání akce – odpověď
Sýsovi stačí

Preslová – dotaz na usnesení RM č. 673 ze dne 15.06.2015, týkající se uzavření
veřejnoprávní smlouvy o výkonu městské policie s obcí Horní Vltavice – odpovídala S odpověď Preslové stačí
Kutil – dotaz na usnesení č. 547 ze dne 25.05.2015, týkající se zadání zakázky „Stavebně
historický průzkum tří bašt fortifikačního systému města Vimperk“ Ing. arch. Janu Stachovi a
dotaz na usnesení RM č. 639 ze dne 15.06.2015, týkající se zmocnění pro Mgr. Zuzanu
Polanskou a Tomáše Hunčovského v rámci realizace „Stavebně historický průzkum tří bašt
fortifikačního systému města Vimperk“ – odpovídala S – odpověď Kutilovi stačí
Bednarčík – dotaz na to, zda má město zabezpečen přístup k opravám bašt – odpovídala S
– odpověď Bednarčíkovi stačí
Preslová – dotaz na usnesení RM. 590 ze dne 01.06.2015, týkající se pronájmu plochy
včetně stavby vodní umělé nádrže v Hrabicích Městským lesům Vimperk s. r. o. – odpovídala
S, Kutil – se dotázal, zda existují plány na další využití vodní nádrže – odpovídal Hlava –
budeme udržovat, domluveno s místními o násadě ryb, aby bylo možné také chytání ryb,
dále uvidíme – odpověď Preslové i Kutilovi stačí
Bednarčík – dotaz za usnesení RM č. 655, č. 656, 657 ze dne 15.06.2015, týkající se
špatného technického stavu bytů ve Výškovicích čp. 17 – odpovídala S – v současné době
pouze dva nájemníci, přičemž se jeden řeší soudně, o tyto byty dále není zájem, je na
zvážení, jak dál postupovat – odpověď Bednarčíkovi stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 552 ze dne 25.05.2015, týkající se dočasného odnětí části
parcely ze ZPF z důvodu dočasné stavby krmelce a přístřešku pro senáž J. Poblovi odpovídali starostka a Kalous – odpověď Kutilovi stačí
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 554 ze dne 25.05.2015, týkající se uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty s manž. Janešovými – odpovídala S – odpověď
Kutilovi stačí
Preslová – dotázala se na bod č. 8 ze dne 11.05.2015, týkající se nabídky na zpracování
strategického plánu – odpovídal MS – bude zařazeno na jednání RM 08.07.2015 – odpověď
Preslové stačí
Usnesení č. 127
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 27.04.2015 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 27.04.2015 do 22.06.2015.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová), chybí Střeleček, Sýs. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Geodetické zaměření části komunikace Výškovice Sudslavice – majetkoprávní
vypořádání – směny pozemků
Přílohy:
- snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, kopie
zveřejněných záměrů č. 26/16/2015, č. 27/13/2015 a č. 28/13/2015
Usnesení č. 128
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek vedený u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, její část dle geometrického plánu č. 235-238/2014 označená jako
nově vzniklá parcela parc. č. 802/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 222 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015
v celkové výši 5.328 Kč (24 Kč/m2) z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú.
Výškovice u Vimperka na listu vlastnictví č. 774 označený jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 308/2 – ostatní plocha, neplodná půda, její část nově označená dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 jako nově vzniklá parcela parc. č. 802/11 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 4.200 Kč (60 Kč/m2). Rozdíl
v cenách směňovaných pozemků tj. 1.128 Kč uhradí směnitel městu Vimperk před
podpisem směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj.
zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru
nemovitostí zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, chybí Dvořák, Sýs, Kutil, Preslová, Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
Usnesení č. 129
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace a KN č. 805/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, jejich části
dle geometrického plánu č. 235-238/2014 označené jako nově vzniklá parcela parc.
č. 802/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2 a parc. č. 805/9 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 18 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3796/2015 v celkové výši 1.896 Kč (24 Kč/m2) z majetku města Vimperk,
za pozemky v k. ú. Výškovice u Vimperka na listu vlastnictví č. 754 označené jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 341 – ostatní plocha, neplodná půda a KN č. 370/1 –
zahrada, jejich části nově označené dle geometrického plánu č. 235-238/2014 jako
nově vzniklé parcely parc. č. 802/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24
m2 a parc. č. 802/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, za cenu v místě a
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 3.240 Kč (60
Kč/m2). Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 1.344 Kč uhradí město Vimperk do
20 dnů po podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků
tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru
nemovitostí zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, chybí Dvořák, Sýs, Kutil, Preslová, Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015

Usnesení č. 130
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek vedený u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, její část dle geometrického plánu č. 235-238/2014 označená jako
nově vzniklá parcela parc. č. 802/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 206 m2, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015
v celkové výši 4.944 Kč (24 Kč/m2) z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú.
Výškovice u Vimperka na listu vlastnictví č. 773 označený jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 344 – trvalý travní porost, její část nově označená dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 jako nově vzniklá parcela parc. č. 802/14 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 4.800 Kč (60 Kč/m2). Rozdíl
v cenách směňovaných pozemků tj. 144 Kč uhradí směnitel městu Vimperk před
podpisem směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj.
zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru
nemovitostí zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, chybí Dvořák, Sýs, Kutil, Preslová, Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
b) Prodej pozemků pod přístupovou cestou k domu čp. 624 v ulici Podzámčí
Přílohy:
- kopie zveřejněného záměru č. 39/17/2015, snímek mapy se zákresem, kopie
znaleckého posudku, kopie smlouvy o smlouvě budoucí, návrh odboru HB
Usnesení č. 131
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat dle předloženého návrhu pozemky zapsané
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 parcely katastru nemovitostí KN č. 322/10 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2, KN č. 322/11 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 16 m2, KN č. 324/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 39 m2, KN č. 1776/3, její část oddělená geometrickým plánem č. 2053126/2011 a nově označená jako parc. č. 1776/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 34 m2, KN č. 1777/6, její část oddělená geometrickým plánem č. 2053126/2011 a nově označená jako parc. č. 1777/21 o výměře 64 m2, za cenu v místě a
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3803/2015 ve výši 12.900 Kč (60
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 pozemků ve výši 800 Kč. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště
tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Součástí kupní smlouvy bude dále
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí v převáděných pozemcích ve
prospěch města Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně z důvodu, že tato
skutečnost byla zohledněna ve stanovené kupní ceně. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Kutil, Hudeček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015

c) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro realizaci nové
kioskové trafostanice TS Podzámčí – E.ON Česká republika, s. r. o.
Přílohy:
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní, návrh dodatku č. 1 včetně původního a
nového zákresu, návrh odboru HB
Usnesení č. 132
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice dodatek
č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 17.10.2014 jejíž předmětem je
změna technického řešení umístění plánované kioskové trafostanice v rámci stavby
„Vimperk, TS Podzámčí:rekon. na UKL3119, č. st. 1040006957“ v pozemku města KN
č. 326/1 v k. ú. Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem
tohoto dodatku.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
d) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník
podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní – spol. POGRR,
s. r. o.
Přílohy:
- snímek mapy se zákresem, záborový elaborát včetně snímku, návrh smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, návrh odboru HB
Usnesení č. 133
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností
POGRR, s. r. o., se sídlem Dělostřelecká 296 Příbram, smlouvu o smlouvě budoucí
kupní, potřebnou pro realizaci připravované stavby „Vimperk, ulice Pivovarská –
chodník podél místní komunikace“ dle zpracovaného záborového elaborátu
Ing. Miroslavem Janouškem, na základě které město Vimperk odkoupí část parcely KN
č. 199 o výměře cca 27,5, m2 v k. ú. Vimperk, jíž se tato výše uvedená stavba dotkne.
Přesný rozsah a výměra kupovaného pozemku bude specifikována dle geometrického
zaměření stavby chodníku po její realizaci. Kupní cena pozemku bude stanovena
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá v době realizace převodu.
Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Vimperk tj. správní poplatky
za vklad do katastru nemovitostí, náklady na zaměření i ocenění pozemku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této budoucí kupní smlouvy.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
e) Budoucí prodej částí pozemků KN č. 2522/68 a KN č. 2522/98 v k.ú. Vimperk v areálu
U Sloupů
Přílohy:
- kopie zveřejněného záměru č. 22/12/2015, žádost L. Kuzďase ze dne
01.06.2015, snímek mapy se zákresem, návrh budoucí kupní smlouvy, návrh
odboru HB
Bednarčík – doporučuje část pozemku vyjmout ze smlouvy o smlouvě kupní (cesta),
záležitosti řešit až při vlastním prodeji
Kutil – dotázal se, že byl jinak zveřejněn záměr než je žádost– vysvětlil Kalous

Návrh Kutila
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání bodu budoucí prodej částí pozemků KN č.
2522/68 a KN č. 2522/98 v k.ú. Vimperk v areálu U Sloupů na příští zasedání zastupitelstva
města.
Hlasování: 8 pro (Zámečník, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík), 9
proti. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 134
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní ohledně
částí nemovitostí vedených 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 označených jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 2522/68 – ostatní plocha, ostatní komunikace a KN č. 2522/98 –
ostatní plocha, jiná plocha. Přesný rozsah a výměra kupovaných pozemků bude
specifikována dle geometrického zaměření před uzavřením kupní smlouvy. Kupní cena
těchto nemovitostí bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá v době realizace převodu a bude splatná před podpisem kupní smlouvy.
Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující tj. správní poplatky za vklad
do katastru nemovitostí, náklady na zaměření i ocenění pozemků. Zastupitelstvo
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 9 pro, 2 proti (Kutil, Preslová), 6 se zdrželi (Dvořák, Bednarčík, Střeleček, Sýs,
Zámečník, Koška). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
f) Konkretizace záměru vybudování kasina ve Vimperku
Přílohy:
- žádost spol. MARINER plus, a.s. ze dne 27.04.2015, žádost spol. R&R
Company, s.r.o. ze dne 18.05.2015, OZV č. 3/2012, přehled heren a zařízení z kontroly ze
dne 25.03.2015
Preslová – doporučuje pracovní ZM a stanovit jasná pravidla a mantinely, navrhuje zúčastnit
se pracovní schůzky casina ve Strážném
Dvořák – nesouhlasí se zrušením, ale souhlasí s regulací, vyzývá starostku k jasnému
vyjádření, on dnes neumí rozhodnout
Návrh Bejčka
ZM trvá na dodržování OZV č. 3/2012 a rozhodlo se předloženými žádostmi o vybudování
casína nezabývat.
Hlasování: 5 pro (Zámečník, Preslová, Bejček, Janásková, Beránek), 0 proti, 12 se zdrželi.
Návrh nebyl přijat.
Původní návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spol. MARINER plus, a. s. se sídlem Lannova
116/61 České Budějovice o konkretizaci záměru vybudování kasina ve Vimperku (ulice 1.
máje čp. 477 a nebo ulice 1. máje čp. 186) doručenou na město Vimperk dne 27.04.2015 a
s žádostí spol. R&R Company, s. r. o., se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1 o zařazení
adresy Pasovská 37, Vimperk do OZV města Vimperk č. 3/2011 a 3/2012 doručenou
na město Vimperk dne 18.05.2015. Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání těchto
žádostí na příští jednání zastupitelstva.
Nehlasovalo se.
Návrh Caise

Usnesení č. 135
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spol. MARINER plus, a. s. se sídlem
Lannova 116/61 České Budějovice o konkretizaci záměru vybudování kasina
ve Vimperku (ulice 1. máje čp. 477, a nebo ulice 1. máje čp. 186) doručenou na město
Vimperk dne 27.04.2015 a s žádostí spol. R&R Company, s. r. o., se sídlem Vodičkova
710/31, Praha 1 o zařazení adresy Pasovská 37 Vimperk do OZV města Vimperk
č. 3/2011 a 3/2012 doručenou na město Vimperk dne 18.05.2015. Zastupitelstvo města
rozhodlo odložit projednání záměru a předložených žádostí o vybudování kasina
ve Vimperku do doby vypořádání se se současnými hracími automaty na území města
Vimperk.
Hlasování: 9 pro, 4 proti (Preslová, Zámečník, Beránek, Janásková), 4 se zdrželi (Dvořák,
Střeleček, Bednarčík, Bejček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2015
g) Návrh změn v Pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování
bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk
Přílohy:

- „Pravidla“ s vyznačením změn

Návrh Kutila
- Navrhuje čl. II odst 1) nahradit „cizince“ za „občan evropské unie“
- Vypustit bod č. 2
Hlasování: 1 pro (Kutil), 9 proti, 5 se zdrželi (Zámečník, Preslová, Dvořák, Beránek,
Bednarčík), chybí 2 (Sýs, Střeleček). Návrh nebyl přijat.
Návrh Bednarčíka
ZM rozhodlo neprojednávat změnu Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů a
zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk. ZM pověřuje odbor HB
připravit změny pravidle dle připomínek RM a ZM. Termín do 31.12.2015.
Hlasování: 4 pro (Střeleček, Bednarčík, Preslová, Kutil), 10 proti, 2 se zdrželi (Dvořák,
Zámečník), chybí 1 (Sýs). Návrh nebyl přijat.
Tajemník se vyjádřil - doporučuje navrhované usnesení schválit, všechny záležitosti
nemůžeme vyjmenovat, vždy existuje nějaká možnost nějak situaci řešit
Petrášek – doporučuje ponechat usnesení dle původního návrhu
Bednarčík – zrušil by dva po sobě jdoucí roky trvalého pobytu
Usnesení č. 136
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout změnu v „Pravidlech upravujcí otázky
související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví
města Vimperk“ dle předloženého návrhu s navrženými změnami.
Hlasování: 10 pro, 3 proti (Bednarčík, Preslová, Kutil), 3 se zdrželi (Dvořák, Sýs, Zámečník),
chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.07.2015

h) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:
- žádost ze dne 01.04.2015, vyjádření MěSD, evidence předpisu plateb,
pozvánka na zasedání
Usnesení č. 137
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném a bezdůvodném obohacení z bytu č. 8 v celkové výši 14.336 Kč dle dohody
o splátkách ve výši 500 Kč měsíčně. Dohody o splátkách bude uzavřena nejpozději do
31.07.2015.
Hlasování: 10 pro, 4 proti (Preslová, Koška, Sýs, Beránek), 1 se zdržel (Střeleček), chybí
Kutil, Cais.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015
i) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stavba „Chodník –
Vimperk, ul. Družstevní“
Přílohy:
- vyjádření SÚS Jč. kraje ze dne 19.12.2014, návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, snímek mapy se zákresem.
Usnesení č. 138
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, jakožto
vlastníkem pozemku KN č. 946/1 v k. ú. Boubská, která má právo hospodařit se
svěřeným majetkem Jihočeského kraje, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti k umístění kanalizace a stavby nového chodníku do části tohoto pozemku,
na němž se nachází těleso silnice III/145 19, pro realizaci plánované stavby „Chodník –
Vimperk, ul. Družstevní“ jejímž investorem je město Vimperk. Náklady na zřízení
věcného břemene ponese strana oprávněná tj. město Vimperk a věcné břemeno bude
zřízeno úplatně. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této
smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Preslová, Kutil, Beránek, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2015
j) Bezúplatný převod pozemku KN č. 1989/1 v k. ú. Vimperk od České republiky –
Státního pozemkového úřadu
Přílohy:
- sdělení Státního pozemkového úřadu, návrh smlouvy o bezúplatném
převodu, snímek katastrální mapy se zákresem.
Usnesení č. 139
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít s Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 dle předloženého návrhu
smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001991532, na základě které se
do vlastnictví města převádí pozemek KN č. 1989/1 – orná půda o výměře 4424 m2
v k. ú. Vimperk. Pozemek je stávajícím Územním plánem Vimperk zařazen z části do
plochy smíšené obytné, určené k bydlení a z části do plochy veřejného prostranství,
určené k realizaci veřejné zeleně. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Hlasování: 14 proti, chybí Janásková, Kutil, Preslová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2015

Bod č. 4 (původní bod č. 9)
Návrh na schválení opatření obecné povahy č. 2/2015 – tj. vydání Územního plánu
Vimperk
Přílohy:

- návrh odboru VÚP s přílohami č. 1 – č. 3

Z veřejnosti Ing. Kubásková vznesla připomínky k tomuto bodu.
Kutil – předložil písemné prohlášení jako doplnění zápisu
„Nemohu hlasovat pro vydání územního plánu z důvodu závažných chyb, rozporů a
nastavených podmínek výstavby, které jsou natolik tvrdé, že budou brzdou rozvoje města.
Tento územní plán je vlastně stavební uzávěrou a pro město nepotřebný. Pokud bude
zrušen, nemohu souhlasit s tím, aby případně další územní plán byl zpracován současným
projektantem. Slib starostky ve splnění mých připomínek nebyl dodržen.“
Martanová – požádala o vyhledání připomínek, které předložil Kutil a poté stáhl
Takáč – připomínky byly staženy, do opatření obecné povahy nebyly vypořádávány,
respektive některé z nich byly vzaty za své a tak jak se řešil územní plán, tak byly
konzultovány s architektem.
Usnesení č. 140
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), bere na vědomí návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Vimperk (dále jen „ÚP
Vimperk“).
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 141
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, vyhodnocuje připomínky, podané k návrhu ÚP následovně:
č. 1 - Auto Jamra s. r. o.: připomínka je akceptována,
č. 2 - Jaroslav Mráz: připomínka je akceptována,
č. 3 - Hana a Ing. Martin Paštikovi: připomínka je akceptována.
č. 4 - Vlastimil Kříž: připomínku nelze akceptovat,
č. 5 - Zdeněk Kutil: připomínka byla vzata zpět,
č. 6 - František Řehoř: připomínka není akceptována,
č. 7 - Zdeňka a Vlastimil Krýchovi: připomínka není akceptována,
č. 8 - Jan Janda: připomínku nelze akceptovat,
č. 9 - Irena a Stanislav Nožičkovi: připomínka není akceptována,
č. 10.1 - Věra a Jiří Vávrovi: připomínka je akceptována,
č. 10.2 - Věra a Jiří Vávrovi: připomínka je irelevantní,
č. 11.1 - Richard Kovařík: připomínka není akceptována,
č. 11.2 - Richard Kovařík: připomínku nelze akceptovat,
č. 12 - Ing. Tereza Kubásková: připomínka není akceptována,
č. 13 - Jana Foltová: připomínka je akceptována,
č. 14.1 - ZO ČSOP Šumava: připomínka je akceptována,
č. 14.2 - ZO ČSOP Šumava: připomínka není akceptována,
č. 15 - Ing. Jaroslava a Ing. František Hojdarovi: připomínka není akceptována,
č. 16 - Mgr. Marta Michelová: připomínka není akceptována,
č. 17.1 - Jiří Popelínský: připomínka není akceptována,

č. 17.2 - Jiří Popelínský: připomínka není akceptována,
č. 18 - ŘSD: připomínka je akceptována,
č. 19 - Zdeňka a Jiří Perníkovi: připomínka není akceptována,
č. 20 - Hana Krejčová: připomínka není akceptována,
č. 21 - Správa NP Šumava: připomínka není akceptována.
Znění připomínek a jejich vyhodnocení viz bod o) textové části odůvodnění ÚP.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 142
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje o námitkách, podaných k návrhu ÚP Vimperk následovně:
č. 1 - Věra Harvalíková: námitka se zamítá,
č. 2 - Blanka a Petr Markovi: námitce se vyhovuje,
č. 3 - Ing. Jana Vítovcová: námitce se vyhovuje,
č. 4 - Jiří Švihel: námitce se vyhovuje,
č. 5.1 - Mgr. Marta Michelová: námitka se zamítá,
č. 5.2 - Mgr. Marta Michelová: námitce se vyhovuje,
č. 6 - Ing. Jaroslava a Ing. František Hojdarovi: námitka se zamítá,
č. 7 - Mgr. Věra Janoušková: námitka se zamítá,
č. 8 - Ing. Tereza Kubásková: námitka se zamítá,
č. 9.1 - Hana Krejčová: námitce se vyhovuje,
č. 9.2 - Hana Krejčová: námitka se zamítá,
č. 10 - Jednota s. d.: námitce se vyhovuje.
Znění námitek a odůvodnění rozhodnutí o námitkách viz bod p) v textové části
odůvodnění ÚP.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 143
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, bere na vědomí dokumentaci návrhu územního plánu.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 144
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů konstatuje, že návrh ÚP Vimperk není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015

Usnesení č. 145
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až §
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ÚP Vimperk
formou opatření obecné povahy č. 2/2015.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 146
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů ukládá Ing. Jaroslavě Martanové, starostce města Vimperk, zajistit
prostřednictvím pořizovatele:
a) vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Vimperk, opatřené záznamem o účinnosti
příslušnému úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
b) uložení dokumentace ÚP Vimperk,
c) zveřejnění údaje o ÚP Vimperk způsobem umožňující dálkový přístup.
Hlasování: 11 pro, chybí Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2015
Bod č. 5 (původně bod č. 17)
Zápis z kontroly Městského kulturního střediska Vimperk
Přílohy:

- návrh FV, vyjádření k zápisu FV města Vimperk

Návrh Kutila
Usnesení č. 147
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 17.06.2015 a
nesouhlasí se závěry finančního výboru týkající se roku 2011. Kontrolu, jež provedli
Ing. Bohumil Petrášek a Libor Kudláč, opravuje v bod č. 5 takto: vyúčtování dotace
proběhlo dle projektu a nájemné za pronájem sálu bylo obvyklé. Nejednalo se
o pochybení ředitele MěKS. Prostředky byly vynaloženy účelně a správně.
Hlasování: 10 pro, 4 proti (Janásková, Petrášek, Hudeček, Koška), 3 se zdrželi (Zámečník,
Martanová, Beránek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 29.06.2015
Petrášek – upozornil, že schválením tohoto usnesení, schválili zastupitelé vyúčtování dotace
bez jakéhokoliv podkladu.
Návrh Petráška
Usnesení č. 148
Zastupitelstvo města schvaluje doporučení FV ze dne 17.06.2015 v bodech č. 1 až č. 3.
Dále zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru dokončit kontrolu za r. 2014
do 31.08.2015.
Hlasování: 16 pro, chybí Preslová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 31.08.2015

Bod č. 6 (původně bod č. 18)
Zápis z kontroly nakládání s nemovitostmi v areálu U Sloupů
Přílohy:

- návrh FV

Usnesení č. 149
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 18.04.2015
o nakládání s nemovitostmi v lokalitě U Sloupů a doporučuje zastupitelstvu města
s ohledem na náklady při případné nutné demolici objektů, prodat objekty i pod
odhadní cenu, a to zvláště bývalé ubytovací objekty, které jsou svou velikostí jen
velice obtížně ze strany města využitelné.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Preslová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, ZM, termín do 29.06.2015
Bod č. 7 (původně bod č. 19)
Projednání zápisů kontrolního výboru
Přílohy:

- návrh tajemníka

Návrh Kutila
Usnesení č. 150
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole
ve společnosti MěL Vimperk s. r. o. Vyzývá proto radu města, aby jako zřizovatel
a valná hromada s. r. o. zajistila ve spolupráci s jednatelem společnosti MěL Vimperk
s. r. o. neprodleně, nejpozději však do 31.12.2015 provedení mimořádného auditu
hospodaření společnosti nezávislým auditorem se zaměřením na závady zjištěné
v kontrolním nálezu kontrolního výboru a seznámilo zastupitelstvo města s obsahem
tohoto mimořádného auditu hospodaření. K tomu zastupitelstvo města doporučuje
radě města, aby ve spolupráci s jednatelem MěL Vimperk s. r. o. a dozorčí radou této
společnosti zajistila zadání zakázky – zhotovení mimořádného auditu hospodaření
společnosti prostřednictvím hodnotící komise ve složení: Mgr. Dagmar Rűckerová,
Lukáš Sýs, Ing. Bohumil Kantor a náhradníků Zdeněk Kutil, Karel Beránek, Ing. Petr
Bednarčík.
Hlasování: 9 pro, 6 proti (Bejček, Rűckerová, Martanová, Hudeček, Cais, Petrášek), 2 se
zdrželi (Beránek, Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, ZM, termín do 08.07.2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města doporučuje radě města řešit závěry ze zápisu č. 9/KV/15 ze dne
23.03.2015 zjištěné kontrolou kontrolního výboru, se závěry řešení seznámit zastupitelstvo
města do ……
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 151
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy kontrolního výboru zastupitelstva města
Vimperk č. 10/KV/15, č. 11/KV/15 a č. 12/KV/15 ze dne 20.04.2015, 17.05.2015
a 16.06.2015.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel Petrášek, chybí 4 Zámečník, Preslová, Rűckerová,
Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, ZM, termín do 29.06.2015

Bod č. 8 (původní bod č. 4)
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 152
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2015
provedené radou města za období od 27.04.2015 do 15.06.2015.
Hlasování: 11 pro, chybí Zámečník, Kutil, Preslová, Hudeček, Rűckerová, Beránek. Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2015
Bod č. 9 (původní bod č. 5)
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 153
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 235.116 tis. kč (RO č. 22),
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 5.453 tis. Kč (RO č. 23).
Hlasování: 13 pro, 4 chybí Zámečník, Preslová, Rűckerová, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2015
Bod č. 10 (původně bod č. 6)
Přehled pohledávek města Vimperk k 31.03.2015
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 154
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled pohledávek města Vimperk ke dni
31.03.2015.
Hlasování: 13 pro, 4 chybí Zámečník, Kutil, Preslová, Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2015

Bod č. 11 (původně bod č. 7)
Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Vimperk – rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému“ a rozhodlo spolufinancovat tento projekt
z rozpočtu města Vimperk ve výši 141.000 Kč.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2015

Bod č. 12 (původně bod č. 8)
Nákup rolby pro areál Vodník
Přílohy:

- návrh MS

Návrh Martanové
Usnesení č. 156
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v jednání programu i po 23:00 hodině až
do vyčerpání programu.
Hlasování: 9 pro, 2 proti (Preslová, Sýs), 5 se zdrželi (Koška, Kutil, Dvořák, Střeleček,
Bednarčík), chybí Zámečník.
Zodpovídá: S, termín ihned
Usnesení č. 157
Zastupitelstvo města rozhodlo o nákupu rolby s rozloženým zaplacením tak, že částka
2.250 tis. Kč se uhradí v roce 2015 a v roce 2016 bude uhrazena částka 3.150 tis. Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Koška, Sýs, Kutil, Preslová), chybí Zámečník. Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: MS, FO, termín do 30.06.2015
Bod č. 13 (původně bod č. 10)
Návrh členů řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP
Vimperk na období 2015 2018
Přílohy:

- návrh odboru SV

Usnesení č. 158
Zastupitelstvo města souhlasí s ustanovením řídící skupiny Komunitního plánování
sociálních služeb na území ORP Vimperk na období 2015 – 2018 v tomto složení:
Ing. Jaroslava Martanová – starostka, město Vimperk,
Mgr. Jana Korbelová – vedoucí odboru SV, MěÚ Vimperk,
Zdeněk Ženíšek – tajemník, MěÚ Vimperk,
Jiří Fastner – starosta, obec Horní Vltavice,
Dana Vidlášová – vedoucí pečovatelské služby, Oblastní charita Vimperk,
Mgr. Dana Marková – ředitelka, Oblastní charita Vimperk,
Ladislav Gál - ředitel, Domov pro seniory Stachy – Kůsov,
Olga Minářová Dis. – sociální pracovnice, Domov pro seniory Stachy – Kůsov,
František Novotný – Svaz tělesně postižených Vimperk,
Mgr. Dagmar Rűckerová, ředitelka, ZŠ TGM Vimperk,
Ing. Petr David – ředitel, BH – Nemocnice Vimperk, a. s.,
Bc. Iva Doulová – sociální pracovnice, BH – Nemocnice Vimperk, a. s.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bednarčík), chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.06.2015

Bod č. 14 (původně bod č. 11)
Návrh na změnu termínu předložení Komunitního plánu sociálních služeb na území
ORP Vimperk na období 2015 – 2018
Přílohy:

- návrh odboru SV

Usnesení č. 159
Zastupitelstvo města schvaluje změnu termínu předložení finální verze Komunitního
plánu sociálních služeb na území ORP Vimperk na období 2015 – 2018. Termín
předložení Komunitního plánu zastupitelstvu města nejpozději do 15.11.2015.
Hlasování: 16 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.10.2015
Informace od starostky – 15.09.2015 proběhne Den otevřených dveří v BH – Nemocnici
Vimperk, a. s.
Bod č. 15 (původně bod č. 12)
Poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk Oblastní charitě Vimperk
Přílohy:
- žádost OCH Vimperk ze dne 27.11.2014, zpráva o činnosti v roce 2014
a v roce 2015 (leden – květen)
Usnesení č. 160
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti Oblastní charity Vimperk a poskytnout
na dofinancování projektu Oblastní charity Vimperk Služba pro rodiny s dětmi v roce
2015 dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 100.000 Kč
na provozní náklady včetně osobních nákladů. Zároveň pověřuje starostku města
k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Preslová), chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 15.07.2015

Bod č. 16 (původně bod č. 13)
Návrh sportovní komise Rady města Vimperk na poskytnutí dotace v rámci výzvy:
Podpora sportu 1/2015 sportovním klubům a oddílům
Přílohy:

- návrh SK

Dvořák se dotázal na přesné rozdělení finančních prostředků a výnosu výherních automatů –
písemně předloží starostka na příštím zasedání ZM.
Usnesení č. 161
Zastupitelstvo města rozhodlo pro rok 2015 poskytnout dotace na činnost sportovních
klubů a oddílů dle předloženého návrhu sportovní komise rady města takto:
Bike klub Vimperk
55.000 Kč,
TJ Šumavan – sportovní gymnastika
20.000 Kč,
TJ Šumavan – kopaná
140.000 Kč,
TJ Šumavan – volejbal
10.000 Kč,
HC Vimperk
180.000 Kč,
Fischer Ski klub Šumava Vimperk
130.000 Kč,
SK Snowriders
55.000 Kč,
Český rybářský svaz
10.000 Kč.
Dotace bude použita v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě 1/2015: podpora
sportu 2015. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smluv
o poskytnutí dotace na podporu sportu.
Hlasování: 15 pro, chybí Zámečník, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: SK, termín do 31.07.2015
Bod č. 17 (původně bod č. 14)
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
Přílohy:

- návrh odboru ŽP

Usnesení č. 162
Zastupitelstvo města Vimperk rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města
Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Hlasování: 14 pro, 3 chybí (Střeleček, Zámečník, Beránek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ŽP, KS, termín do 22.07.2015

Bod č. 18 (původně bod č. 15)
Rozvojové aktivity sportovního a volnočasového areálu „Vodník“- Vimperk
Přílohy:

- návrh MS

Návrh Dvořáka
Usnesení č. 163
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem zlepšením infrastruktury sportovního
a volnočasového areálu Vodník a ukládá radě města:
- zakomponovat záměr do Strategického plánu rozvoje města Vimperk,
- zadat zpracování projektové dokumentace k předmětnému záměru,
- připravit návrh etapizace vlastní realizace, včetně finanční náročnosti
jednotlivých etap a identifikace finančních zdrojů pro realizaci.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 5 se zdrželi (Janásková, Petrášek, Sýs, Koška, Preslová), chybí
Hlava, Zámečník.
Zodpovídá: RM, termín do 31.12.2015
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo ukládá zakomponovat rozvojové aktivity sportovně rekreačního areálu
Vodníku do strategického plánu města. Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracování
PD rozvoje areálu.
Nehlasovalo se.
Bod č. 19 (původně bod č. 16)
Zápis výboru pro rozvoj města o podkladech pro zpracování Strategického plánu
města Vimperk na období 2015 – 2022
Přílohy:

- návrh MS

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh investičních, neinvestičních projektů
a opatření, které zpracoval výbor pro rozvoj města. Zastupitelstvo města ukládá radě
města zadat zpracování strategického plánu na období 2015 - 2022 s využitím
materiálu zpracovaného výborem pro rozvoj města. Zastupitelstvo města pověřuje
výbor pro rozvoj města spoluprácí při tvorbě strategického plánu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bejček), 5 chybí Zámečník, Beránek, Hlava, Preslová,
Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 31.12.2015
Bod č. 20
Analýza rozpočtu místní správy § 6171
Přílohy:

- návrh tajemníka – bez návrhu na usnesení

Návrh Martanové
Usnesení č. 165
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání bodu Analýza rozpočtu místní
správy § 6171 na jednání zastupitelstva města v září 2015.
Hlasování: 11 pro, 6 chybí (Beránek, Hlava, Zámečník, Sýs, Preslová, Dvořák). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 02.09.2015

Bod č. 21
Jmenování společného osadního výboru místních osad Hrabice, Křesánov, Cejsice a
Modlenice
Přílohy:

- návrh na zvolení osadního výboru, volební výsledky, návrh tajemníka

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. zákona
o obcích zřizuje společný osadní výbor Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice
ve složení předseda osadního výboru Rostislav Myslík, členové Radek Jakubů,
Zdeňka Krýchová, Pavel Mrázek a Eva Šebestová s platností od 30.06.2015.
Hlasování: 12 pro, 5 chybí Dvořák, Preslová, Zámečník, Beránek, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2015
Bod č. 22
Různé
R1) Tajemník městského úřadu seznámil přítomné s Veřejnou vyhláškou – rozhodnutím pod
čj. VÚP 13273/15-PRO-2691/2015 o umístění stavby Rodinný dům na p. č. 26/9 v k. ú.
Křesanov.
Bod č. 23
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 24
Závěr
Zapsala:
Bc. Renata Samohejlová
Starostka města:
Ing. Jaroslava Martanová
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kutil
Karel Beránek

