Zápis ze sedmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 14.09.2015 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:

Mgr. Jan Heřta, ředitel G a SOŠE Vimperk

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2015“
4. Přijetí účastnic MS v mažoretkovém sportu
5. Analýza rozpočtu místní správy § 6171
6. Majetkoprávní záležitosti
a) Koupě pozemku pod hasičskou zbrojnicí v k. ú. Výškovice u Vimperka
b) Prodej pozemku KN č. 2522/91 v k. ú. Vimperk (areál U Sloupů)
c) Prodej pozemku v areálu U Sloupů, část KN č. 2522/24 a KN č. 2522/98 v k.
ú. Vimperk
d) Prodej pozemku KN č. 233/4 v k. ú. Výškovice u Vimperka, kamenolom
e) Prodej části pozemku KN č. 14/5 a KN č. 2631/1 v k. ú. Vimperk u Pizzerie
Marco
f) Kupní smlouva na plynárenské zařízení – STL plynovod, 2 přípojky plynu
náměstí Svobody
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí směnné, změna termínu dokončení výstavby
chodníku v Družstevní ulici
h) Přehled přijatých finančních prostředků z provozování loterií a jiných
podobných her a způsob jejich využití
i) Sdělení společnosti SYNOT TIP, a. s. k přehodnocení regulace provozu loterií
a jiných podobných her na území města Vimperk
j) Sdělení společnosti SLOT Group, a. s. o zájmu účastnit se případného
výběrového řízení na provozovatele kasina ve Vimperku
7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
8. Návrh rozpočtových opatření
9. Přehled pohledávek města Vimperk k 30.06.2015
10. Veřejná zakázka: „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“
11. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro
základní školy zřizované městem Vimperk

12. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace NPÚ České Budějovice
13. Podpora otevření nového učebního oboru při Gymnáziu a Střední odborné škole
ekonomické ve Vimperku
14. Projednání zápisu finančního výboru
15. Projednání zápisů kontrolního výboru
16. Zápisy z jednání osadních výborů
17. Různé
18. Diskuse
19. 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 Zdeněk Kutil a Karel 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:
Dvořák – navrhl přesunout bod č. 2 a projednat ho jako bod č. 4
Hlasování: 8 pro, proti 9 (Rűckerová, Cais, Martanová, Hudeček, Beránek, Petrášek,
Janásková, Hlava, Bejček). Změna programu nebyla schválena.
Hlasování o programu jako celku: 12 pro, 0 proti, 5 se zdrželi (Zámečník, Sýs, Preslová,
Střeleček, Bednarčík).
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Bohumil Petrášek a Iveta Preslová.
Volební a návrhová komise: Lukáš Sýs, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Dagmar Rűckerová.
Hlasování: 17 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 29.06.2015

Preslová – se dotázala na usnesení RM č. 848 ze dne 03.08.2015 – odpovídala Martanová a
Kalous
Dvořák – se dotázal na usnesení RM č. 882 ze dne 17.08.2015 – odpovídal Cais
Návrh Dvořáka:
Zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit usnesení rady města č. 882 ze dne
17.08.2015.
Hlasování: 8 pro (Zámečník, Koška, Sýs, Kutil, Dvořák, Preslová, Střeleček, Bednarčík), 9
proti, 0 se zdržel. Návrh nebyl přijat.

Preslová – se dotázala na usnesení RM č. 979 – č. 981 ze dne 07.09.2015 – odpovídal
Petrášek
Kutil – se dotázal na usnesení RM č. 947 ze dne 31.08.2015 – odpovídala Martanová
Kutil – se dotázal na usnesení RM č. 949 ze dne 31.08.2015 – odpovídala Martanová

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 29.06.2015 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 29.06.2015 do 07.09.2015.
Hlasování: 13 pro, 3 proti (Kutil, Preslová, Dvořák), 1 se zdržel (Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
Bod č. 3
Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2015“
Tento bod uvedla starostka města. Dále hovořil Ing. Kotál. Výherci soutěže převzali ocenění
z rukou starostky, místostarosty.
Bod č. 4
Přijetí účastnic MS v mažorekovém sportu
Starostka města přivítala Mgr. Alžbětu Rűckerovou a její svěřenkyně. Spolu s místostarostou
předali přítomným drobné pozornosti. Zároveň poděkovali i Mgr. Dagmar Rűckerové.
Bod č. 5
Analýza rozpočtu
Přílohy:

- materiál tajemníka odložený ze dne 29.06.2015 (4 části – analýza rozpočtu
místní správy, analýza počtu zaměstnanců, analýza příjmů na výkon státní
správy, porovnání rozpočtů několika měst ORP Jč kraje)

Dvořák – předal písemnou interpelaci Rűckerové a Caisovi - požaduje o písemný rozbor a
předložení v rámci jednacího řádu zastupitelstva města
Cais – se vyjádřil a ujistil, že odpoví dle jednacího řádu
Bednarčík – vyjádřil názor, že sice nenavyšujeme stav zaměstnanců úřadu, ale přijmeme do
smluvního vztahu pracovníka pro styk s veřejností – odpovídal tajemník, doplnila starostka
Bod č. 6
Majetkoprávní záležitosti
a) Koupě pozemku pod hasičskou zbrojnicí v k. ú. Výškovice u Vimperka
Přílohy:

- kopie smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kopie znaleckého posudku a GP,
návrh odboru HB

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk Vimperk parcelu
katastru nemovitostí KN st. č. 72/2 – zastavěná plocha a nádvoří a část parcely KN č. 22
– zahrada, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka na
LV č. 198, oddělené geometrickým plánem č. 238-91/2015 a nově označené jako parc. st.
č. 72/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3813/2015 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 25.06.2015 ve výši 3.020 Kč (216 Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena
prodávající převodem na její účet nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemku tj. správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku zaplatí město
Vimperk. Tento pozemek se nachází pod stavbou hasičské zbrojnice v osadě Výškovice
ve vlastnictví města Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Zámečník, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015
b) Prodej pozemku KN č. 2522/91 v k.ú. Vimperk (areál U Sloupů)
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 43/1920/15, žádost společnosti Limastav CZ,
s.r.o. ze dne 22.07.2015, snímek mapy se zákresem, kopie GP se zákresem,
ocenění VB

Usnesení č. 168
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat spozemek zapsaný 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 vedený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/91 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 724
m2 s veškerými povrchovým úpravami, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 71.840 Kč (110 Kč/m2 zpevněné plochy – 464m2, 80 Kč
nezpevněné plochy - 260 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 pozemku a ocenění ve výši
6.300 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Součástí kupní
smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vedení a údržby
kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku v rozsahu
dle geometrického plánu č. 2177-21/2013. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3571/2013 ve výši 5.200 Kč
a tato částka bude odečtena od kupní ceny. Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro, chybí Zámečník, Kutil, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015

c) Prodej pozemku v areálu U Sloupů, část KN č. 2522/24 a KN č. 2522/98 v k. ú.
Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 44/20/2015, žádost ze dne 03.08.2015, snímek
mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 169
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat 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 vedených jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/24 – ostatní plocha a KN č. 2522/98 – ostatní
plocha, jejich části oddělené geometrickým plánem č. 2297-108/2015 označené jako nově
vzniklá parcela parc. č. 2522/24 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 652 m2
s veškerými povrchovým úpravami, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem Evy Petschové č. 3817/2015 ze dne 10.07.2015 ve výši 43.560 Kč
(300 m2 zpevněná plocha za 110 Kč/m2 a 352 m2 nezpevněná plocha, svah v ochranném
pásmu lesa za 30 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 pozemku a 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: 14 pro, chybí Sýs, Zámečník, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015
d) Prodej pozemku KN č. 233/4 v k. ú. Výškovice u Vimperka, kamenolom
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 45/20/2015, nabídka společnosti Reno Šumava
a.s. ze dne 10.08.2015, snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku,
návrh odboru HB

Návrh Bednarčíka
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru prověřit výhodnost prodeje pozemku
zapsaného u KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnickém č. 10001
pro město Vimperk, tam vedený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 233/4 – ostatní
plocha, dobývací prostor o výměře 701 m2.
Hlasování: 7 pro (Sýs, Koška, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík), 7 proti, 2 se
zdrželi (Janásková, Bejček), chybí Zámečník. Návrh nebyl přijat.
Petrášek – musel by se zadat průzkum, nejsme schopni říci zodpovědně, kolik by měla být
cena, bude to jen náš názor, který nebude podložen studií
Kudláč – se vyjádřil k uvedenému problému
Samek - ve znaleckém posudku nám nikdo neocení nerostné bohatství
Kalous - objasnil, že došlo k nápravě digitalizací, požádal, aby byla řešena budoucnost a ne
minulost

Usnesení č. 170
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti Reno Šumava, a. s., se sídlem Pražská
326, Vlachovo Březí pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Výškovice u Vimperka, na listu vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk, tam vedený
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 233/4 – ostatní plocha, dobývací prostor o
výměře 701 m2, za kupní cenu ve výši 235.536 Kč (336 Kč/m2) dle podané nabídky na
zveřejněný záměr č. 45/20/2015. 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 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: 9 pro, 2 proti (Preslová, Kutil), 5 se zdrželo (Sýs, Koška, Střeleček, Bednarčík,
Dvořák), chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015
e) Prodej části pozemku KN č. 14/5 a KN č. 2631/1 v k.ú. Vimperk u Pizzerie Marco
Přílohy:

- žádost ze dne 11.08.2015, kopie zveřejněného záměru č. 46/20/2015 a č.
47/20/2015, snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku,
návrh odboru HB

Usnesení č. 171
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat 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
parcely katastru nemovitostí KN č. 14/5 – ostatní plocha a KN č. 2631/1 – ostatní plocha,
jejich části oddělené geometrickým plánem č. 2296-100/2015 označené jako nově vzniklá
parcela parc. č. 14/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a parc. č. 2631/4 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem Evy Petschové č. 3819/2015 ze dne 13.07.2015 ve výši 5.610 Kč
(330 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 ocenění ve výši 4.635 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, 0 proti, 1 se zdržel (Koška), chybí Dvořák, Preslová, Bednarčík. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015

f) Kupní smlouvy na plynárenské zařízení – STL plynovod, 2 přípojky plynu náměstí
Svobody
Přílohy:

- žádost společnosti E.ON ČR, s.r.o. ze dne 04.08.2015 s vyjádřením odboru
IÚ, kopie zveřejněného záměru č. 46/20/2015, návrh kupní smlouvy, snímek
mapy se zákresem, kolaudační souhlas odboru VÚP pod č. j. VÚP 12215/15LAI-2739/2015, návrh odboru HB

Usnesení č. 172
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat dle předloženého návrhu společnosti E.ON
Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice stavbu
plynárenského zařízení: STL plynovod LPE D110 v délce 70 m a 2 ks STL přípojek
LPE D 32 v délce 11 m a 14 m vybudovaného na základě územního rozhodnutí ze dne
9.11.2014, č. 1. VÚP 24003/14-LAI-4244/2014 pod názvem „Plynofikace náměstí
Svobody“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec a k.ú. Vimperk na LV č. 10001, jako parcely katastru nemovitostí KN č. 26, KN
č. 160, KN č. 132 a KN č. 127, za dohodnutou kupní cenu, která je v souladu
s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. ve výši 343.394 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, chybí Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí směnné, změna termínu dokončení výstavby
chodníku v Družstevní ulici
Přílohy:

- smlouva o smlouvě budoucí směnné ze dne 06.11.2014, návrh dodatku č. 1,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 173
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí směnné uzavřené dne 6.11.2013 jehož předmětem je ujednání
o změně dohodnutého termínu realizace stavby chodníku podél místní komunikace
Vimperk – Boubská (Družstevní ulice) tak, že tato stavba bude ze strany města
dokončena nejpozději do 30.11.2016. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2015
h) Přehled přijatých finančních prostředků z provozování loterií a jiných podobných
her a způsob jejich využití
Přílohy:

- materiál odboru HB

Usnesení č. 174
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled přijatých finančních prostředků
z provozování loterií a jiných podobných her za období 2006 - červenec 2015 a způsob
jejich využití za období 2012 - 2015.
Hlasování: 15 pro, chybí Preslová, Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2015
i) Sdělení společnosti SYNOT TIP, a.s. k přehodnocení regulace provozu loterií a jiných
podobných her na území města Vimperk
Přílohy:

- sdělení společnosti ze dne 13.07.2015

Usnesení č. 175
Zastupitelstvo města se seznámilo se sdělením doručeným dne 13.07.2015 na MěÚ
Vimperk od spol. SYNOT TIP, a. s., se sídlem Jaktáře čp. 1475, 686 01 Uherské Hradiště
k přehodnocení regulace provozu loterií a jiných podobných her na území města
Vimperk. Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude měnit obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení
hazardu a o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her zakázáno.
Hlasování: 15 pro, chybí Preslová, Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2015
j) Sdělení společnosti SLOT Group, a.s. o zájmu účastnit se případného výběrového
řízení na provozovatele kasina ve Vimperku
Přílohy:
- dopis společnosti ze dne 03.08.2015
Usnesení č. 176
Zastupitelstvo města se seznámilo se sdělením doručeným dne 03.08.2015 na MěÚ
Vimperk od spol. SLOT Group, a. s., se sídlem Jáchymovská 142, Karlovy Vary o zájmu
účastnit se případného výběrového řízení na provozovatele kasina ve Vimperku a bere
je na vědomí.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Beránek), 3 chybí Preslová, Rűckerová, Petrášek.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2015

Bod č. 7
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- materiál FO – 3 x A4

Usnesení č. 177
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2015 provedené
radou města za období od 29.06.2015 do 31.08.2015.
Hlasování: 14 pro, chybí Zámečník, Preslová, Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.09.2015
Bod č. 8
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 178
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 ve výdajích dle
předloženého návrhu v celkové částce 1.338.500 Kč (RO č. 32).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.09.2015
Bod č. 9
Přehled pohledávek města Vimperk k 30.06.2015
Přílohy:

- materiál FO – 4 x A4

Usnesení č. 179
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled pohledávek města Vimperk ke dni
30.06.2015.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.09.2015
Bod č. 10
Veřejná zakázka „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“
Přílohy:

- návrh odboru IÚ – rekapitulace nákladů stavby, 2 x situace stavby

Usnesení č. 180
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nákladech na realizaci veřejné zakázky
„Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2015

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. 181
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
v platném znění a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované
městem Vimperk.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.10.2015
Bod č. 12
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace NPÚ České Budějovice
Přílohy:

- materiál S – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, výpis z registru
ekonomických subjektů, jmenování do funkce Mgr. P. Pavelce ze dne
19.11.2012, žádost o přidělení dotace z rozpočtu města ze dne 03.09.2015
včetně čestného prohlášení

Usnesení č. 182
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 350.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců muzea na státním
zámku Vimperk mezi NPÚ Praha, Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 – Malá Strana a
městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem této
smlouvy.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 20.09.2015
Bod č. 13
Podpora otevření nového učebního oboru při Gymnáziu a Střední odborné škole
ekonomické ve Vimperku
Přílohy:

- materiál S – žádost G a SOŠE ze dne 02.09.2015, profil absolventa oboru
zahraniční obchod a logistika – 2 x A4, doporučení ŠR ze dne 27.02.2015,
vzdělávací koncepce školy – 1 x A4, stanovisko oblastní ředitelky JHK,
důvody zavedení nového oboru – 2 x A4, přehled vyučovacích předmětů

Usnesení č. 183
Zastupitelstvo města rozhodlo podpořit podání žádosti Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické Vimperk, Pivovarská 69, na Krajský úřad Jihočeského kraje o
obnovení ekonomického odboru na této škole v oboru zahraniční obchod a logistika.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 21.09.2015
Bod č. 14
Projednání zápisu finančního výboru
Přílohy:

- zápis z kontroly hospodaření MěKS – rok 2014

Usnesení č. 184
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly hospodaření MěKS Vimperk za
rok 2014 ze dne 01.09.2015 a doporučuje radě města respektovat závěry finančního
výboru ohledně jmenování členů inventurní komise.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 30.11.2015
Bod č. 15
Projednání zápisů kontrolního výboru
Přílohy:

- zápis z KV ze dne 20.07.2015 a ze dne 02.09.2015, vyjádření zaměstnance,
jehož činnosti se týkala kontrola provedená kontrolním výborem – zápisy
13/KV/15 a 14/KV/15 včetně příloh, právní výklady

Návrh Kutila
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy kontrolního výboru zastupitelstva města Vimperk
č. 13/KV/15 a 14/KV/15.
Nehlasovalo se.
Návrh Petráška
Zastupitelstvo města neschvaluje zápisy KV 13/KV/15 ze dne 20.07.2015 a 14/KV/15 ze dne
02.09.2015, neboť nejsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Nehlasovalo se.
Návrh Rűckerové
Usnesení č. 185
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit diskusi k bodu projednání zápisů kontrolního
výboru.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín 14.09.2015
Starostka vyhlásila 10 min přestávku. (čas 21:15 hodin)

Návrh starostky
Usnesení č. 186
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru dopracovat zápisy č. 13/KV/15 a č.
14/KV/15 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a předložit je na program
příštího zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KV, termín do 21.10.2015
Bod č. 16
Zápisy z jednání osadních výborů
Přílohy:

- zápis ze schůze obyvatel obce Lipka se zastupiteli města konané dne
22.04.2015, zápis ze schůze osadního výboru U Sloupů dne 30.06.2015

Usnesení č. 187
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru Lipka ze dne
22.04.2015.
Hlasování: 15 pro, chybí Rűckerová, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 30.09.2015
Usnesení č. 188
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru U Sloupů ze dne
30.06.2015.
Hlasování: 16 pro, chybí Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 30.09.2015
Bod č. 17
Různé
R1) Informace - Dopis J. Pobla, Jihosepar a.s. ze dne 31.08.2015 s přílohami určený
zastupitelům města – bez usnesení
Tento bod doložila Preslová svým materiálem.
R2) Kutil – připomněl starostce, aby předala informace o hlavních bodech k auditu MěL dle
dohody
R3) Dvořák – vedl projev adresovaný místostarostovi, neví, jaké má místostarosta
kompetence, místostarosta by měl uvažovat o hlasování o vyslovení důvěry
Cais – výbor pro rozvoj města pracuje aktivně, obhajoval činnost výboru, proběhla anketa a
probíhá její vyhodnocení pro strategický plán
Rűckerová – z koaličních jednání vyplývá, že starostka i místostarosta podporu mají
Straka – člen výboru pro strategické plánování – atmosféru ve výboru hodnotí jako tvořivou
Vávrová – proslov k zastupitelům, apelovala, aby dělali práci pro občany města

Bod č. 18
Diskuse
Myslík R. – informoval o práci osadního výboru Hrabice, a byl požádán, aby předložil
písemný zápis z těchto jednání
Bejček - pozvánka na 02.10.2015 od 14:30 hodin – 85. výročí založení ZŠ TGM
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Zapsala:
Starostka města:
Ověřovatelé zápisu:

Bod č. 19
Závěr
Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Bohumil Petrášek
Iveta Preslová

