ZM 25.01.2016

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 25.01.2016 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Hosté:

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, Jan Koller, Ing. Petr Bednarčík,
Ing. Karel Hudeček
Ing. Svoboda, Ing. Jana Rosenbaumová, auditoři
Ing. Král, jednatel MěSl Vimperk, s.r.o.
Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk
JUDr. Tomáš Samek, právní zástupce města

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku KN č. 836/45 v k. ú. Vimperk – žádost spol. Auto Jamra,
s. r. o.
b) Prodej části pozemku KN č. 947 v k. ú. Pravětín
c) Směna pozemků v ulici Pivovarská, nová kiosková trafostanice TS Nemocnice
d) Nabídka na odkoupení stavebního objektu č. p. 210 v Krátké ulici
e) Žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná
Římskokatolickou farností Vimperk
f) Žádost o souhlas s úhradou poplatku a úroku z prodlení
g) Žádost o snížení poplatku z prodlení
4. Návrhy a žádosti na změnu způsobu využití pozemků a ploch v rámci pořízení změny č. 1
Územního plánu Vimperk
5. Dotace pro Městské služby s. r. o. – správa sportovišť
6. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – pečovatelská služba
7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
8. Návrh rozpočtových opatření
9. Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
10. Dotační program „Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016 – pravidla“
11. Zprávy z auditů Městské lesy Vimperk s. r. o.
12. Zápisy z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesanov
13. 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
14. Zveřejňování zápisů ze zasedání výborů ZM na webových stránkách
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

1

ZM 25.01.2016
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. Bohumil Petrášek a Ing. Karel
Hudeček, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu:
R1) Přípojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
R2) Poskytnutí daru MAS Šumavsko, z. s.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Karel Beránek, Mgr. Karel Střeleček.
Volební a návrhová komise: Jan Koller, Lukáš Sýs, Iveta Preslová.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Koller), chybí Koška.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 07.12.2015, informace
k usnesení RM č. 1290 ze dne 30.11.2015 – zpráva Ing. Kalouse

Dvořák – dotaz k usnesení č. RM 1427 – kolik bude stát letos doprava ve městě
Martanová – necelých 300 tis. Kč ročně platí město, nově jezdí rozšířená linka od nemocnice
na sídliště, osoby nad 65 let mají službu zdarma, již v loni jsme dotaci od Jč kraje nedostali,
bude zpracovaná zpráva o využití
Dvořák – dotaz k usnesení č. RM 30.12.2015, kde byla schválena smlouva – o co se jedná
Kotál – s firmou Ekocom pilotní projekt končil 31.12.2015, dnes si musíme zajistit svoz
s městskými službami sami, tříděný sběr vozíme levněji, tudíž nezdražujeme roční poplatek
za odpad
Usnesení č. 229
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 07.12.2015 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 07.12.2015 do 18.01.2016.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Rűckerová, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
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Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku KN č. 836/45 v k. ú. Vimperk – žádost spol. Auto Jamra, a. r. o.
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 77/34/2015, žádost spol. Auto Jamra, s. r. o.
ze dne 07.10.2015, snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého
posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 230
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti Auto Jamra, s. r. o. se sídlem Karla
Weise 566, Vimperk část pozemku vedeného 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 označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 836/45 – ostatní plocha, manipulační plocha, jeho část oddělená dle
geometrického plánu č. 2326-238/2015 a vedená jako nově vzniklá parcela č. 836/52 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 760 m2, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 3893/2015 ze dne 12.12.2015 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši
22 800 Kč (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 zaměření a ocenění pozemku ve
výši 5 945 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2016
b) Prodej části pozemku KN č. 947 v k. ú. Pravětín
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 78/34/15, žádost ze dne 19.11.2015, snímek
mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 231
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku vedeného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k.ú. Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 947 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jeho část oddělená dle geometrického plánu č. 212-165/2015 a vedená
jako nově vzniklá parcela č. 947/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14
m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3892/2015 ze dne 12.12.2015 jako
cena v místě a čase obvyklá ve výši 840 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
pozemku ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Na pozemku se nachází stavba pro svod dešťových vod, která není vlastnictvím města
Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2016

3

ZM 25.01.2016
c) Směna pozemků v ulici Pivovarská, nová kiosková trafostanice TS Nemocnice
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 79/34/15, kopie smlouvy o smlouvě budoucí
směnné ze dne 17.10.2014, snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie
znaleckých posudků, návrh odboru HB

Usnesení č. 232
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 251/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, její část
dle geometrického plánu č. 2302-307/2015 označená jako nově vzniklá parcela parc.
č. 251/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 1846-10/2015 v celkové výši 2.240 Kč z majetku
města Vimperk, za pozemek v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 2559 označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 251/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2
(pozn. z důvodu odstranění budovy bez čp. – stavba technického vybavení původní
trafostanice, která byla součástí tohoto pozemku, bude před uzavřením směnné
smlouvy v katastru nemovitostí změněn druh tohoto převáděného pozemku na ostatní
plochu), za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 184510/2015 v celkové výši 7.770 Kč, z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rozdíl v cenách směňovaných
pozemků tj. 5.530 Kč uhradí město Vimperk spol. E.ON Distribuce, a. s. nejpozději do
30 dnů od provedení zápisu do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem
pozemků uhradí spol. E.ON Distribuce, a. s. Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2016
d) Nabídka na odkoupení stavebního objektu čp. 120 v Krátké ulici
Přílohy:

- nabídka ze dne 30.11.2015, snímek mapy se zákresem, využití pozemku dl
ÚP, návrh odboru HB

Návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku učiněnou městu Vimperk ze dne 30.11.2015
na odkoupení stavebního objektu v Krátké ulici ve Vimperku čp. 210 postaveného na parcele
KN č. 890 o výměře 1483 m2 vše v k.ú. Vimperk a rozhodla tuto nabídku nevyužít.
Nehlasovalo se.
Bednarčík – existují nějaké podmínky pro odkoupení?
Petrášek – jedná se o výhodnou lokalitu v centru města, je potřeba nejdříve jednat se
současnými vlastníky
Bednarčík – kdy by mohla být ZM předložena zpráva?
Petrášek – na příští jednání bychom mohli podat první zprávu, zejména cenu, můžeme i
svolat pracovní jednání o využití, možná je i domluva na případnou prohlídku objektu
Bednarčík – počítá s využitím léto lokality výbor pro rozvoj města
Cais – dosud toto výbor neřešil, ale ani nebyl dán podnět pro jednání, viděl by například
využití pro parkoviště
Bednařík – stačí vám termín cca 6 týdnů pro projednání?
Cais – jednání výboru je v plánu a máme již stanovený termín, můžeme o tomto hovořit
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Dvořák - upozornil, že žádost došla již 30.11.2015, souhlasí s navrženým usnesením
Petráška, určitě by vstoupil do jednání s majiteli, zajímají ho varianty včetně majetkoprávního
řešení
Martanová – návrh předložený Petráškem je přijatelný i pro současné majitele, jednání
uskutečníme
Návrh Petráška.
Usnesení č. 233
ZM bere na vědomí nabídku učiněnou městu Vimperk ze dne 30.11.2015 na odkoupení
objektu v Krátké ulici ve Vimperku čp. 210 na parcele KN č. 890 vše v k. ú. Vimperk a
pověřuje RM jednáním o podmínkách odkupu a předložením návrhu na případné
využití.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2016
e) Žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná Římskokatolickou
farností Vimperk
Přílohy:

- žaloba ze dne 06.01.2016 podaná včetně sdělení Okresnímu soudu
v Prachaticích, výpis z LV, snímky mapy se zákresem, návrh odboru HB

Kalous – nikde není jasné, že by pozemky byly převedeny na Římskokatolickou farnost
Vimperk, první krok by byl v případě jejich výhry převedení pozemků na stát, pozemky byly
převedeny na města dle zákona v roce 1992
Martanová – nikdo nás neinformoval, nevedl s námi jednání, žaloba přišla datovou
schránkou 06.01.2015, je to napříč celou republikou
Kutil – kdo bude hájit zájmy města
Martanová – Samek, je to právní zástupce města, máme se vyjádřit do 30 dnů, budeme se
snažit majetek si udržet
Kutil – nebudeme vkládat investice do tohoto majetku?
Martanová – jsou to veřejné stavby a pozemky, měli bychom dostat náhradu v případě
vydání
Kalous – vypadá to, že soudů bude více, jelikož zde nejsou zahrnuty všechny pozemky
Usnesení č. 234
Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení Okresního soudu v Prachaticích, že na
město Vimperk byla podána dne 23.12.2015 ze strany Římskokatolické farnosti
Vimperk žaloba na určení vlastnického práva k pozemkům KN č. 1924, KN č. 1920, KN
č. 1925, KN č. 1923, KN č. 1922, KN č. 1921, KN č. 1915/1, KN č. 1898/3, KN č. 1842/58,
KN č. 2128, KN č. 1807/7, KN č. 459/1 a KN č. 460 v k. ú. Vimperk v současné době
v majetku města.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
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f) Žádost o souhlas s úhradou poplatku a úroku z prodlení
Přílohy:

- žádost ze dne 02.12.2015, vyjádření MěSD, výpočet poplatku a úroku
z prodlení včetně návrhu splátkového kalendáře, pozvánka na zasedání ZM

Usnesení č. 235
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádostio souhlas s úhradou dluhu (poplatku a
úroku z prodlení), který vznikl na nájmu bytu v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku ve
výši 20.378 Kč, dle dohody o splátkách ve výši 700 Kč měsíčně. Dohoda o splátkách
bude uzavřena nejpozději do 15.02.2016.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2016
g) Žádost o snížení poplatku z prodlení
Přílohy:

- žádost ze dne 01.12.2015, vyjádření právního zástupce MěSD Vimperk
JUDr. Slavíka, pozvánka za zasedání ZM

Usnesení č. 236
Zastupitelstvo města rozhodlo snížit poplatek z prodlení z 5,5 promile na zákonné 2,5
promile, které fakticky vzniklo manželům Vladimíru a Ivetě Bostlovým z dlužného
nájemného na bytě v ulici Mírová čp. 407 Vimperk z důvodu zřejmé nesprávnosti
výroku rozsudku.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2016
Bod č. 4
Návrhy a žádosti na změnu způsobu využití pozemků a ploch v rámci pořízení změny
č. 1 Územního plánu Vimperk
Přílohy:

- došlé návrhy a žádosti o změnu ÚP (7 x návrhy č. 1, č. 3 – č. 8)

Návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby podané návrhy a žádosti na změnu způsobu využití
pozemků a ploch označ. 1) až 8) dle návrhu předkladatele byly posouzeny společně v rámci
pořízení změny č. 1 Územního plánu Vimperk.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 237
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby v rámci pořízení změny č. 1 Územního plánu
Vimperk byl posouzen z podaných návrhů a žádostí na změnu způsobu využití
pozemků a ploch dle návrhu předkladatele pouze návrh označ. 2) s tím, že zbylé
návrhy a žádosti budou posouzeny v rámci pořízení pozdější změny Územního plánu
Vimperk.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 5 se zdrželi (Koller, Kutil, Preslová, Střeleček, Bednarčík), chybí
Koška, Sýs.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín 31.01.2016
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Usnesení č. 238
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“), rozhodlo pořídit změnu č. 2 Územního plánu
Vimperk (dále jen „změna č. 2). Zastupitelstvo města ukládá radě města a odboru
výstavby a územního plánování zajistit řádný průběh veřejné zakázky pro výběr
projektanta změny č. 2.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 6 se zdrželi (Koller, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík),
chybí Koška, Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín 31.03.2016
Bod č. 5
Dotace pro Městské služby s. r. o. – správa sportovišť
Přílohy:

- žádost MěSl Vimperk ze dne 05.01.2016, rozpočet správy sportovišť, návrh
smlouvy, návrh S, (před hlasováním byl dodán nový návrh smlouvy)

Král – hovořil o stavu sportovišť, o finančním zatížení, koncem září (po ukončení letní sezony
na bazénu) je možné předložit jakýsi mezisoučet
Preslová – upozornila na změnu ve smlouvě, požaduje předložit správný návrh
Martanová – upravený návrh smlouvy bude předložen po přestávce
Hudeček – vyjádřil svoji podporu správci sportovišť, vysvětlil, jak spolupráce v oblasti sportu
funguje, objasnil, jaká je možnost poskytnutí příspěvků od města
Martanová – na jaře je plánované jednání o sportu ve městě, je možné získat informace
Usnesení č. 239
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk s. r. o.,
Vimperk na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk pro rok 2016. Dotace
ve výši 5.200.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu
smlouvy s třemi navrženými změnami. Zastupitelstvo města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.01.2017.
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín 30.01.2016
Bod č. 6
Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – pečovatelská služby
Přílohy:

- žádost Oblastní charity Vimperk ze dne 25.11.2015 s přílohami, návrh
smlouvy, návrh S

Marková – představila činnost pečovatelské služby
Usnesení č. 240
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk na
zajišťování charitativní pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2016. Dotace ve
výši 500.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.01.2017.
Hlasování: 16 pro, chybí Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín 30.01.2016
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Bod č. 7
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 241
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu na rok 2015
provedené radou města za období od 30.11.2015 do 31.12.2015.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Koška, Kutil, Preslová), chybí (Martanová, Dvořák,
Rűckerová, Beránek, Sýs)
Zodpovídá: FO, termín 25.01.2016
Bod č. 8
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Kutil – cca 200 tis. by dal na rekonstrukci záchodů v areálu letního divadla, dále by zvýšil
příspěvek při narození dítěte na území města, zároveň zvažuje odpustit platbu za odpady
určitým skupinám obyvatel (děti do 3 let věku)
Martanová – rekonstrukce vy spočívala ve vybudování jímky u WC v areálu letního divadla
nebo ve vybudování nového kanalizačního řadu v ul. Hřbitovní, o ostatních věcech se na
městě jedná
Kutil – požaduje dát z rezervy 100 tis. pro účely vítání občánků – navýšení příspěvku při
narození dítěte
Petrášek – příspěvek za svoz odpadu byl odhlasován OZV schválenou v prosinci 2015
Kotál – svoz odpadu je služba, je třeba zachovat tento poplatek
Martanová – navrhuje provést změnu v případě příspěvku při narození dítěte rozpočtovým
opatřením, ale nejdříve vést jednání s odborem vnitřních věcí
Sýs - existuje projekt na výsadbu v areálu vodních sportů? Odpovídal Kotál.
Kutil - proč nebyl prodloužen termín na akci rekonstrukce Brloh. Odpovídala Martanová.
Kutil - dotaz na zasněžování areálu Vodník, projektové práce. Odpovídal Janče.
Usnesení č. 242
Rada města schvaluje navýšení objemu rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu
na celkovou částku 191.170.400 Kč včetně financování (RO č. 1).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín 31.01.2016
Bod č. 9
Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 243
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet tvorby a použití Sociálního fondu města
Vimperk na rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové částce 1.168.000 Kč.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín 31.01.2016
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Bod č. 10
Dotační program „Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016“ – pravidla
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh znění Pravidel dotačního programu města Vimperk
„Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016“, vč. formuláře
žádosti (souhrnný přehled)

Usnesení č. 244
Zastupitelstvo města schvaluje znění Pravidel dotačního programu města Vimperk
„Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016“ dle předloženého návrhu.
Vyhlášení programu bude přizpůsobeno termínům Ministerstva kultury ČR
stanoveným pro předložení souhrnných přehledů akcí obnovy v rámci PR MPR a MPZ
2016.
Hlasování: 14 pro, chybí Sýs, Dvořák, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín 15.04.2016

Bod č. 11
Zprávy z auditů Městské lesy Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- informace starostky, zpráva nezávislého auditora o věcných zjištěních,
zpráva auditora k 31.12.2014

Martanová – prezentovala celý postup při zadávání auditu, výsledek auditu, získané
certifikáty
Svoboda, Rosenbaumová – vyslovili závěr ze zprávy auditora
Bednarčík – vidí rozpor v zadání auditu a s tím, co požadovalo ZM
Kutil – se vyjádřil k výsledkům auditu, jako vzor předložil analýzu hospodaření v obecních
lesích Zvole
Preslová – reagovala na výstup auditorů
Dále vystoupili zastupitelé Hlava, Sýs, Petrášek, Dvořák, Rűckerová, Koller.
Dvořák – navrhuje 10 min přestávku – ostatní návrh nepodpořili.
Kutil – navrhuje diskusi ukončit – ostatní návrh nepodpořili.
Z veřejnosti reagovali Vávrová, Samek, Kudláč, Vávra.
Martanová – předložila návrh na odvolání KV a své jednání zdůvodnila a vysvětlila
Kutil – si myslí, že KV dělal dobrou práci
Návrh Martanové.
Usnesení č. 245
Zastupitelstvo města odvolává kontrolní výbor zastupitelstva města jako celek.
Hlasování: 11 pro, 1 proti (Dvořák), 5 se zdrželi (Koller, Kutil, Preslová, Střeleček,
Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
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Bod č. 12
Zápisy z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesanov
Přílohy:

- zápis z jednání osadního výboru ze dne 16.12.2015, bez usnesení

Bod č. 13
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:

- tabulka – příloha k nařízení vlády č. 352/2015 Sb., tabulka současných
schválených odměn a maximální výše odměn, materiál tajemníka

Usnesení č. 246
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2016 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 352/2015 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy
zastupitelstva takto:
- člen zastupitelstva města za výkon funkce 426 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 277
Kč, celkem 703 Kč
- člen rady města za výkon funkce 1759 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 277 Kč,
celkem 2036 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
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: 12 pro, 3 proti (Koller, Koška, Janásková), 0 se zdržel, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín 31.01.2016
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Bod č. 14
Zveřejňování zápisů ze zasedání výborů ZM na webových stránkách
Přílohy:

- materiál tajemníka

Usnesení č. 247
Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MěÚ všechny projednané zápisy ze zasedání
výborů zveřejnit na webových stránkách města. Zápisy bez osobních údajů a dalších
zákonem chráněných údajů s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnance, jejichž
činnosti se kontrola týkala, budou zveřejňovány na webových stránkách města do 15
pracovních dnů od zasedání zastupitelstva po dobu minimálně jednoho roku. Zápisy
ze zasedání, které byly projednány v roce 2015, budou zveřejněny po dobu jednoho
roku.
Hlasování: 16 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, předsedové výborů, termín 31.01.2016
Bod č. 15
Různé
R1) Přípojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přílohy:

- žádost spolku Lungta ze dne 20.01.2016, návrh S

Usnesení č. 248
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice byla dne 10.03.2016
vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Sýs, Preslová, Střeleček, Bednarčík), chybí Bejček,
Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín 15.02.2016

R2) Poskytnutí daru MAS Šumavsko, z. s.
Přílohy:

- návrh smlouvy o finanční podpoře – darovací smlouva, návrh starostky

Usnesení č. 249
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru MAS Šumavsko, z. s. Malenice. Dar je
poskytnut v souladu s usnesením valné hromady tohoto spolku ve výši 4 Kč na
obyvatele ročně. Dar ve výši 59.916 Kč bude poskytnut z rozpočtu města dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák, Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín 15.02.2016
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Bod č. 16
Diskuse
Rűckerová – informace k uskutečněné zimní olympiádě. Připomínal se úspěch B.
Havlíčkové.
Sýs navrhl ocenit vítěze.
Preslová – provedla si inspirativní průzkum k vítání občánků v okolních městech
Martanová – již o tomto na městě jednáme, uskutečníme schůzku, kam Vás přizveme
Fuchs – se dotázal na faktický výsledek auditu MěL – odpovídala S
Bejček, Hudeček vyjádřili podporu Hlavovi
Cais – odpověděl, že nebyl porušen zákon, vše je v pořádku
Rűckerová – o naše lesy je pečováno dobře, to vyjadřuje i certifikát
Bednarčík – to, co se hodnotilo, bylo v pořádku
Koller – doporučuje dořešit drobné nejasnosti
Petrášek – výsledek se dal předpokládat, některé formulace KV byly nepřesné, nejasné a
nevhodné
Martanová – je třeba vážit, pokud se k něčemu vyjadřujeme, že jsme zastupitelé a okolí nás
tak vnímá
Samek – audity a kontroly probíhají u MěL pravidelně, každoročně, tento audit stál spoustu
peněz navíc
Martanová – poděkovala všem zastupitelům, kteří přispěli na nákup nového lůžka v Hospicu
sv. Jana N. Neumanna Prachatice – 40 tis. Kč
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 17
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Karel Střeleček
Karel Beránek
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