Zápis ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 20.06.2016 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, Mgr. Pavel Dvořák, Karel
Beránek, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing. Jaroslava Martanová,
Ing. Bohumil Petrášek, Jan Koller, Ing. Karel Hudeček

Omluveni:

Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík

Hosté:

Ing. Petr David, BH-Nemocnice Vimperk a. s.
Bc. Romana Trojanská, Oblastní charita Vimperk

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, volba volební a návrhové komise
Kontrola usnesení
Petice občanů o způsobu hlasování zastupitelů města Vimperk
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků KN č. 670/4 a KN č. 670/5 v k. ú. Hrabice Nabídka darování
kapličky v Brantlově ulici ve Vimperku
b) Žádost o uzavření kupní smlouvy na převod dokončené stavby veřejného
vodovodního řadu v lokalitě Za Vrchem
c) Prodej pozemku pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
Návrh rozpočtových opatření
Poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk z rozpočtu města Vimperk na projekt Služba
pro rodiny s dětmi
Žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. o poskytnutí dotace na sociální lůžka
Žádost ČSAD AUTOBUSY o podporu projektu – obnova vozového parku v rámci dotačního
programu
Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2015
Zápis z jednání finančního výboru dne 27.05.2016
Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů dne 09.10.2015
Různé
Diskuse
Závěr
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Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. Uvedla, že zastupitelstvo města je usnášení
schopné. Zapisovatelkou jednání určila Renatu Samohejlovou. Upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam. Dále upozornila na písemné předkládání návrhů na usnesení.
Poté byli vyzvání ověřovatele předchozího zápisu Karel Beránek a Iveta Preslová, aby podali
zprávu o ověření zápisu.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Martanová předložila návrh na doplnění programu v bodu Různé:
R1) Informace o žádostech o prominutí dluhů, které byly projednány na ZM za poslední dva
roky
R2) Přehled uzavřených smluv s poskytovateli služeb dle požadavku ZM z 01.06.2016 –
vysvětlení dané problematiky
R3) Přehled akcí realizovaných městem Vimperk v roce 2016 ke dni 10.06.2016
R4) Informace Městské knihovny Prachatice o práci Městské knihovny Vimperk a o jejím
postavení mezi profesionálními knihovnami našeho regionu
R5) Zápis z jednání kontrolního výboru
Hlasování: 15 pro.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Karel Střeleček, Jan Koller.
Volební a návrhová komise: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Josef Bejček, Lukáš Sýs.
Hlasování: 15 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 01.06.2016

Preslová – dotázala se na bod R1) z RM ze dne 13.06.2016, týkající se zadávacího řízení na
výběr zpracovatele změny č. 1 ÚP Vimperk – Areál Vodník – na studii Rozšíření sportovně
rekreačního areálu Vodník - odpovídal Cais, zastupitelstvo města bude se studií seznámeno
v červenci 2016 – zodpovídá Cais
Usnesení č. 305
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 01.06.2016 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 30.05.2016 do 13.06.2016.
Hlasování: 14 pro (chybí Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
Bod č. 3
Petice občanů o způsobu hlasování zastupitelů města
Přílohy:

- materiál a ústní komentář tajemníka, originál petice založen v kanceláři
starostky
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Bod č. 4
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků KN č. 670/4 a KN č. 670/5v k. ú. Hrabice
Přílohy:

- kopie zveřejněných záměrů č. 27/13/2016, č. 28/16/2016, č. 29/13/2016,
přijaté nabídky, snímek mapy se zákresem, kopie GP, znalecký posudek,
návrh odboru HB

Usnesení č. 306
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 670/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
135 m2 a KN č. 670/5 – ostatní plocha, jiná plocha, její část oddělená dle geometrického
plánu č. 206-29/2016 a vedená jako nově vzniklá parcela č. 670/6 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 7 m2, za kupní cenu dle podané nabídky na zveřejněný záměr
č. 28/13/2016 ve výši 19.180 Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá
stanovená znaleckým posudkem č. 3938/2016 ze dne 29.04.2016. 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 geodetické oddělení a ocenění pozemku ve výši 1.451 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: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2016
Usnesení č. 307
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat manželům pozemek vedený u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 670/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
její část oddělená dle geometrického plánu č. 206-29/2016 a vedená jako nově vzniklá
parcela č. 670/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3938/2016 ze dne 29.04.2016 jako cena v místě a čase obvyklá
ve výši 5.535 Kč (135 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 geodetické oddělení a ocenění
pozemku ve výši 1.218 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: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2016
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b) Nabídka na darování kapličky v Brantlově ulici ve Vimperku
Přílohy:

- nabídka ze dne 25.04.2016, snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh
odboru HB

Usnesení č. 308
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě zaslané nabídky bezúplatně převzít do
majetku města pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu
vlastnictví č. 1729, tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1699 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je i stavba bez čp./če. –
objekt občanské vybavenosti (kaplička v Brantlově ulici). Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2016
c) Žádost o uzavření kupní smlouvy na převod dokončené stavby veřejného
vodovodního řadu v lokalitě Za Vrchem
Přílohy:

- žádost ze dne 08.06.2016, kolaudační souhlas, zaslané vyúčtování, snímek
mapy se zákresem, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, návrh kupní smlouvy,
návrh odboru HB

Dvořák – dotázal se na stávající situaci.
Martanová – co se týče vodovodního řadu, bylo ukončeno správní řízení. Správní řízení na
kanalizační řad ještě v současnosti probíhá.
Kalous – pokud předložené neschválíte, porušíte tak smlouvu, kde jste se zavázali
k odkoupení vodovodního řadu. Je to výhodné i pro ostatní následující stavebníky, že mohou
využívat vodovodní řad a udělat si přípojku.
Martanová – jedná se pouze o dílčí krok, tak aby se mohli stavebníci posunout ke kolaudaci
domu.
Petrášek – do budoucna budeme řešit stejnou situaci s kanalizačním řadem, dnes to
přebíráme za 10 % realizační ceny. Je to výhodné.
Usnesení č. 309
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu kupní smlouvu, jejímž
předmětem je odkoupení vodovodního řadu z trub IPE 90x8,2 mm délky 41 m a IPE
63x5,8 mm délky 63 m v lokalitě Za vrchem v pozemcích KN č. 893/1, KN č. 895/71 a KN
č. 895/75 vše v katastrálním území Boubská, do vlastnictví města Vimperk za
dohodnutou kupní cenu ve výši 8.256 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2016
d) Prodej pozemku pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 32/15/2016, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
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Usnesení č. 310
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví a to každému
ideální 1/2 pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu
vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 453/9 – trvalý travní porost o výměře 1093 m2, za kupní cenu dle podané nabídky
na zveřejněný záměr č. 32/15/2016 ve výši 819.750 Kč včetně DPH. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než
dojde k úhradě celé kupní ceny na účet města, nebude moci být podán návrh na vklad
do katastru nemovitostí. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
K prodávanému pozemku bude pro město Vimperk zřízeno předkupní právo a to po
dobu výstavby rodinného domu s tím, že po kolaudaci stavby dojde k jeho výmazu
z katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní
smlouvy.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2016
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Diskuse k územní studii veřejného prostranství ul. 1. máje a ul. Pivovarská
Martanová – hovořila o tom, co je předmětem zadání územní studie veřejného prostranství
ul. 1. máje a Pivovarská – zastupitelům zašleme upřesňující informace – zodpovídá: S
Cais – máme zpracovanou projektovou dokumentaci na rozvody vody, kanalizaci atd., my
požadujeme jednotný ráz hlavní tepny ve Vimperku, jasný styl. Bylo projednáno ve výboru pro
rozvoj s tím, že záměr budeme podporovat. Dnes se vybírá zpracovatel.
Dvořák – řešíte si to sami, opozice nemá informace.
Martanová – hlavním garantem zpracování je odbor VÚP, dále je ustanovena pracovní
skupina. Tam se definovalo, co by mělo být předmětem studie. Je to veřejná otázka, bude se
vyjadřovat veřejnost.
Janásková – bude veřejná diskuse?
Martanová – je třeba zpětná vazba na veřejnost, co zde lidé požadují, co potřebují, bude
participace s veřejností, je to rozsáhlá práce, finální řešení se bude dělat spolu s občany
města. Velkým problémem je např. zásobování školy TGM, dále vstup na zimní a letní stadion,
přístup k MŠ, ke knihovně a další. Je třeba zajistit bezpečnost pro občany. Výsledkem by
neměl být rychlejší provoz v ulici, ale především bezpečnost.
Harazim – zástupce spolku Prostor z. s. vysvětlil pravidla architektonické soutěže. Vzhledem
k rozsahu bylo rozhodnuto o územní studii předmětných ulic, jedná se o nejlepší řešení, aby
mohlo dojít k participaci. Probíhá výběr zpracovatele, byla stanovena pravidla, která mohou
být hodnocena. Můžeme tak jít i do detailů při řešení. Jedná se o rozsáhlé území.
Diskuse o vybudování spolkové místnosti v ul. Sklářská čp. 399
Martanová – diskuse k NP – spolková místnost v ul. Sklářská čp. 399. Je to zahrnuto
v komunitním plánu sociálních služeb. Zázemí pro seniory, spolky, bezbariérový přístup,
zázemí pro pečovatelky atd. Je zde možné zaparkovat. Zároveň proběhne oprava chodby
a sociálního zařízení, rekonstrukce rozvody elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace.
OSSCH by zajistilo vybavení místnosti. 500 tis. půjde z rozpočtu MěSD, zbytek z rozpočtu
města. Odezva veřejnosti je kladná.
Janče – jsou to rozpočtové náklady, proběhla diskuse s projektantem. Víme, do čeho jdeme,
co chceme.
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Rűckerová – přimlouvá se do budoucna i o prostory na sídlišti, něco pro tuto lokalitu udělat.
Dvořák – záměr se mu zdá dobrý, logický.
Diskuse k výstavbě chodníku v ul. Pivovarská
Dvořák – Pivovarská ulice – chodník, nezdá se mu navýšení ceny.
Janče – 6.645 tis. Kč je vysoutěžená cena. Došlo ke změně trasy, byla změněna dokumentace.
Vedou se jednání se spol. KVINT. V současnosti se jedná o ceně cca 6.745 tis. Kč. Navíc, co
nebylo řešeno je veřejné osvětlení, inženýrsko-geologický průzkum, oprava stávajícího
mostku, a s tím související rozšíření odvodnění, větší objem zemních prací.
Usnesení č. 311
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 206.442 tis. Kč (RO č. 16),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 2.200.000 Kč (RO č. 17).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržela (Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2016
Bod č. 6
Poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk z rozpočtu města Vimperk na projekt
Služba pro rodiny s dětmi
Přílohy:

- návrh odboru SV, žádost OCH Vimperk ze dne 08.04.2016, informace o
projektu Služba pro rodiny s dětmi

Ústní komentář vedla Mgr. Korbelová a Bc. Trojanská.
Usnesení č. 312
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 150.000 Kč Oblastní charitě Vimperk na projekt Služba pro rodiny
s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) pro rok 2016 na provozní
náklady včetně osobních nákladů.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 10.07.2016
Bod č. 7
Žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. o poskytnutí dotace na sociální lůžka
Přílohy:

- žádost ze dne 24.05.2016, Komunitní plánu sociálních služeb na území obce
s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 – 2018 (str. 51 a str. 52),
návrh smlouvy o poskytnutí dotace, návrh starostky

Ústní komentář vedla Mgr. Korbelová a Ing. David.
Cais – rád by viděl provoz chirurgické ambulance i o víkendu, určitě by formu pomoci
nemocnici viděl jinak.
Bejček – podpořil by tuto službu.
Dvořák – má informace, že kraj podpořil pouze 50 míst v kraji.
Hlava – tzn., že kraj podpořil pouze 10 sociálních lůžek v nemocnici a 43 pacientů zůstane na
holičkách.
Korbelová – sociální lůžko je pouze dočasná pomoc, než se osoba umístí v jiném zařízení.
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David – je rozdíl mezi akutní, následnou a sociální péčí. U nás v nemocnici jsme svým
způsobem propojili zdravotní a sociální péči. Občan se může rozhodnout, kde chce trávit svoji
situaci. Stanovisko kraje je neměnné, ale rozhodně se nevzdáme. Tato činnost je potřebná.
Petrášek – je příznivcem přispět na konkrétní činnost, např. na chirurgickou ambulanci.
Martanová – město se musí chovat jako řádný hospodář, musíme se rozhodnout o formě
poskytnutí.
Straka – nemocnice je orgán podnikání. Je třeba využít morální pomoc rodiny, podporovat
občany s trvalým pobytem. Poskytoval by příspěvek na konkrétní činnosti.
Doulová – pokud nestačí finance klienta, osloví se rodina, v další fázi obce.
Návrh Martanové (později byl stažen)
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. na příští zasedání
a pověřuje starostku města jednáním s vedením nemocnice o možnosti poskytnutí dotace.
Návrh Dvořáka
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout dotaci společnosti BH-Nemocnice Vimperk a. s.
na podporu rozvoje a vybavení pobytové sociální služby pro rok 2016.
Nehlasovalo se.
Návrh Hlavy
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci společnosti BH-Nemocnici Vimperk a. s. na
podporu rozvoje a vybavení pobytové sociální služby pro rok 2016.
Hlasování: 2 pro (Bejček, Janásková), 12 proti, 1 se zdržel (Hudeček). Návrh nebyl přijat.
Návrh Martanové
Usnesení č. 313
Zastupitelstvo města rozhodlo o změně programu, a to předřadit projednání bodu R5)
Zpráva kontrolního výboru.
Hlasování: 11 pro, chybí Koller, Koška, Sýs, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín 20.06.2016
Bod č. 8 (Původně bod R5)
Zápis z jednání kontrolního výboru
Přílohy:

- zápis z jednání ze dne 15.06.2016, 16.06.2016, 17.06.2016, přehled smluv
a dodatků (celkem 16 x A4)

Janásková – jako předsedkyně KV uvedla tento bod.
Ženíšek – vysvětlil obsah zakázek – pokládka optických kabelů pro potřeby vnitřní sítě úřadu,
nikoliv internetu.
Cais – podrobně doplnil vyjádření týkající se instalace optického kabelu.
Martanová – díky výsledkům KV máme zmapovanou situaci ohledně poskytování služeb
internetu ve školách. V současnosti firma Starnet oslovuje s nabídkou školy a školky.
Dvořák – je rád, že tato zpráva je předložena a byl by rád, aby se práce na školách
zkvalitňovala a šetřilo se.
Ženíšek – chyba se stala na obou stranách, nemůžeme říkat, jak by to bylo, kdyby dodatek ke
smlouvě byl předložen.
Preslová – se dotázala na faktury za reklamu na oplocení ZŠ TGM.
Rűckerová – uzavíráme smlouvy za cenu 100 Kč/měsíc.

7

Návrh Janáskové
Usnesení č. 314
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru včetně jejího závěru.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Cais), chybí Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín 20.06.2016
Bod č. 9 (původně bod č. 8)
Žádost ČSAD AUTOBUSY o podporu projektu – obnova vozového parku v rámci
dotačního programu
Přílohy:

- žádost ČSAD AUTOBUSY a. s. ze dne 10.06.2016, přehled dopravy za rok
2015, jízdní řád

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města souhlasí s budoucím prodloužením smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro město Vimperk se společností
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., na dobu 5 let.
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 315
Zastupitelstvo města souhlasí s budoucím prodloužením smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro město Vimperk se
společností ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., na dobu 5 let. Tento souhlas se
vydává pro podání žádosti na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel hromadné
dopravy.
Hlasování: 11 pro, chybí Rűckerová, Střeleček, Hlava, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 30.06.2016
Bod č. 10 (původně bod č. 9)
Zpráva o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2015
Přílohy:

- zpráva MěP, ústní projev P. Macorlíka

Martanová – kladně hodnotila spolupráci MěP s Policií ČR.
Bejček - chtěl by se více věnovat odhalování černých skládek kolem Vimperka.
Preslová – dotaz směřoval k semináři APK.
Martanová – bylo to akce, kterou pořádala MěP. Byli přítomni zástupci MV, starostové pěti
měst. Já jsem byla přítomna, jelikož jsem byla u zrodu tohoto projektu. Dále se vyjadřovali
APK se svými poznatky.
Petrášek - Při rozšíření počtu kamer, zda se počítá s navýšením personálu, aby byly kamery
poctivě a svědomitě sledovány.
Macorlík – rozšíření personálu zatím nevidím reálně, v současnosti máme zajištěný nepřetržitý
provoz.
Usnesení č. 316
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Vimperk za rok
2015.
Hlasování: 12 pro, chybí Janásková, Hlava, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 30.06.2016
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Bod č. 11 (původně bod č. 10)
Zápis z jednání finančního výboru dne 27.05.2016
Přílohy:

- zápis ze dne 27.05.2016 s přílohou (kontroly prodejů)

Usnesení č. 317
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole prodeje
nemovitostí a konstatuje, že kontrolované prodeje i směna nemovitostí proběhly řádně
a v souladu se zákonem o obcích.
Hlasování: 12 pro, chybí Janásková, Hlava, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 20.06.2016
Bod č. 12 (původně bod č. 11)
Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů dne 09.10.2015
Přílohy:

- zápis ze dne 09.10.2015 s komentářem ze dne 29.04.2016, ústní doplnění
Ing. Dutky

Usnesení č. 318
Zastupitelstvo města bere na vědomí aktualizovaný zápis z osadního výboru ze dne
18.04.2016.
Hlasování: 13 pro, chybí Hlava, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín viz příloha zápisu OV U Sloupů
Bod č. 13 (původně bod č. 12)
Různé
R1) Informace o žádostech o prominutí dluhů, které byly projednány na ZM za poslední
dva roky – bez usnesení
R2) Informace o uzavřených smlouvách s poskytovateli služeb dle požadavku ZM
z 01.06.2016 – vysvětlení dané problematiky – komentovala Martanová, bude projednáno
na jednání ZM v září 2016 – zodpovídá: S
Dvořák – požaduje zaslat materiál schválený na jednání RM ze dne 05.09.2011 usnesením
č. 785 – zodpovídá: odbor HB
Hudeček – neřešme, co bylo kdysi. V současnosti můžeme snad jen nastavit jasná pravidla
pro všechny stejná.
Petrášek – nemůžeme zpětně revidovat smlouvy, nemají retrospektivní charakter. Máme
stanovená pravidla schválená dne 05.09.2011.
Matas – zástupce firmy Starnet se přiznal, že mají nelegálně umístěná zařízení v městských
bytech.
Hudeček – reagoval a vyjádřil argumenty.
Kalous – odbor HB nemá více podkladů, které by byl schopný dodat k tomuto materiálu.
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Návrh Martanové
Usnesení č. 319
Zastupitelstvo města doporučuje radě města ve spolupráci s MěSD Vimperk s. r. o.
zpracování přehledu všech zařízení poskytující internet a smluvních podmínek
upravujících jejich umístění a provoz.
Hlasování: 13 pro, chybí Koller, Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 01.09.2016
R3) Přehled akcí realizovaných městem Vimperk v roce 2016 ke dni 10.06.2016 – bez
usnesení, aktualizovaný přehled bude předložen v září 2016 na jednání ZM – zodpovídá:
odbor IÚ
R4) Informace Městské knihovny Prachatice o práci Městské knihovny Vimperk a o jejím
postavení mezi profesionálními knihovnami našeho regionu – bez usnesení
Bod č. 13
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 14
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Karel Střeleček
Jan Koller
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