Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 27.02.2017 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, Jan Koller, Ing. Petr Bednarčík,
Ing. Karel Hudeček

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Jednací řád Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
5. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků v k. ú. Klášterec u Vimperka k domu čp. 23 Prodej pozemku
KN č. 225 v k. ú. Vimperk
b) Majetkoprávní vypořádání pozemků v Družstevní ulici po stavbě nového
chodníku s Jihočeským krajem
c) Sdělení Vojenských lesů a statků, s. p. k převodu pozemků v k. ú. Hrabice bývalý muniční sklad
d) Výpověď rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené s International Multi Sports
Agency, z. ú.
e) Žádost o prodej budovy ubytovny typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části
okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
f) Přehled nebytových prostor města Vimperk včetně výše nájemného
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
8. Přehled pohledávek města Vimperk
9. Dotační program města Vimperk “Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017”
– návrh rozdělení dotací
10. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2016
11. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2017
12. Různé
13. Diskuse
14. 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 Mgr. Pavel Dvořák a Ing. Karel Hudeček,
aby podali zprávu o ověření zápisu.
Dvořák – dotázal se, proč nebylo usnesení k bodu č. 15 Zápis z jednání osadního výboru obcí
Hrabice, Cejsice a Křesánov ze ZM dne 23.01.2017.
Ženíšek - vysvětlil, že není potřeba usnesení. Dle zápisu zastupitelstva města je jasné, že
s materiálem byli zastupitelé seznámeni.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu:
- doplněn bod č. 5a) a 5b)
Janásková – požaduje zařadit bod „Řešení podmínek k tréninku dětí ve sportovním areálu
Vodník“ do bodu č. 12. Různé.
Hlasování: 14 pro, chybí Preslová, Koška, Bednarčík.
Návrh jako celek s úpravami byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Lukáš Sýs, Karel Beránek.
Volební a návrhová komise: Mgr. Josef Bejček, Iveta Preslová, Jan Koller.
Hlasování: 14 pro, chybí Preslová, Koška, Bednarčík.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 23.01.2017

Dvořák - dotaz na usnesení RM č. 99 ze dne 30.01.2017.
Martanová – jednání se uskutečnilo, dnes máte na programu informaci v bodu 5f).
Dvořák – dotázal se, jaké smlouvy jsou uzavřeny na pořízení změny č. 1 a č. 2 ÚP a za kolik
peněz.
Takáč – uzavřené smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv a zde je možné se na ně podívat.
Dvořák – dotaz na usnesení RM č. 137 ze dne 06.02.2017. Je správně, pokud se individuální
dotace poskytuje Ski klubu, nemá být Fischer Ski klubu?
Hudeček – název je Ski klub Šumava Vimperk je zaregistrovaný spolek. Fischer se používá
pro komerční potřeby a reklamy. Individuální dotace v celkové výši 20.000 Kč byla poskytnuta
sportovcům Klementová, Havlíčková, Řezníková, Kalivoda na vrcholné mezinárodní závody.
Každému jednotlivci 5.000 Kč.
Dvořák – dotaz na usnesení RM č. 161 ze dne 13.02.2017, týkající se umístění optického
kabelu v ul. Sklářská.
Cais – uzavřelo se standardní věcné břemeno v délce 5 m se společností ARANEA
NETWORK a. s.
Janásková – dotaz na usnesení RM č. 144 – č. 147 ze dne 13.02.2017, týkající se zadání
veřejné zakázky pořízení územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit ORP
Vimperk.
Janče – akce bude řešena z dotace z IROP. Mají zvláštní podmínky, vše je ošetřeno zákony,
proto se nebude postupovat podle vnitřní směrnice č. 1/2014.
Martanová – město nebude vkládat své finanční prostředky, je to řešeno z dotace. Výdaje jsou
hrazeny dotčenými obcemi.
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Usnesení č. 405
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.01.2017 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 23.01.2017 do 20.02.2017.
Hlasování: 15 pro, chybí Koška, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
Ženíšek – upozornil na rozdané čestné prohlášení pro podklady finančního odboru o
zdravotním pojištění. Požádal zastupitele, aby jej co nejdříve vyplnili a odevzdali na městský
úřad.
Bod č. 3
Jednací řád Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
Přílohy:

- návrh tajemníka

Usnesení č. 406
Zastupitelstvo města vydává, v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města
Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk s platností od 28.02.2017.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Koška, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, MěÚ, ZM, výbory ZM, termín od 28.02.2017
Bod č. 4
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přílohy:

- návrh starostky, žádost společnosti Lungta ze dne 15.01.2017

Usnesení č. 407
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice města Vimperk byla dne
10.03.2017 vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 58. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Sýs), 0 se zdržel, chybí Koška, Kutil, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 03.03.2017
Bod č. 5
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků v k. ú. Klášterec u Vimperka k domu čp. 23
Přílohy:

- žádost ze dne 12.10.2017, kopie zveřejněného záměru č. 8/4/2017, doručená
nabídka ze dne 14.02.2017, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa, kopie
GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 408
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Klášterec u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk,
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tam označené jako parcela katastru nemovitostí KN č. 654 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 81-236/2016 a nově
vedenou jako parc. č. 654/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2, a jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 661/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její část
oddělenou dle téhož geometrického plánu č. 81-236/2016 a nově vedenou jako parc. č.
661/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 253 m2, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 4050/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 10.01.2017 jako
cena v místě a čase obvyklá ve výši 29.030 Kč (73,50 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 a ocenění nemovitostí ve výši 9.575 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 Kutil, Koška, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2017
b) Prodej pozemku KN č. 225 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- žádost ze dne 06.12.2016, kopie zveřejněného záměru č. 7/4/2017, snímek
mapy se zákresem, ortofotomapa, územní studie, kopie GP, kopie znaleckého
posudku, nabídka ze dne 20.02.2017, návrh odboru HB

Usnesení č. 409
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat 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. 225 – trvalý travní porost, její část oddělenou dle
geometrického plánu č. 2393-272/2016 a nově vedenou jako parc. č. 225 – trvalý travní
porost o výměře 1035 m2, za nabídnutou kupní cenu na zveřejněný záměr č. 7/4/2017 ve
výši 165.000 Kč. Tato cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá stanovená
znaleckým posudkem č. 4053/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne
17.01.2017. 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 a ocenění nemovitosti 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: 13 pro, chybí Cais, Bednarčík, Střeleček, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2017

c) Majetkoprávní vypořádání pozemků v Družstevní ulici po stavbě nového chodníku
s Jihočeským krajem
Přílohy:

- kopie dopisu čj. MUVPK-HB 24813/16-KAL 5/2016 ze dne 15.11.2016,
e-mailové vyjádření Jč kraje ze dne 02.01.2017 a ze dne 16.01.2017, kopie
zveřejněného záměru č. 6/4/2017, snímek mapy se zákresem, kopie dvou GP,
kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
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Usnesení č. 410
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat Jihočeskému kraji, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic
Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice pozemky vedené
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označené jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/48 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená geometrickým plánem č. 220-200/2016 a vedená nově jako její díl „e“
o výměře 72 m2,
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/54 – trvalý travní porost, její část oddělená
geometrickým plánem č. 220-200/2016 a vedená nově jako její díl „f“ o výměře 64
m2,
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/71 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená geometrickým plánem č. 220-200/2016 a vedená nově jako její díl „g“
o výměře 10 m2.
Zastupitelstvo města dále rozhodlo převzít do majetku města darovací smlouvou část
parcely katastru nemovitostí KN č. 946/1 – ostatní plocha, silnice oddělenou
geometrickým plánem č. 220-200/2016 a vedenou nově jako její díl „d“ o výměře 629 m2
v k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 60 a dále část parcely katastru nemovitostí KN
č. 1198/7 – ostatní plocha, silnice oddělenou geometrickým plánem č. 2379-226/2016
a vedenou nově jako její díl „a“ o výměře 42 m2 v k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 60
vše z majetku Jihočeského kraje. Obě strany pak uhradí polovinu nákladů spojených
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (tj. každý 500 Kč). Zastupitelstvo
města pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Janásková, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2017
d) Sdělení Vojenských lesů a statků, s. p. k převodu pozemků v k. ú. Hrabice – bývalý
muniční sklad
Přílohy:

- dopis VLS, s. p. ze dne 01.11.2017, kopie dopisu čj. MUVPK-HB 23540/16KAL 6/2016 ze dne 20.12.2016, dopis VLS, s. p. ze dne 30.01.2017, snímek
mapy se zákresem, fotografie budov, návrh odboru HB

Bejček – doporučuje umístit cedule „vstup zakázán“ do objektů.
Martanová – provedeme bezpečnostní opatření – zodpovídá MěSD, MěP.
Dvořák – doporučil úpravu předloženého usnesení, a to ukončení věty slovy „těchto staveb“.
Martanová – doporučila větu ukončit slovy „na náklady města“.
Usnesení č. 411
Zastupitelstvo města se seznámilo s vyjádřením Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ze
dne 17.01.2017 č. j. MUVPK-HB 2139/17, týkajícího se pozemků zapsaných v k. ú.
Hrabice jako parcely katastru nemovitostí KN č. st. č. 98, KN st. č. 99, KN st. č. 100, KN
st. č. 101, KN st. č. 102 a KN st. č. 104 a na nich postavených budov města s tím, že
rozhodlo v současné době nerealizovat provedení demolic těchto staveb na náklady
města.
Hlasování: 16 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2017
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e) Výpověď rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené s International Multi Sports
Agency, z. ú.
Přílohy:

- kopie rámcové smlouvy o spolupráci ze dne 29.12.2015, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Cais – neexistují stránky, působí jako „mrtvá organizace“. Hovořil s panem Jiránkem, uvedl,
že finanční prostředky na realizaci záměru nemá.
Martanová – citovala čl. smlouvy o výpovědní lhůtě, žádné sankce městu nehrozí.
Usnesení č. 412
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit výpovědí rámcovou smlouvu o spolupráci
uzavřenou dne 29.12.2015 mezi městem Vimperk a ústavem International Multi Sports
Agency, z. ú. se sídlem Luční 138, Úherce. Platnost této smlouvy pak skončí po uplynutí
tříměsíční výpovědní doby.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2017
f) Žádost o prodej budovy ubytovny typu „U“ na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního
pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
Přílohy:

- žádost ze dne 08.12.2016, snímek mapy se zákresem, územní plán,
vyjádření osadního výboru U Sloupů, návrh odboru HB

Janásková – zdá se jí smysluplné vyjádření osadního výboru. Upozornila na problém
s kapacitou ČOV.
Martanová – kapacita čistírny odpadních vod je dostatečná, volná kapacita je 120
ekvivalentních osob.
Rűckerová – doporučuje nečekat na studii. Je pro prodej.
Dvořák – vím, že Kutil má již zamluveno 56 ekvivalentních osob do kapacity ČOV. Klíčem je
kanalizace, která nebude do budoucna stačit.
Bednarčík – bylo by vhodné, aby žadatel zastupitelstvu vysvětlil svůj podnikatelský záměr.
Ženíšek – vyjádřil se k zápisu osadního výboru. Uvedl, že byl přítomen pouze jeden člen a
zbytek byli obyvatelé části U Sloupů. Není to tedy platný zápis osadního výboru, ale spíše
názor obyvatel.
Dvořák – má zájem, aby se tato část území zlepšovala. Zajímá mě názor obyvatel.
Martanová – je vidět, že panuje shoda na prodeji, musíme si stanovit podmínky prodeje a
cenu, správně oddělit pozemky a budeme jednat s Čevakem ohledně rozšíření kapacity ČOV.
Odbor HB může začít činit potřebné kroky. K jednání přizveme pana Voldřicha i osadní výbor.

Návrh Dvořáka
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat objekt a pověřuje radu města a příslušné odbory
přípravou materiálů.
Návrh byl stažen.
Bez usnesení.
g) Přehled nebytových prostor města Vimperk včetně výše nájemného
Přílohy:

- přehled prostor sloužících k podnikání, návrh odboru HB a MěSD, s. r. o.
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Dvořák – dotázal se, kdy se řeší výpůjčka a kdy pronájem nebytových prostor.
Martanová – výpůjčka je pro charitativní účely. Neziskové organizace si energie platí sami
(např. Bouček, Bodlina, SŠ Nerudova, hasiči, ZO ČSOP).
Kutil – nerozumí, proč je odlišně stanovené nájemné městským lesům a městským službám.
Kalous – městské lesy mají pronajaty budovy i pozemky, městské služby užívají pouze budovy.
Martanová – v tabulce jsou veškeré prostory sloužící k podnikání.
Bez usnesení.
Bod č. 6
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO a odboru IÚ s přílohami č. 1 a č. 2

Martanová – žádné připomínky od zastupitelů jsme ke struktuře rozpočtových opatření
nedostali. Pouze Kutil byl u Tůmy a Jančeho pro informace.
Tůma – vedl hlavní slovo. Představena byla i prezentace, kterou připravili Martanová a Tůma.
Kutil – minule jsme byli obviňováni, že jsme škůdci města. Nám šlo o váš slib z prosince roku
2016 a chceme znát jasné informace o realizovaných akcích.
Martanová – nemáme od vás žádné připomínky, o které jsme vás žádali. O pracovním jednání
zastupitelů vůbec nebyla řeč. Je to na zodpovědnosti každého zastupitele. Slíbili jsme, že
rezervu dáme do investic a to jsme dodrželi.
Kutil – máme v přehledu 14 projektových prací. Proč nebyly akce dokončeny?
Martanová – vše je smluvně ošetřené. Všechny akce nemohou končit ke konci roku. V tabulce
máme i stanovené termíny dokončení akcí. Nevím, co víc požadujete.
Rűckerová – cítím zodpovědnost, budu hlasovat pro předložená rozpočtová opatření.
Bejček – ať Kutil uvede konkrétně, u jaké akce byla chyba, co nebylo dokončeno.
Cais – pokud má někdo konkrétní problém, ať se na akci dotáže. Smlouvy nám nekončí
k poslednímu v roce. Akce se převádí do letošního roku na základě smlouvy.
Návrh Kutila
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit rozpravu.
Dle jednacího řádu se hlasuje neodkladně.
Hlasování: 9 pro (Koller, Kutil, Preslová, Dvořák, Koška, Sýs, Střeleček, Bednarčík,
Janásková), 5 proti (Bejček, Hlava, Petrášek, Cais, Rűckerová), 3 se zdrželi (Martanová,
Hudeček, Beránek). Návrh byl přijat.
Preslová – podala návrh na odvolání Caise z funkce místostarosty.
Bednarčík – požaduje zdůvodnění pro odvolání.
Preslová – místostarosta není kompetentní, neplní úkoly, má arogantní jednání. Do volby
nového místostarosty úkoly bude plnit starostka a rada města. Volbu navrhuje na příštím
jednání zastupitelstva města.
Sýs – požaduje přestávku 10 min.
Usnesení č. 413
Zastupitelstvo města odvolává z funkce místostarostu Ing. Jiřího Caise.
Hlasování: 9 pro (Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík,
Janásková, 5 proti (Bejček, Hlava, Beránek, Martanová, Hudeček), 2 se zdrželi (Petrášek,
Cais), chybí Rűckerová. Návrh byl přijat.
Návrh Martanové
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Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu roku 2017 na částku 209.379.700 Kč
(RO č. 5).
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 9 se zdrželi (Janásková, Koller, Sýs, Koška, Kutil, Preslová, Dvořák,
Střeleček, Bednarčík). Návrh nebyl přijat.
Návrh Martanová
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – převody – ve výši 19.504.296
Kč (RO č. 6).
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 9 se zdrželi (Janásková, Koller, Sýs, Koška, Kutil, Preslová, Dvořák,
Střeleček, Bednarčík). Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 414
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – nové výdaje – ve výši
1.766.068 Kč (RO č. 7).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 03.03.2017
Bejček – navrhuje hlasovat o každém rozpočtovém opatření zvlášť, protože předpokládá, že
všechna rozpočtová opatření nejsou v nějakém rozporu, pouze nějaká.
Martanová – uvedla, že pokud nebude schváleno RO, budou dodavatelé prací upozorněni na
jejich případné pozastavení do 03.04.2017.
Ženíšek – Bejček podal návrh na hlasování o jednotlivých opatřeních. Navrhuje hlasovat
nejdříve o tom, jestli je vůle takto hlasovat.
Návrh Bejčka
Usnesení č. 415
Zastupitelstvo města rozhodlo, že bude hlasovat jednotlivě o dílčích rozpočtových
opatřeních dle jednotlivých položek dle původních návrhů RO č. 5 a č. 6.
Hlasování: 12 pro, 1 proti (Hlava), 4 se zdrželi (Koller, Kutil, Dvořák, Bednarčík). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Martanové
Usnesení č. 416
Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu roku 2017 o částku
2.038.000 Kč (RO č. 5).
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Dvořák, Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 03.03.2017
Martanová – navrhla a zdůvodnila RO na okružní křižovatku Lidl – Penny.
Dvořák – dotázal se, kde končí kanalizace v Nádražní ulici.
Kutil – dotázal se, proč RM prodloužila uzavírku silnice v Nádražní ul. do června.
Martanová – jednalo se pouze o návrh usnesení do června, důležitý je termín dokončení díla.
Dvořák – dotaz, zda budou stačit prostředky uvedené v RO na dokončení okružní křižovatky.
Janče – v dalším předloženém materiálu je uvedena celková částka, potřebná pro dokončení.
Ženíšek – upozornil, že je zde 42 rozpočtových změn a při cca 10 minutové náročnosti
projednávání to znamená ještě věnovat 7 hodin projednávání tohoto bodu.
Návrh Rűckerové
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Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit diskusi k tomuto bodu č. 6 – pol. 1.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Dílčí hlasování
Návrh Martanové
Usnesení č. 417
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu převodu z § 6409 pol. 5901
orj. 0413 – rezerva na § 2212 pol. 6121 orj. 0401 – okružní křižovatka Lidl a Penny ve výši
2.704.000 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 8 se zdrželi (Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček,
Bednarčík). Návrh byl přijat.
Martanová – navrhla, převod peněz na projektové práce v ul. Čelakovského.
Dvořák – zakázku zadala RM, nezná rozsah rekonstrukce a neví, kdy akce byla zadána.
Janče – vysvětlil rozsah projektu. PD byla zadána v posledním čtvrtletí minulého roku.
Martanová – požádala každého zastupitele o vyjádření, zda je vůle projít jednotlivá dílčí RO.
Dvořák – návrh na přerušení bodu.
Bejček – bylo prohlasováno probrat položku po položce, trvá na tom, aby se pokračovalo dále
v projednávání.
Hlava – dotaz na tajemníka, zda v minulosti byl tento materiál předkládán jinak.
Ženíšek – nikdy nebyl žádný problém s takto předkládaným materiálem, je těžké něco
připravovat jinak, když ze zastupitelů nikdo nic nechce.
Kutil – RM si musí odpovědět na to, proč zastupitelstvo neodsouhlasí předložený materiál,
není to probráno.
Bednarčík – navrhuje ukončit diskusi.
Janásková – zajímá jí, proč nebyly práce splněny, zvážit konání mimořádného zastupitelstva.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 418
Zastupitelstvo města rozhodlo přerušit rozpravu k bodu č. 6 návrh RO č. 6 převod
nevyčerpaných výdajů roku 2016 do rozpočtu roku 2017. Termín nejbližší zasedání
zastupitelstva města.
Hlasování: 13 pro, 2 proti (Beránek, Bejček), 2 se zdrželi (Petrášek, Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 22.03.017

Bod č. 7
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO, odboru IÚ a odboru ŠK s přílohou č. 1

Usnesení č. 419
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2017 provedené
radou města k období 01.01.2017 do 13.02.2017.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil, Koller, Preslová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 03.03.2017
Bod č. 8
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Přehled pohledávek města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO a MěSD, s. r. o.

Bez usnesení.
Bod č. 9
Dotační program města Vimperk „Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok
2017“ návrh rozdělení dotací
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 420
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací z dotačního programu města Vimperk
„Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017“ dle předloženého návrhu.
Příspěvek města Vimperk bude v rámci PR MPZ Vimperk 2017 poskytnut Jihočeskému
kraji – Gymnáziu a SOŠ ekonomické, Pivovarská 69, Vimperk na obnovu dvorní fasády
domu č. p. 44 na náměstí Svobody ve Vimperku (Domov mládeže), a to ve výši 16.000
Kč.
Hlasování: 16 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Bod č. 10
Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2016
Přílohy:

- zpráva FV ze dne 14.02.2017

Usnesení č. 421
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2016.
Hlasování: 16 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 27.02.2017
Bod č. 11
Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2017
Přílohy:

- plán činnosti FV 2017 z dne 14.02.2017

Usnesení č. 422
Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2017 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 31.12.2017
Bod č. 12
Různé
R1) Informace - Porovnání odměn neuvolněných zastupitelů a nečlenů zastupitelstva za práci
ve výborech ZM a komisích RM, stávající stav 2016 a nejvyšší možný 2016 (2017). Bez
usnesení.
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R2) Informace - Přehled akcí realizovaných městem Vimperk ke dni 15.02.2017. Bez
usnesení.
R3) Řešení podmínek k tréninku dětí ve sportovním areálu Vodník
Přílohy:

- písemný návrh Janáskové

Hudeček – tento návrh mě překvapil. Nebylo to konzultované se Ski klubem. Není jasně řešeno
co, kde. Vodník je vhodné politické téma. Vodník je třeba řešit koncepčně. Jde nám celkově o
rozšíření areálu v návaznostech, je třeba řešit např. i zázemí pro organizátory závodů atd.
Nyní jsme ve fázi, že čekáme na stanovisko SEA. Bavme se o tom, jak můžeme pomoci
sportovcům celkově. Bavme se se sportovci a trenéry.
Janásková – vidím to, jako provizorní řešení, dočasně umístit např. nějakou buňku.
Hudeček – umístění buňky nám zatím situaci neřeší. Chatky pro nás nejsou vhodné. Navíc
jsou pronajaté Ing. Paštikovi.
Dvořák – s Vodníkem musíme něco udělat, ale nevěřím, že tam bude biatlonové centrum. Je
třeba něco udělat pro všechny – lyže, brusle, kola.
Hudeček – studie s tímto vším počítám. Jak pro závody, tak pro hobby sport.
Bejček – reagoval na Dvořáka. Neříkejme „začněte“ tam něco dělat. Tam už se začalo, kus
práce se v areálu už udělalo.
Rűckerová – Ski klub za dobu své působnosti udělal v areálu spoustu práce a je třeba s nimi
záměry diskutovat.
Hudeček – uvedl, že do Vodníku již Ski klub vložil nemalé finance a citoval částky.
Preslová – vypadá to, že vy tedy nechcete pomoci.
Hudeček – chceme to řešit koncepčně, jedna buňka to nespraví, musíme řešit zázemí pro
šatnu, pro materiál, pro rozhodčí atd.
Samek – vy chcete umístit buňku, ale zároveň nepodporujete změnu ÚP, takže tam ani tu
buňku umístit nemáme kde.
Návrh Janáskové
Zastupitelstvo města se zavazuje řešit neutěšený stav zázemí dětí trénujících ve sportovním
areálu Vodník v zimní období a pověřuje odboru IÚ zjištěním možností tento stav řešit.
Hlasování: 7 pro (Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Janásková), 4 proti (Bejček,
Beránek, Cais, Hudeček), 6 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.

Bod č. 13
Diskuse
Bejček – je třeba označit jednotlivé odbočky u kruhového objezdu – zodpovídá: DK.
Bednarčík – se dotázal, zda je plánovaný přechod k Lidlu směrem od vlakového nádraží.
Martanová – nevlastníme zde pozemky.
Preslová – zda by autobus mohl zajíždět i na Homolku, aby osoby mohly bezpečně nastoupit
a vystoupit – zodpovídá: S.
Martanová – poděkovala Caisovi za práci. Dále uvedla, že svolá pracovní jednání
zastupitelstva města k projednání rozpočtových opatření. Zároveň sdělila, že očekává návrhy
na post místostarosty.
Martanová – pozvala přítomné na 20.03.2017 od 18:00 hodin do MěKS Vimperk na prezentaci
diplomové práce K. Harazima k ul. Pivovarská. Dále uvedla, že 27.03.2017 dojde k podpisu
smlouvy o dotaci na Státní zámek Vimperk.
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Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 14
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Sýs
Karel Beránek
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