Zápis z dvacátého pátého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 09.10.2017 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:

Stanislav Hlava, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková, 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
Mgr. Josef Bejček, Ing. Jiří Cais

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
4. Návrh rozpočtových opatření
5. Návrh na částečný odpis pohledávky
6. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej budovy ubytovny typu “U” na pozemku KN č. 2522/40 a části okolního
pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1790 v k. ú. Vimperk – parkoviště
Vodník
c) Majetkoprávní vypořádání pozemků v důsledku výstavby nového chodníku v
ulici Pivovarská ve Vimperku
d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby pro realizaci
stavby “Vimperk, ulice Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací”
e) Bezúplatný převod pozemků do majetku města Vimperk
f) Prodej stavebních pozemků “Homolka SO 130” - Slunečná ulice
7. Aktualizace Programu regenerace MPZ Vimperk pro období 2018 - 2022
8. Obnova kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku
9. Návrh dodatku č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil starosta města. Uvedl, že zastupitelstvo města je usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání určil R. Samohejlovou. Upozornil, že z jednání je pořizován zvukový
záznam. Dále upozornil na písemné předkládání návrhů na usnesení.
Starosta uvedl, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se kterými
byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu – doplnění:
R1) Jmenování člena KV
R2) Jmenování členů FV
R3) Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/2
Hlasování o doplněném programu: 14 pro, chybí Hlava.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Koller, Zdeněk Kutil.
Volební a návrhová komise: Tomáš Koška, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Karel Střeleček.
Hlasování: 14 pro, chybí Hlava.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 04.09.2017

Martanová – dotaz na autobusovou zastávku v Luční ul. – odpovídal Sýs
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 948 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Tůma
Hudeček – dotaz na usnesení RM č. 895 ze dne 11.09.2017 – odpovídal Kutil
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 891 ze dne 04.09.2017 – odpovídal Kalous
Petrášek – dotaz na usnesení RM 08.09.2017 – vysvětlil Kutil
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 951 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Dvořák
Martanová – dotaz na usnesení RM č. 950 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Janče
Hudeček – požaduje předložit přehled nákladů na opravu pláště ZŠ TGM spojených
s ukončením smlouvy se společností Izogarant a se změnou zhotovitele díla – zodpovídá RM
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 938 ze dne 18.09.2017 – odpovídal Kutil
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 994 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Tůma
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 945 ze dne 18.09.2017 – odpovídal Kalous
Hudeček – dotaz na možnost parkování na Vodníku – odpovídal Sýs
Petrášek – dotaz na nepřijaté usnesení RM ze dne 25.09.2017, týkající se stavebních úprav
na pozemku po odstranění stavby – odpovídal Kutil, doplnila Martanová
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 982 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Kalous
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 993 ze dne 25.09.2017 – odpovídal Ženíšek
Usnesení č. 526
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva města ze
dne 04.09.2017 a bere na vědomí činnosti rady města v období od 04.09.2017 do
02.10.2017.
Hlasování: 14 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:
- návrh FO
Tento bod vedl vedoucí FO Ing. Jan Tůma, MBA.
Martanová – se dotázala na RO č. 45. Proč došlo k navýšení kapitoly VN? – odpovídal Tůma
Usnesení č. 527
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2017 provedené
radou města k období od 01.08.2017 do 25.09.2017.
Hlasování: 14 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 11.10.2017
Bod č. 4
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:
- návrh FO
Tento bod vedl vedoucí FO Ing. Jan Tůma, MBA.
Usnesení č. 528
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – nové výdaje – ve výši
532.000,00 Kč (RO č. 48).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 11.10.2017
Bod č. 5
Návrh na částečný odpis pohledávky
Přílohy:
- návrh FO
Tento bod vedl vedoucí FO Ing. Jan Tůma, MBA.
Usnesení č. 529
Zastupitelstvo města schvaluje částečný odpis pohledávky ve výši 65.653,40 Kč vedené
za firmou TERFO s. r. o., IČO: 26359383, a to z důvodu rozhodnutí a vydaného Rozsudku
jménem republiky jednací číslo 56Co 103/2017 – 277 Krajského soudu v Plzni, kdy
odvolací soud přistoupil k moderaci výše smluvní pokuty.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Beránek), 0 se zdržel, chybí Preslová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 11.10.2017
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Bod č. 6
Majetkoprávní záležitosti
Bod majetkoprávních záležitostí vedl místostarosta Lukáš Sýs a vedoucí odboru HB Ing.
Martin Kalous.
a) Prodej budovy ubytovny typu „U“ na pozemku KN č. 2522/40 a části okolního
pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
Přílohy:

- návrh smlouvy, nabídka spol. VOLDŘICH, s. r.o. ze dne 24.07.2017, výpis
z OR, snímek mapy se zákresem, kopie GP, návrh odboru HB

Martanová – doporučuje v kupní smlouvě změnu, a to posun termínu realizace o jeden měsíc.
Dále se dotázala, jakým způsobem se budou vybírat nájemníci – odpovídal Kalous.
Ženíšek – doplnil informace.
Usnesení č. 530
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností
VOLDRICH, s. r. o. se sídlem K Řeporyjím 120, Třebonice, Praha 5, kupní smlouvu (s
jednou navrženou změnou) a smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě řešící prodej parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/40 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2429 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba
(budova bývalé ubytovny typu „U“ v areálu U Sloupů) a dále parcely katastru
nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, její části oddělené dle
geometrického plánu č. 2406-58/2017 a nově vedené jako parc. č. 2522/172 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 8011 m2 v k. ú. Vimperk, schválený usnesením
zastupitelstva města č. 513 ze dne 04.09.2017. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
b) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1790 v k. ú. Vimperk – parkoviště
Vodník
Přílohy:

- žádost ze dne 01.08.2017, vyjádření odborů VÚP a IÚ, snímek mapy se
zákresem, kopie NS ze dne 14.02.2011, návrh odboru HB

Petrášek – preferuje var. č. 3, s tím, že by právo stavby navrhoval bezúplatně.
Janásková – město by si mělo vybudovat parkoviště na svém pozemku samo a na svoje
náklady.
Kalous – vysvětlil pojem „právo stavby“.
Martanová – bude třeba vyjádření státní správy, jelikož se zde nachází lokální biocentrum.
Rűckerová – bude podporovat var. č. 3.
Straka – podal ústní oznámení o budování černé stavby parkoviště na pozemku parc. č. 1790
v k. ú. Vimpek – zodpovídá odbor VÚP
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Návrh Kutila – ukončení diskuse k tomuto bodu.
Usnesení č. 531
Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení diskuse k tomuto bodu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Bednarčík, Martanová, Petrášek, Hlava), chybí Koller.
Návrh byl přijat.
1. varianta (pozemek neprodávat)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude nakládat s částí parcely KN č. 1790 v k. ú. Vimperk
ve smyslu jejího prodeje a ponechá stávající nájemní vztah.
Nehlasovalo se.
Dvořák – navrhuje hlasovat o var. č. 2.
2. varianta (nakládat s pozemkem, zajistit podklady)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 1790 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk, dle předložené žádosti ve smyslu
prodeje jeho části a pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním dělení a ocenění
pozemku a radu města zveřejněním záměru prodeje.
Pro 0, proti 9, zdržel se 5 (Hudeček, Beránek, Rűckerová, Sýs, Kutil), chybí Koller. Návrh nebyl
přijat.
Martanová – navrhuje řešit variantu č. 3, a to bezúplatně na dobu 30 let.
3. varianta (řešit zřízením práva stavby)
Usnesení č. 532
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude nakládat s částí parcely KN č. 1790 v k. ú.
Vimperk ve smyslu jejího prodeje, dle předložené žádosti a rozhodla tuto žádost řešit
zřízením práva stavby na části tohoto pozemku pro plánovanou stavbu parkoviště
budovaného na náklady nájemců. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu 30 let.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištění dělení pozemku
a radu města zveřejněním záměru zřízení práva stavby.
Hlasování: pro 9 pro, 1 proti (Janásková), 4 se zdrželi (Beránek, Bednarčík, Dvořák, Sýs),
chybí Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
c) Majetkoprávní vypořádání pozemků v důsledku výstavby nového chodníku
v ulici Pivovarská ve Vimperku
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, kopie
zveřejněného záměru, návrh odboru HB

strana 5 (celkem 15)

Petrášek – doporučil hlasovat o všech usneseních najednou.
Usnesení č. 533
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk části pozemků
oddělených geometrickým plánem č. 2399-8/2017 tj. díl „m“ o výměře 2 m2 a díl „r“ o
výměře 51 m2 ze stávající parcely KN č. 202/1 – zahrada, díl „s“ o výměře 20 m2 ze
stávající parcely KN č. 202/2 – zahrada a díl „t“ o výměře 28 m2 ze stávající parcely KN
č. 202/3 – zahrada vše v k. ú. Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
Vimperk na LV č. 1711, vše za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4144/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 09.08.2017 ve
výši 14.700 Kč (150 Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícímu
nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené
s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí, geodetické dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku zaplatí město
Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Bednarčík, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 534
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk část pozemku
odděleného geometrickým plánem č. 2399-8/2017 ze stávající parcely KN č. 201/1 –
zahrada a nově vedenou jako parc. č. 201/3 o výměře 8 m2 v k. ú. Vimperk, zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 36, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4144/2017 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 09.08.2017 ve výši 1.200 Kč (150 Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena
na účet prodávající nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek za vklad
do katastru nemovitostí, geodetické dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku
zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této
kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Bednarčík, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 535
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk od společnosti
P O G R R s. r. o., se sídlem Dělostřelecká 296, Příbram část pozemku odděleného
geometrickým plánem č. 2399-8/2017 ze stávající parcely KN č. 199 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a nově vedenou jako parc. č. 199/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Vimperk,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 3058, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4144/2017 vypracovaným
znalkyní Evou Petschovou dne 09.08.2017 ve výši 4.050 Kč (150 Kč/m2). Kupní cena
bude zaplacena na účet prodávající nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu
kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí, geodetické dělení pozemků a pořízení
znaleckého posudku zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem této kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Bednarčík, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
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Usnesení č. 536
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit 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. 200 – zahrada, oddělené geometrickým plánem
č. 2399-8/2017 tj. díl „a“ o výměře 62 m2 z majetku města Vimperk, za část pozemku
v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 1193 odděleného geometrickým plánem č. 23998/2017 ze stávající parcely KN č. 201/2 – zahrada a nově vedenou jako parc. č. 201/4 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 z vlastnictví společnosti Reinhold
RIED s. r. o.
Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4144/2017 ze dne 09.08.2017
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 150 Kč/m2, celkově pak částkou 900 Kč za
pozemek společnosti Reinhold RIED s. r. o. a 9.300 Kč za pozemek města. Náklady
spojené s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, geodetické dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku zaplatí
město Vimperk. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 8.400 Kč uhradí společnost
Reinhold RIED s. r. o. městu před podpisem směnné smlouvy. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem této směnné smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Bednarčík, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby pro realizaci stavby
„Vimperk, ulice Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací“
Přílohy:

- návrh smlouvy, snímky mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 537
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se spoluvlastníky
bytového domu čp. 351 v ulici Čelakovského, jako vlastníkem pozemku KN 721 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 468 m2 (předpokládaný zábor 82,15 m2) v k. ú.
Vimperk, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby pro realizaci stavby
„Vimperk, ulice Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací“, jejímž investorem
je město Vimperk. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu 99 let po dokončení
stavby a jejím geodetickém zaměření. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy. Tímto usnesením se ruší původně přijaté usnesení
zastupitelstva města č. 481 ze dne 19.06.2017 z důvodu, že nedošlo k uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní a tato bude nově řešena touto smlouvou o smlouvě budoucí
o zřízení práva stavby.
Hlasování: 13 pro, chybí Hudeček, Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
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e) Bezúplatný převod pozemků do majetku města Vimperk
Přílohy:

- e-mailová korespondence se SPÚ, kopie žádosti, snímky mapy se zákresem,
fotografie, návrh odboru HB

Usnesení č. 538
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do
majetku města Vimperk a rozhodlo na základě zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby a usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 17.05.2016, část
G, bod 5 požádat Českou republiku, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3 – Žižkov o bezúplatný převod pozemků včetně staveb komunikací,
které se na nich nacházejí tj. o:
• parcelu KN č. 950 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14117 m2 v k.
ú. Pravětín – (komunikace osada Pravětín – osada Veselka),
• parcelu KN č. 2115/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2857 m2
a parcelu KN č. 2116 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3418 m2 v k.
ú. Vimperk – (komunikace Vimperk – Hájná Hora).
Hlasování: 14 pro, chybí Koller. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
f) Prodej stavebních pozemků „homolka SO 130“ – Slunečná ulice
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, územní studie Homolka SO 130, kopie GP,
stanovení minimální kupní ceny pozemků – přepočty, návrh odboru HB

Martanová – doporučuje dražbu a základní cenu navrhuje ve výši 700 Kč.
Dvořák – doporučil by totéž.
Usnesení č. 539
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit podmínky, podle kterých budou nabízeny
k prodeji dva pozemky pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. parcely
KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý travní
porost o výměře 1379 m2 vzniklé oddělením od stávajícího pozemku KN č. 890/45 dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 v k. ú. Boubská tak, že minimální kupní cena
u těchto parcel bude stanovena částkou 700 Kč/m2 bez DPH a výběr kupujícího
proběhne veřejnou dražbou. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zajištěním
provedení této dražby.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit podmínky, podle kterých budou nabízeny k prodeji dva
pozemky pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. parcely KN č. 890/116 – trvalý
travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2
vzniklé oddělením od stávajícího pozemku KN č. 890/45 dle geometrického plánu č. 238185/2017 v k. ú. Boubská tak, že minimální kupní cena u těchto parcel bude stanovena
částkou 592 Kč/m2 bez DPH a výběr kupujícího proběhne dle stanovených kritérií dle
předloženého návrhu. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zveřejněním záměru prodeje.
Nehlasovalo se.
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Bod č. 7
Aktualizace Programu regenerace MPZ Vimperk pro období 2018 – 2022
Přílohy:

- návrh 4. aktualizace

Martanová – přidala drobné připomínky a úpravy v textu – opraví odbor IÚ
Usnesení č. 540
Zastupitelstvo města schvaluje znění 4. aktualizace Programu regenerace Městské
památkové zóny města Vimperk pro období let 2018 – 2022 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.11.2017
Bod č. 8
Obnova kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku
Přílohy:

- průvodní zpráva – pasport stavby kaple

Martanová – přiklání se k var. č. 3.
Dvořák – též by doporučil var. č. 3.
Petrášek – snažil by se o to, tuto stavbu zachránit.
Usnesení č. 541
Zastupitelstvo města po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem
objektu kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vimperk)
rozhodlo pokračovat v projektové přípravě a zajištění realizace její celkové obnovy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Martanová, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Var. 2)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem objektu
kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vimperk) rozhodlo zahájit
práce na řádném zdokumentování stavby, přípravě její demolice i na přípravě výstavby přesné
kopie této kapličky s využitím místa jejího stávajícího umístění.
Nehlasovalo se.
Var. 3)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem objektu
kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vimperk) rozhodlo zahájit
práce na řádném zdokumentování kapličky, řešení její demolice i na projektové přípravě
návrhu podoby pietního místa, které na místě této stavby po demolici vznikne.
Nehlasovalo se.
Var. 4)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města po seznámení se s aktuálním stavebně technickým stavem objektu
kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku (stav. p. č. 1699, k. ú. Vimperk) rozhodlo o řešení
vzniklé situace demolicí objektu a následnou terénní úpravou a ozeleněním pozemku pod
odstraněnou stavbou.
Nehlasovalo se.
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Bod č. 9
Návrh dodatku č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích
Přílohy:

- návrh dodatku č. 2 OZV – písemný návrh Ing. Petráška

Tento bod uvedl a objasnil Petrášek.
Bližší informace a statistiku upřesnil vedoucí odboru ŠK – Mgr. Zdeněk Kuncl.
Další stanovisko vyjádřil Ženíšek.
Preslová – doporučuje, aby KV prověřil platby za zábor VP.
Je potřeba návrh OZV předat k posouzení MV (odboru kontroly a dozoru) – zodpovídá TAJ,
KO.
Návrh Petráška
Usnesení č. 542
Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu č. 9 Dodatek č. 2 OZV č. 5/2010 o
místních poplatcích. Zastupitelé se budou tímto tématem zabývat a připraví návrh
dodatku v tomto tématu do 28.02.2018.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, ZM, termín do 28.02.2017
Návrh Preslové
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru zkontrolovat ceny a platby za zábor veřejného
prostranství za období 2016 - 2017 s termínem plnění do konce ledna 2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 se zdrželi (Martanová, Hudeček, Beránek, Dvořák, Sýs,
Janásková), chybí Rűckerová. Návrh nebyl přijat.
Bod č. 10
Různé
R1) Jmenování člena kontrolního výboru
Přílohy:
- návrh S
Čepička s kandidaturou souhlasí.
Usnesení č. 543
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
jmenuje PhDr. Ladislava Čepičku členem kontrolního výboru s platností od 10.10.2017.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Hlava, Preslová), chybí Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.10.2017
R2) Jmenování členů finančního výboru
Přílohy:
- návrh S
Koška s kandidaturou souhlasí. Juha dle slov starosty s kandidaturou souhlasí.
Usnesení č. 544
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
jmenuje Tomáše Košku předsedou finančního výboru s platností od 10.10.2017.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Koška, Hlava, chybí Rűckerová
Zodpovídá: KS, termín do 10.10.2017
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Usnesení č. 545
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
jmenuje Ing. Miloše Juhu, Ph.D. členem finančního výboru s platností od 10.10.2017.
Hlasování: 9 pro, 1 proti (Beránek), 5 se zdrželi (Hlava, Petrášek, Martanová, Hudeček,
Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.10.2017
R3) Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/2
Přílohy:
- zápis z jednání SK ze dne 04.10.2017
Tento bod vedl Ing. Karel Hudeček, předseda SK.
Usnesení č. 546
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dotace na sportovní činnost
sportovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2017/2 dle
návrhu sportovní komise takto:
- TJ Šumavan Vimperk z. s. – oddíl gymnastika – 16.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk z. s. – oddíl kopaná – 34.000 Kč,
- Sportovní klub HC Vimperk – 34.000 Kč,
- Bike klub Vimperk z. s. – 79.000 Kč,
- Ski klub Šumava Vimperk z. s. – 29.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk z. s. oddíl florbal – 5.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk z. s., oddíl basketbal – 3.000 Kč.
Dotační prostředky budou použity v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě
Podpora sportu 2017/2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace na podporu sportu s jednotlivými kluby a
oddíly. Vyúčtování dotace bude provedeno do 28.02.2018. společně s vyúčtováním
výzvy podpora sportu 2017/1.
Hlasování: 13 pro, chybí Kutil, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, termín do 31.10.2017
R4) Dotaz pod čj. MUVPK-KS 25950/17-LAC, odpověď KŘ Policie Jč kraje ze dne 18.09.2017
– bez usnesení
R5) Nabídka MV ČR připravovaného vzdělávacího programu „Zastupitel v kurzu“ pod čj.
MUVPK-KS 26648/2017 – bez usnesení
R6) Návrh Ing. Jaroslavy Martanové na revokaci usnesení č. 539
Přílohy:

- písemný návrh Martanové na revokaci z důvodu nemožnosti stanovení
minimální kupní ceny na základě dražebního zákonu

Usnesení č. 547
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 539 ze dne 09.10.2017.
Hlasování: 14 pro, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
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Usnesení č. 548
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit podmínky, podle kterých budou nabízeny
k prodeji dva pozemky pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. parcely
KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý travní
porost o výměře 1379 m2 vzniklé oddělením od stávajícího pozemku KN č. 890/45 dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 v k. ú. Boubská tak, že minimální kupní cena
u těchto parcel bude stanovena částkou dle znaleckého posudku a výběr kupujícího
proběhne veřejnou dražbou. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zajištěním
provedení této dražby.
Hlasování: 14 pro, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Bod č. 11
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Vávra – pozvala přítomné setkání se zástupci nevládní organizace Oživení, které se uskuteční
16.10.2017 od 17:15 hodin v Kavárně ve Skále.
Petrášek – vyzval vedení města, aby zvážilo možnost budování venkovního bazénu současně
s realizací zastřešení již vybudovaného plaveckého bazénu z důvodu ekonomických i
technických – zodpovídá S, MS.
Bod č. 12
Závěr
Zapsala:
Bc. Renata Samohejlová
Starosta města:
Mgr. Pavel Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Jan Koller
Zdeněk Kutil
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