Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 28.01.2019 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:

MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Ing. Jiří Cais, Mgr. Zdeněk Kuncl, Martin Vališ, DiS., Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil,
Mgr. Jana Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří Formánek, JUDr. Tomáš
Samek, Karel Beránek, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček
Stanislav Hlava

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej částí pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva
stavby pro novou prodejnu trafiky
b) Žádost o souhlas s úhradou dluhu
4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby
pro město Vimperk na rok 2019
7. Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu
sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019
8. Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“
včetně schválení projektu následného využití
9. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
10. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu
Vimperk
11. Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
13. Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesánov, Cejsice,
Modlenice, Lipka, U Sloupů
14. Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského architekta
(externí konzultant)
15. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
16. Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.
17. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města Ing. Jaroslava Martanová. 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. Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města
materiály, se kterými byla seznámena na jednání dne 14.01.2019.
Návrhy na úpravu programu:
Petrášek – navrhl vypustit bod č. 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích do
doby, než bude k dispozici vyjádření MV odboru dozoru a kontroly.
Hlasování: 16 pro.
Návrh jako celek s jednou navrženou změnou byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Zdeněk Kutil, Ing. Bohumil Petrášek.
Volební a návrhová komise: MVDr. Šárka Janásková, Jan Hanžl, Lukáš Sýs.
Hlasování: 16 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018

Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
Tento bod vysvětlil Ing. Kalous.
a) Prodej části pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva
stavby pro novou prodejnu trafiky
Přílohy:

- kopie zveřejněných záměrů č. 01/01/2019 a č. 02/01/2019, snímky mapy se
zákresem, předběžný návrh půdorysu plánované trafiky, kopie GP, kopie
znaleckého posudku, vyjádření odboru VÚP, návrh odboru HB, žádost zástupce
vlastníků domu čp. 163 ze dne 16.01.2019, žádost ze dne 18.01.2019

Návrh Kutila
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání bodu zřízení práva stavby a požaduje doplnit
návrh smlouvy o právu stavby včetně podmínek realizace stavby a předložit na příští jednání
zastupitelstva města.
Nehlasovalo se.

Návrh Rűckerové
Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání prodeje pozemku vlastníkům domu
čp. 163 v Nádražní ulici a zřízení práva stavby pro novou prodejnu trafiky na příští
jednání zastupitelstva města včetně vymezení podmínek realizace stavby.
Hlasování: 10 pro, 6 proti (Beránek, Sýs, Kutil, Doležalová, Formánek, Janásková). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví vlastníkům domu čp. 163
v Nádražní ulici (každému vlastníku bytu v tomto domě ideální 1/6) části pozemků vedených
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
označených jako parcela parc. č. 972/5 – ostatní plocha, jiná plocha, její část oddělenou
geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedenou jako její díl „a“ o výměře 355 m2 a
jako parcela parc. č. 976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její část oddělenou
geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedenou jako její díl „b“ o výměře 15 m2, za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4321/2018 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 16.12.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 55.500 Kč (150 Kč/m2).
Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím
obsahem. Ve stejném termínu zaplatí společně kupující prodávajícímu náklady vynaložené
prodávajícím na geodetické dělení a ocenění nemovitostí ve výši 4.451 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 směnné smlouvy.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit právo stavby na části 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 parc. č. 976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na její části
oddělené geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedené jako parc. č. 976/22 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2. Právo stavby bude zřízeno pro novou
plánovanou stavbu prodejny trafiky s WC pro veřejnost, na autobusovém nádraží Vimperk,
která bude vybudována na náklady soukromého investora. Právo stavby bude zřízeno
bezúplatně na dobu určitou 5 let od uzavření smlouvy. Náklady na jeho zřízení pak ponese
investor stavby tj. strana oprávněná ze zřízeného práva stavby (jedná se o náklady vynaložené
městem na geodetické dělení pozemku ve výši 3.309 Kč a náklady spojené se zápisem práva
stavby u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí).
Po dokončení a kolaudaci plánované stavby bude možno pozemek pod stavbou prodat za
vzájemně dohodnutých podmínek schválených ZM. Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy.
Nehlasovalo se.
b) Žádost o souhlas s úhradou dluhu
Přílohy:

- žádost ze dne 06.12.2019, kopie podnětu ke zrušení povoleného oddlužení ze
dne 28.08.2018, vyjádření MěSD, kopie pozvánky MUVPK-HB 41186/18-JIR,
návrh odboru HB

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu (na
nájemném a bezdůvodném obohacení ve výši nájemného, vzniklý na bytě č. 9 v ulici
Mírová čp. 428 ve Vimperku) ve výši 39 555 Kč, formou měsíční splátek ve výši 500 Kč
do úplného uhrazení dluhu.
Hlasování: 14 pro, 1 proti (Beránek), chybí Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, MěSD, termín do 28.02.2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu (na nájemném a
bezdůvodném obohacení ve výši nájemného, vzniklý na bytě č. 9 v ulici Mírová čp. 428 ve
Vimperku) výši 39 555 Kč, za podmínky úhrady měsíčních splátek ve výši 2 000 Kč do úplného
uhrazení dluhu.
Nehlasovalo se.
Bod č. 4
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- přehled RO provedených RM v období od 04.12.2018 do 31.12.2018

Tento bod objasnila Ing. Janoudová.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se změnami rozpočtu roku 2018 provedenými radou
města v období od 04.12.2018 do 31.12.2018.
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- př. č. 1 Návrh RO – rozpočet roku 2019, př. č. 2 Přesuny finančních prostředků
z rozdělaných akcí rozpočtu roku 2018 do rozpočtu 2019, př. č. 3 Popis
rozdělaných akcí – materiál odboru IÚ, návrh FO
Uvedený bod vedla Ing. Janoudová. Informace doplnil Ing. Tůma.
Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu roku 2019 na částku
399.144.600,00 Kč (RO č. 1 a č. 2).
Hlasování: 13 pro, 2 proti (Kutil, Doležalová), 1 se zdržel (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – ve výši 1.551.200,00 Kč
(RO č. 3).
Hlasování: 13 pro, 3 proti (Kutil, Janásková, Doležalová), 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města schvaluje převod nevyčerpaných výdajů roku 2018 do rozpočtu
roku 2019 – ve výši 8.966.300,00 Kč (RO č. 4).
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Kutil), 2 se zdrželi (Doležalová, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2019

Bod č. 6
Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské
služby pro město Vimperk na rok 2019
Přílohy:
- žádost o přidělení dotace ze dne 27.11.2018, návrh smlouvy, návrh FO
Bod upřesnila Ing. Janoudová.
Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Oblastní charitě Vimperk, Pravětín 23,
Vimperk, na zajišťování charitní pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2019.
Dotace ve výši 500.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu
smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.01.2020.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2019
Bod č. 7
Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu
sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019
Přílohy:

- žádost MěSl Vimperk, s .r .o. ze dne 03.01.2019, rozpočet správy sportovišť,
návrh smlouvy, návrh FO
Bod upřesnila Ing. Janoudová.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci Městským službám Vimperk s. r. o.,
Steinbrenerova 6, Vimperk, na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk pro
rok 2019. Dotace ve výši 5.800.000 Kč bude poskytnuta z rozpočtu města dle
předloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování
dotace do 31.01.2020.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2019
Bod č. 8
Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská,
Vimperk“ včetně schválení projektu následného využití
Přílohy:

- výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, zásady podprogramu pro
poskytování dotací, projekt následného využití revitalizovaného území, návrh
RO

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na akci
„Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“. Zastupitelstvo
města pověřuje odbor rozvoje administrací uvedené žádosti o poskytnutí dotace.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 28.02.2019

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města schvaluje Projekt následného využití revitalizovaného území
v rámci akce „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“, dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 28.02.2019
Bod č. 9
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
Přílohy:

- grafické znázornění lokality, návrh žadatelů na pořízení změny ÚP vč.
posudku Ing. arch. J. Pešty, stanovisko odboru VÚP k návrhu na změnu č. 3,
návrh odboru VÚP
Záležitost uvedl Ing. Takáč.
Návrh na usnesení
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. 3 Územního plánu Vimperk (dále jen „změna č.
3“). Zastupitelstvo města ukládá radě města a odboru výstavby a územního plánování zajistit
řádný průběh veřejné zakázky pro výběr projektanta změny č. 3. Náklady na pořízení změny
č. 3 vč. nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona ponese v plné výši
město Vimperk.
Hlasování: 4 pro (Kutil, Doležalová, Janásková, Sýs), 10 proti, 2 se zdrželi (Formánek,
Petrášek). Návrh nebyl přijat.
Bod č. 10
Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu
Vimperk
Přílohy:

- návrh vyhodnocení připomínek ke změněn č. 2 ÚP, návrh vyhodnocení
námitek podaných k návrhu změny č. 2 ÚP Vimperk, návrh odboru VÚP
Situaci objasnil Ing. Takáč.
Usnesení č. 58
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“), bere na vědomí námitky a návrh vyhodnocení
připomínek k návrhu změny č. 2 Územního plánu Vimperk.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 59
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“), vyhodnocuje připomínky, podané k návrhu změny
č. 2 ÚP Vimperk následovně:
1. Ing. I. Ž.: Žádosti bylo vyhověno zčásti.
2. Město Vimperk: Neřešeno.
3. J. P.: Žádosti bylo vyhověno.
4. R. K.: Žádosti bylo vyhověno.
5. J. K: a) Žádosti bylo vyhověno zčásti; b) Žádosti nebylo vyhověno
6. J. V. a) Žádosti nebylo vyhověno.; b) Žádosti nebylo vyhověno.
7. Nemo reality s. r. o., JUDr. I. N., Mgr. P. J.: Žádosti nebylo vyhověno.
8. V. a Z. W.: Žádosti bylo vyhověno.
9. Město Vimperk: a) Žádosti bylo vyhověno; b) Žádosti nebylo vyhověno.
10. B. C. : Žádosti bylo vyhověno.
11. Město Vimperk: Žádosti nebylo vyhověno.
12. Město Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu.
13. MVDr. J. O.: Připomínka byla zapracována do návrhu.
14. L. Š.: Připomínka nebyla zapracována do návrhu.
15. JUDr. H. K.: Viz připomínka č. 42.
16. M. Č.: Připomínka byla zapracována do návrhu zčásti.
17. M. a R. K.: Připomínka byla zapracována do návrhu.
18. PhDr. Mgr. Bc. V. V.: Připomínka byla zapracována do návrhu zčásti.
19. J. B.: Připomínka byla zapracována do návrhu.
20. VAVI s.r.o.: Neřešeno (Připomínka byla vzata zpět).
21. Ing. M. Š.: Připomínka byla zapracována do návrhu.
22. Město Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu.
23. OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu.
24. OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu.
25. J. C.: Připomínka nebyla zapracována do návrhu.
26. B. P. ; E. a S. M. : Viz připomínka č. 39.
27. O. V. : Viz připomínka č. 33.
28. V. F. : Připomínka nebyla zapracována do návrhu.
29.1 Ing. J. a Ing. F. H. : Viz připomínka č. 35.1.
29.2 Mgr. M. M. : Viz připomínka č. 35.2.
30. OHB MěÚ Vimperk: a) Připomínka byla zapracována do návrhu; b) Připomínka byla
zapracovaná do navrhu
31. OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu.
32. Mgr. V. H. : Viz připomínka č. 38.
33. O. V. : Připomínka byla zapracována do návrhu.
34. R. a Bc. V. N. : Připomínka byla zapracována do návrhu.
35.1 Ing. J. a Ing. F. H. : Připomínka nebyla zapracována do návrhu.
35.2 Mgr. M. M. : Připomínka nebyla zapracována do návrhu.
36. Město Vimperk: Připomínka byla zapracována do návrhu zčásti.
37. L. a P. M. : Viz připomínka č. 40.
38. Mgr. V. H. : Připomínce se částečně vyhovuje.
39. B. P. : Připomínce se nevyhovuje.
40. L. a P. M. : Připomínce se nevyhovuje.
41. M. a M. P. : Připomínce se nevyhovuje.
42. JUDr. H. K. : Připomínce se vyhovuje.
43. P. K. : a) Připomínce se vyhovuje; b) Připomínce se vyhovuje; e) Viz připomínka č.
5b; f): Připomínce se nevyhovuje.
44. Agrorašelina s.r.o.: Připomínce se vyhovuje.
45. Palestra s.r.o.: Připomínce se nevyhovuje.
46. K. H., P. S. : Připomínce se vyhovuje.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínce se vyhovuje.
OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínce se vyhovuje.
OVÚP MěÚ Vimperk: Připomínce se vyhovuje.
M. H. : Připomínce se nevyhovuje.
A. a J. Ch. : Připomínce se vyhovuje.
MVDr. Š. J. : a) Připomínce se vyhovuje zčásti; b) Připomínce se vyhovuje zčásti; c)
Připomínce se vyhovuje.

Hlasování: 13 pro, 2 proti (Janásková, Doležalová), 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 60
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“), rozhoduje o námitkách, podaných k návrhu změny
č. 2 ÚP Vimperk následovně:
1. H. P. a Ing. M. P. : Námitce se vyhovuje.
2. Mgr. J. K., Ing. P. T. : Námitce se vyhovuje.
3. J. D., 03.09.2018: Námitce se částečně vyhovuje.
4. Ing. J. a Ing. F. H. : Námitka se zamítá.
5. Zástupce veřejnosti – Mgr. V. V., 05.09.2018: Námitce se částečně vyhovuje.
6. M. D., H. K., V. R., M. R., J. H., M. S., L. Š., D. K., J. K., M. M., B. K., K. D. Š., L. D.:
Námitka se zamítá.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Janásková), 2 se zdrželi (Kutil, Doležalová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.01.2019
Bod č. 11
Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města
Přílohy:
- pravidla dotačního programu města Vimperk vč. příloh č. 1, č. 2 a č. 3
Bod vedl Ing. Janče.
Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačního programu města Vimperk Program
regenerace MPZ Vimperk 2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.02.2019
Bod č. 12
Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Přílohy:
- návrh RM – Ing. Petrášek, návrh OZV vč. přílohy č. 1
Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích byl stažen z projednání do doby, než
bude k dispozici vyjádření MV odboru dozoru a kontroly – zodpovídá Ing. Petrášek, KO.

Bod č. 13
Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesanova,
Cejsice, Modlenice, Lipka, U Sloupů
Přílohy:

- návrh TAJ, návrh na personální obsazení osadního výboru pro osadu
Bořanovice ze dne 16.01.2019, návrh na personální obsazení osadního výboru
pro osady Hrabice, Křesanov, Cejsice, Modlenice ze dne 16.01.2019, návrh na
personální obsazení osadního výboru pro osadu Lipka ze dne 21.01.2019,
návrh na personální obsazení osadního výboru pro osadu U Sloupů ze dne
17.01.2019
Tento bod vedl Ing. Tůma.
Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
odvolává osadní výbor Bořanovice jako celek s platností k 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
jmenuje osadní výbor Bořanovice ve složení předseda osadního výboru Jan Mráz,
členové Václav Doule a Petr Sakař s platností od 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města v souladu § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
odvolává osadní výbor Hrabice, Křesanov, Cejsice, Modlenice jako celek s platností k
29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
jmenuje osadní výbor Hrabice, Křesanov, Cejsice, Modlenice ve složení předseda
osadního výboru Radoslav Myslík, členové Pavel Mrázek, Eva Šebestová, Zdeňka
Krýchová, Bc. Martina Bělíková s platností od 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
odvolává osadní výbor Lipka jako celek s platností k 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
jmenuje osadní výbor Lipka ve složení předsedkyně osadního výboru Blanka
Kramářová, členové Martin Strnad a Ladislav Dvořák ml. s platností od 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
odvolává osadní výbor U Sloupů jako celek s platností od 29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
jmenuje osadní výbor U Sloupů ve složení předsedkyně osadního výboru Hana
Košnarová, členové Kateřina Drabešová Šartnerová a Danka Kůsová s platností od
29.01.2019.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.01.2019
Bod č. 14
Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského
architekta (externí konzultant)
Přílohy:

- návrh Ing. P. Samka

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města pověřuje radu města vypsáním výběrového řízení na pozici
městský architekt (externí konzultant).
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 31.03.2019
Bod č. 15
Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přílohy:

- žádost Spolku Lungta ze dne 16.01.2019, návrh S

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice města Vimperk byla dne
10. března 2019 vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, odbor IÚ, termín do 10.03.2019

Bod č. 16
Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.
Přílohy:

- vyjádření společnosti ENVI-PUR s.r.o. ze dne 10.01.2019, č. 1 Právní rozbor
povinnosti obce vymáhat smluvní pokutu ze dne 21.09.2017, č. 2 Chronologie
případu a navrhovaný postup – Vimperk, úpravna vody, č. 3 Článek do VN – J.
Martanová, č. 4 Vodárna Brloh – shrnutí faktů z pohledu členů rady města, kteří
schvalovali dohodu o narovnání, č. 5 Výzva k plnění ve smyslu ust. § 142 a) o.
s. ř., předžalobní upomínka, pokus o smír ze dne 02.07.2018, č. 6 Vyjádření
společnosti ENVI-PUR s.r.o. ze dne 31.08.2017, č. 7 Podnět zaslaný
Ministerstvu vnitra k prošetření – stížnost na jednání rady města Vimperk, č. 8
Odpověď Ministerstvu vnitra na žádost o vyjádření a zaslání podkladů ze dne
03.10.2018, č. 9 Rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí informací ze dne
26.10.2018, č. 10 Návrh usnesení Zdeňka Kutila na zasedání zastupitelstva ze
dne 03.09.2018, č. 11 Žádost společnosti ENVI-PUR s.r.o., o projednání
dohody o narovnání ze dne 18.09.2018, č. 12 Materiál zpracovaný starostou
města na jednání rady města, která se konala dne 22.10.2018 včetně návrhu
dohody o narovnání, č. 13 Rozhodnutí rady města uzavřít dohodu o
narovnání – výsledek posouzení podnětu
Záležitost uvedla a vysvětlila Ing. Martanová.
Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města rozhodlo neuzavřít dohodu o narovnání se závazkem společnosti
ENVI-PUR s. r. o. z titulu prodlení zhotovitele s dokončením díla, které bylo realizováno
na základě smlouvy o dílo ze dne 14.05.2012, ve znění dodatků a dohody o narovnání ze
dne 10.03.2016, jež byly uzavřeny mezi městem Vimperk jako objednatelem a
společností ENVI-PUR s. r. o., jako zhotovitelem, z důvodu vypořádání závazku
plynoucího z prodlení zhotovení díla v dohodě o narovnání ze dne 10.03.2016. Rada
města byla oprávněna uzavřít tento dodatek na vypořádání závazku formou dohody o
narovnání.
Hlasování: 12 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 1 se zdržel (Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 15.02.2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání se závazkem společnosti ENVIPUR s. r. o. ve výši plnění 150.000 Kč k narovnání vztahů z titulu prodlení zhotovitele
s dokončením díla, které bylo realizováno na základě smlouvy o dílo ze dne 14.05.2012, ve
znění dodatků a dohody o narovnání ze dne 10.03.2016, jež byly uzavřeny mezi městem
Vimperk jako objednatelem a společností ENVI-PUR s. r. o., jako zhotovitelem.
Nehlasovalo se.

Bod č. 17
Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk
Přílohy:

- návrh MS, tabulka odměn č. 202/2018 uvolněných členů zastupitelstev a
maximální výše odměn neuvolněných členů v KS

Bod vedl Mgr. Kuncl.
Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.02.2019 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 202/2018 Sb., měsíční odměnu pro neuvolněné členy rady města za výkon funkce
7.897 Kč/měsíc.
Hlasování: 9 pro, 3 proti (Janásková, Doležalová, Kutil), 4 se zdrželi (Sýs, Petrášek, Beránek,
Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ - personální, termín do 31.01.2019
Bod č. 18
Různé
R1) Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2018 ze dne 26.11.2018 – bez usnesení
R2) Informace – nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo „MěÚ Vimperk – výtah čp. 6“
(1x A4) – bez usnesení.

Bod č. 19
Diskuse
Doležalová
- doporučila zkulturnit nebytové prostory čp. 74 v ul. 1. máje včetně oken, vchodových
dveří, vymalování atd.
- není spokojena se zápisem z jednání KV ze dne 26.11.2018 – vysvětlila důvody.
Reagoval Vališ.
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Termín příštího jednání: 04.03.2019.
Čas ukončení: 20:30 hodin
Bod č. 20
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kutil
Ing. Bohumil Petrášek

