Zápis ze sedmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 20.05.2019 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr
č.
14/08/2019
b) Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) v k. ú.
Boubská – zveřejněný záměr č. 15/08/2019
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
Vimperk do vlastnictví města Vimperk
d) Návrh Dohody o narovnání se společností VAVI s. r. o.
4. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
5. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
6. Přehled pohledávek města Vimperk
7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
8. Návrh rozpočtových opatření
9. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018
10. Návrhy na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality
jednotlivých škol
11. Zřízení osadního výboru místní části Boubská
12. Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk
13. Různé
14. Diskuse
15. 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 06.05.2019.
Návrhy na úpravu programu: beze změn.
Dotaz Kutila – proč není předložena dohoda o narovnání s Ing. Kramlem – odpovídala S.
Hlasování o programu: 14 pro.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Jana Doležalová, Jiří Formánek.
Volební a návrhová komise: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais.
Hlasování: 14 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:
- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 08.04.2019
Vyjádření k činnosti rady města v období od 08.04.2019 do 06.05.2019.
Bez dotazů. Bez usnesení.
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
Celý blok komentovala Ing. Martanová a Ing. Kalous.
a) Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č.
14/08/2019
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 14/08/2019, nabídka manželů K. ze dne
17.04.2019, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č. 2551-35/2019,
znalecký posudek č. 4355/2019

Petrášek – ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat manželům Mgr. L. a Bc. V. K., bytem Výhledy 631,
Vimperk část pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na
listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 1719/1 – trvalý travní porost, její část oddělenou geometrickým
plánem č. 2551-35/2019 a nově vedenou jako nově vzniklá parc. č. 1719/15 – trvalý travní
porost o výměře 36 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4355/2019
vypracovaným dne 31.03.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 7.200 Kč (200
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 nemovitosti ve výši 6.308 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, 0 proti, 1 se zdržel (Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2019
b) Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) parc.
č. 890/45 v k. ú. Boubská – nabídky na zveřejněný záměr č. 15/08/2019
Přílohy:

- kopie záměru č. 15/08/2019, nabídka T. H. a J. V. ze dne 17.04.2019, snímek
mapy se zákresem, geometrický plán č. 238-185/2017, územní plán + územní
studie Homolka SO 130, znalecký posudek 4174/2017

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat paní T. H., bytem Krátká 207, Vimperk a panu J.
V., bytem Pražská 198, Vimperk (do jejich společného jmění manželů) pozemek určený
Územním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. nově
vzniklou parcelu parc. č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2 oddělením dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 od stávajícího pozemku parc. č. 890/45 – trvalý
travní porost o stávající výměře 3029 m2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a
k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001, za kupní cenu ve výši 878.423 Kč bez DPH
(1.062.892 Kč s DPH) podanou kupujícími jako nejvyšší při podávání nabídek na
zveřejněný záměr č. 15/08/2019. Tato cena odpovídá ceně v místě čase obvyklé
stanovené znaleckým posudkem č. 4174/2017. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do
30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní
ceny, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické
dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.968 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 této
kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk
do vlastnictví města Vimperk
Přílohy:

- nabídka Ing. D. ze dne 27.03.2019, snímek mapy se zákresem (modře
zakresleny pozemky města), vyjádření odborů VÚP a IÚ, kopie znaleckého
posudku č. 4365/2019

Martanová – navrhla hlasovat o var. č. 1 s úpravou
Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města se seznámilo s podanou nabídkou pana Ing. O. D., bytem
Pernerova 536/61, Praha na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 – orná půda o výměře
1770 m2 a parc. č. 1824/4 – orná půda o výměře 142 m2 v lokalitě Na Kalvárii v k. ú.
Vimperk do vlastnictví města Vimperk a má o odkoupení těchto pozemků zájem a
pověřuje radu města jednáním o kupní ceně s majitelem předmětných pozemků.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Doležalová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2019

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města se seznámilo s podanou nabídkou pana Ing. O. D., bytem Pernerova
536/61, Praha na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 – orná půda o výměře 1770 m2 a parc.
č. 1824/4 – orná půda o výměře 142 m2 v lokalitě Na Kalvárii v k. ú. Vimperk do vlastnictví
města Vimperk a má o odkoupení těchto pozemků zájem avšak za maximální kupní cenu 375
Kč/m2 tj. celkově 717.000 Kč. Tato výše kupní ceny byla stanovena jako cena v místě a čase
obvyklá dle znaleckého posudku č. 4365/2019 vypracovaného ze dne 29.04.2019 znalkyní
Evou Petschovou.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo neodkoupit dle nabídky zaslané dne 27.03.2019 Ing. O. D.,
bytem Pernerova 536/61, Praha do vlastnictví města Vimperk pozemky katastru nemovitostí
parc. č. 1824/3 – orná půda o výměře 1770 m2 a parc. č. 1824/4 – orná půda o výměře 142 m2
v lokalitě Na Kalvárii vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 2871, za
nabízenou kupní cenu výši 400 Kč/m2 tj. celkově za 764.800 Kč.
Nehlasovalo se.
d) Dohoda o narovnání se společností VAVI s. r. o.
Přílohy:

- kopie kupní smlouvy ze dne 10.12.2015, ortofotomapa se zákresem pozemku,
návrh dohody o narovnání, příloha č. 1 dohody - vyjádření projektanta, příloha
č. 2 dohody - informace a podklady pro smlouvu o narovnání zaslané spol.
VAVI s. r. o. e-mailem dne 02.05.2019

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností VAVI s. r. o.,
se sídlem Pivovarská 475, Vimperk Dohodu o narovnání, řešící vypořádání se s nesplněním
závazku zahájení výstavby plánované nové výrobní haly na pozemku parc. č. 1804 v k. ú.
Vimperk, a tím vzniklé smluvní pokuty dle Kupní smlouvy uzavřené dne 10.12.2015 mezi
městem Vimperk jako prodávajícím a spol. VAVI s. r. o. jako kupující a pověřuje starostku
města jejím podpisem.
Hlasování: 1 pro (Janásková), 8 proti (Hlava, Hudeček, Doležalová, Cais, Hanžl, Samek P.,
Petrášek, Formánek), 6 se zdrželi (Rűckerová, Beránek, Samek T., Kuncl, Kutil, Martanová).
Návrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo neuzavřít dle předloženého návrhu se společností VAVI s. r. o.,
se sídlem Pivovarská 475, Vimperk Dohodu o narovnání, řešící vypořádání se s nesplněním
závazku zahájení výstavby plánované nové výrobní haly na pozemku parc. č. 1804 v k. ú.
Vimperk, a tím vzniklé smluvní pokuty dle Kupní smlouvy uzavřené dne 10.12.2015 mezi
městem Vimperk jako prodávajícím a spol. VAVI s. r. o. jako kupujícím.
Nehlasovalo se.

Bod č. 4
Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
Přílohy:
- zápis z dohodovacího řízení ze dne 02.05.2019, návrh odboru VÚP
Bod uvedla Ing. Martanová, vysvětlila Ing. Cinádrová a doplnil Ing. Samek.
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), bere na vědomí výsledek dohodovacího jednání v rámci
pořízení změny č. 2 ÚP Vimperk.
Informace, bez usnesení.
Bod č. 5
Pořízení změny č. 3 Územního plánu
Přílohy:

- návrhy č. 1 až č. 4 na pořízení změny ÚP, stanovisko pořizovatele, stanovisko
dotčeného orgánu, Jihočeský kraj, odbor ŽPZL (OPK, SEA), návrh odboru VÚP
Záležitosti změny č. 3 ÚP vysvětlila Ing. Cinádrová.
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“) na základě posouzení důvodové zprávy a stanoviska odboru výstavby a územního
plánování (dále jen „pořizovatel“) k dílčím návrhům č. 1 – č. 4. Zastupitelstvo města ukládá
pořizovateli a radě města 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 ponesou v plné výši navrhovatelé na pořízení změny č. 3.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 96
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“) na základě posouzení důvodové zprávy a stanoviska
odboru výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), k dílčím návrhům č. 1 –
č. 4, s tím, že z pořizování změny č. 3 vylučuje dílčí návrhy č. 3. Zastupitelstvo města
ukládá pořizovateli a radě města 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 ponesou v plné výši navrhovatelé na pořízení změny
č. 3.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Janásková, Doležalová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.12.2019

Bod č. 6
Přehled pohledávek města Vimperk
Přílohy:

- příloha č. 1 – Přehled pohledávek – hlavní činnost (účet 315), příloha č. 2 –
Přehled pohledávek – odběratelé (účet 311), příloha č. 3 – Přehled pohledávek
– MěSD , příloha č. 4 – Rekapitulace a srovnání, příloha č. 5 – Nedoplatky za
komunální odpad – pohledávky nad 180 dnů, návrh FO

Záležitost předložila Ing. Janoudová.

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města rozhodlo předkládat přehledy pohledávek města Vimperk na
jednání zastupitelstva města dvakrát ročně, vždy stav k 30.06. a 31.12. daného roku.
Hlasování: 14 pro, chybí Samek P. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019
Bod č. 7
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
v období od 27.03.2019 do 07.05.2019, návrh FO
Záležitost předložila Ing. Janoudová.
Bez usnesení.
Bod č. 8
Návrh rozpočtových opatření

Přílohy:

- příloha č. 1 – doplněný návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019,
návrh FO
Záležitost předložila Ing. Janoudová.
Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
změny v objemu rozpočtu ve výši 6.281.400 (RO č. 17).
Hlasování: 12 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu ve výši 3.555.000 (RO č. 18).
Hlasování: 12 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019

Bod č. 9
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018
Přílohy:

- závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 - komentář k závěrečnému účtu
města Vimperk za rok 2018, včetně příloh č. 1 – 8, č. 1 – Plnění rozpočtu za rok
2018 – příjmy, výdaje a financování, č. 2 – Hospodářská činnost města za rok
2018, č. 3 – Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2018, č.
4 – Zkrácená rozvaha příspěvkových organizací k 31.12.2018, č. 5 – Přehled
hospodaření založených obchodních společností k 31.12.2018, č. 6 – Přehled
omezení nakládání s majetkem města k 31.12.2018, č. 7 – Rozvaha a Výkaz
zisku a ztráty k 31.12.2018, č. 8 – Zpráva o přezkoumání hospodaření města
Vimperk za rok 2018, Účetní závěrka města Vimperk za rok 2018 - Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 (FIN 2_12_M), Rozvaha a Výkaz zisku
a ztráty k 31.12. 2018 – viz příloha č. 7 k závěrečnému účtu, Příloha k účetní
závěrce k 31.12.2018, Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018, Přehled o
změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018, Zpráva nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2018 – viz příloha č.
8 k závěrečnému účtu, Vyjádření pracovníka vnitřní kontroly, Protokol o
schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018, zápis z jednání FV ze
dne 17.05.2019

Záležitost předložila a svoji prezentaci vysvětlila Ing. Janoudová.
Petrášek – jako předseda vyjádřil názor FV, který je uvedený v zápise FV ze dne 17.05.2019
Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření a předložený
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018 s výrokem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Hlasování: 15 pro (MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar
Rűckerová, Ing. Jiří Cais, Stanislav Hlava, Mgr. Zdeněk Kuncl, Zdeněk Kutil, Mgr. Jana
Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Karel Beránek,
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín trvalý
Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vimperk sestavenou ke dni
31.12.2018.
Hlasování: 15 pro (MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar
Rűckerová, Ing. Jiří Cais, Stanislav Hlava, Mgr. Zdeněk Kuncl, Zdeněk Kutil, Mgr. Jana
Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Karel Beránek,
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín trvalý

Bod č. 10
Návrh na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality
jednotlivých škol
Přílohy:
- žádost SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267, Vimperk ze dne 21.03.2019 čj.
MUVP-KS 9835/2019, žádost Rady rodičů při Všeobecném a sportovním
gymnáziu Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk ze dne 26.03.2019 čj. MUVPK-KS
10361/19, žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk ze dne 03.03.2019 čj.
MUVPK-KS 9835/19 , žádost ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, Vimperk ze dne
27.3.2019 čj. MUVPK-KS 10679/19, zápis z jednání komise prevence ze dne
14.02.2019, návrh MěP – předsedy komise prevence
Návrhy na přidělení dotací okomentovala Ing. Martanová.
Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci ve výši 25.000 Kč Střední škole a Základní
škole Vimperk, Nerudova 267, Vimperk na úhradu nákladů na adaptační kurzy na
základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 14.02.2019. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly komise prevence. Zastupitelstvo města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci ve výši 35.000 Kč Radě rodičů při
Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk na úhradu
nákladů na preventivní činnost – adaptační pobyty na základě závěrů a doporučení
komise prevence ze dne 14.02.2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise
prevence. Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci ve výši 55.000 Kč Základní škole Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice na úhradu nákladů na Projekt prevence rizikového
chování ZŠ Vimperk Smetanova na základě závěrů a doporučení komise prevence ze
dne 14.02.2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Zastupitelstvo
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit dotaci ve výši 65.000 Kč Základní škole T. G.
Masaryka Vimperk, 1. máje 268, Vimperk na úhradu nákladů na projekt Prevence
rizikového chování na základě závěrů a doporučení komise prevence ze dne 14.02.2019.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly komise prevence. Zastupitelstvo města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2019

Přílohy:

Bod č. 11
Zřízení osadního výboru místní části Boubská
- e-mailová žádost na zřízení osadního výboru pro osadu Boubská ze dne
06.05.2019, návrh TAJ

Bod vysvětlila Ing. Martanová.
Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích § 84 odst.
2 písmeno l) zřizuje osadní výbor Boubská ve složení: předseda osadního výboru Mgr.
Jana Doležalová, členové Ing. Josef Boška a Anna Prosrová s platností od 21.05.2019.
Hlasování: 14 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, sekretář OV Boubská, termín do 30.05.2019
Bod č. 12
Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk
Přílohy:

- Zápis z jednání Osadního výboru U Sloupů, konané dne 4. dubna 2019, Zápis
z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk, konaného dne 5. dubna 2019,
návrh TAJ z pověření S

Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zápisem:
- z jednání Osadního výboru U Sloupů, konaného dne 4. dubna 2019 – informovala Ing.
Martanová,
- z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk, konaného dne 5. dubna 2019 – okomentoval
Ing. Samek a MVDr. Janásková.
Bez usnesení.
Bod č. 13
Různé
Bez materiálů.
Bod č. 14
Diskuse
Ing. Tůma – upozornil zastupitele, aby mu do konce týdne nahlásili, zda požadují materiály
k projednání ZM písemně nebo zda jim vyhovuje elektronická forma předkládaných materiálů.
Dále vysvětlil situaci týkající se hlasovacího zařízení včetně videozáznamů – čeká se na
výsledek žádosti o dotaci.
Závěrem seznámil přítomné se zřízením funkce sekretářů výborů a jmenovitě uvedl sekretáře
jednotlivých výborů.
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Termín příštího jednání: 24.06.2019
Čas ukončení: 19:35 hodin.

Bod č. 15
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Doležalová
Jiří Formánek

