Zápis z devátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 05.08.2019 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Návrh smlouvy o finanční podpoře skupiny MAS Šumavsko, z. s.
4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
7. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Vimperk
8. Různé
9. Diskuse
10. 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 15.07.2019.
Návrh starostky na doplnění programu: R1) Žádost o bezúplatný převod pozemků pod
komunikacemi v osadě Pravětín a Vimperk – Skláře
Hlasování o programu jako celku: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jiří Formánek, Stanislav Hlava.
Volební a návrhová komise: Ing. Karel Hudeček, Karel Beránek, Martin Vališ, Dis.
Hlasování: 10 pro.

Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2019

Vyjádření k činnosti rady města v období od 24.06.2019 do 29.07.2019.
Bez dalších dotazů. Bez usnesení.
Bod č. 3
Návrh smlouvy o finanční podpoře skupiny MAS Šumavsko, z. s.
Tento bod předložila Ing. Janoudová
Přílohy:

- Žádost skupiny MAS Šumavsko, z. s. ze dne 19.06.2019 o finanční dar, návrh
smlouvy o finanční kontrole – darovací smlouva

Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o finanční podpoře – Darovací smlouvu
s MAS Šumavsko, z. s., Archiváře Teplého 102, Malenice dle předloženého návrhu.
Hlasování: 10 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 19.08.2019
Bod č. 4
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Záležitost okomentovala Ing. Janoudová.
Přílohy:

- Přehled rozpočtových opatření provedených RM Vimperk v období od
13.06.2019 do 11.07.2019

Bez usnesení.
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Rozpočtová opatření předložila Ing. Janoudová.
Přílohy:

- Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019

Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 2.247.000 (RO č. 33).
Hlasování: 10 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 19.08.2019

Bod č. 6
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
Tento bod vedla starostka města a doplnila Ing. Cinádrová.
Přílohy:

- návrhy č. 6, 7, 8 a 9 na pořízení změny Územního plánu Vimperk, stanovisko
pořizovatele k návrhu na pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk

Usnesení č. 124
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 na základě posouzení důvodové zprávy
a stanoviska odboru výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) k dílčím
návrhům č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 na změnu Územního plánu Vimperk, zařadit návrhy č. 6, č.
7, a č. 9 do změny č. 3 Územního plánu Vimperk (dále jen „změna č. 3“), o jejímž pořízení
bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 96 ze dne 20.05.2019. Navrhovatelé
ponesou dílčí náklady na pořízení změny č. 3 uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního
zákona.
Hlasování: 10 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.12.2019
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 na základě posouzení důvodové zprávy a stanoviska odboru
výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) k dílčím návrhům č. 6, 7, 8, 9 na
změnu Územního plánu Vimperk, nezařadit tyto návrhy do změny č. 3 Územního plánu
Vimperk (dále jen „změna č. 3“), o jejímž pořízení bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva
č. 96 ze dne 20.05.2019.
Nehlasovalo se.
Bod č. 7
Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
města Vimperk
Záležitost vysvětlil a zhodnotil tajemník městského úřadu, doplnila starostka města.
Přílohy:

- Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města
Vimperk na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
nařízení), ve znění pozdějších předpisů, procesní ukončení kontroly
samostatné působnosti města Vimperk, sdělení o způsobu nápravy zjištěných
nedostatků včetně seznamu OZV a nařízení

Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se závěry kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům města Vimperk provedené Ministerstvem vnitra České
republiky a bere na vědomí, že veškerá navržená opatření k zamezení opakování
postupů města označených jako nezákonná byla již zrealizována.
Hlasování: 10 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, TAJ, KS, termín do 27.12.2019

Bod č. 8
Různé
R1) Žádost o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v osadě Pravětín a
Vimperk – Skláře
Přílohy:

- kopie vyplněné žádosti pro Státní pozemkový úřad, stížnost P. Kurze ze dne
19.06.2019 na stav komunikace v obci Pravětín, snímky mapy se zákresem,
fotografie

Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do
majetku města Vimperk a rozhodlo na základě zákona č. 503/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPÚ) dle § 7, odst. 2 a 4 písm. a) požádat Českou
republiku, Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov
o bezúplatný převod pozemků parc. č. 950 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 14117 m2 v k. ú. Pravětín – (komunikace osada Pravětín – osada Veselka), parc.
č. 2115/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2857 m2 a parc. č. 2116 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 3418 m2 v k. ú. Vimperk – (komunikace Vimperk –
Hajná Hora, Skláře).
Hlasování: 10 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Bod č. 9
Diskuse
Tajemník městského úřadu podal zastupitelům informaci o způsobu předávání materiálů pro
jednání zastupitelstva města. Dle domluvy mezi zastupiteli, budou písemné materiály
k dispozici na služebně městské policie a vydány oproti podpisu. O termínu konání jednání a
upozornění na převzetí materiálů bude zaslán e-mail. Tato informace se netýká zastupitelů,
kteří požadují materiály v elektronické podobě.
Starostka města pozvala přítomné na oslavu výročí 540 let povýšení Vimperka na město, které
se uskuteční 31.08.2019.
Čas ukončení: 16:40 hodin.
Příští plánovaný termín zastupitelstva města: 23.09.2019
Bod č. 10
Závěr
Datum vyhotovení:

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Formánek
Stanislav Hlava

