ZM 26.01.2015

Zápis z třetího zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 26.01.2015 od 15.30 hod.
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, Luboš Drenčeni, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslav Zámečník, Ing.
Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemku KN č. 2522/4 včetně budovy bývalého výukového bloku
v areálu U Sloupů v k. ú. Vimperk
b) Prodej manipulační plochy v areálu U Sloupů pozemek KN č. 2522/96 v k. ú.
Vimperk
c) Opakovaná žádost o prodej části pozemků KN č. 14/5 a KN č. 2631/1 v k. ú.
Vimperk – veřejné prostranství ulice Pivovarská
d) Prodej části pozemku KN č. 3/2 v k. ú. Výškovice u Vimperka
e) Koupě pozemku v k. ú. Boubská pro realizaci chodníku v Družstevní ulici
f) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská - chodník
podél místní komunikace“
g) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk –
cena nemovitosti
h) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách z bytu v ulici
Pasovská a Pivovarská
4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk – 2014
5. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2015
6. Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 – tvorba a čerpání
7. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn
pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo
zvláštního orgánu obce
8. Návrhy na pořízení územního plánu
9. Žádost společnosti Šumava na nohou z. s. o finanční příspěvek
10. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
11. Informace o petici občanů Pivovarské ulice ve Vimperku
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
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Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. Uvedla, že zastupitelstvo 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
vyzváni ověřovatele předchozího zápisu Z. Kutil a L. Sýs, aby podali zprávu o ověření
zápisu.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu:
- Doplnění bodu 3i) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“
- Doplnění bodu č. 5 „Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2015“ o zápis z jednání FV
ze dne 16.01.2015
- Doplnění materiálu k bodu č. 8 „Návrhy na pořízení územního plánu“
- Doplnění bodu R3) „Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce“ – podklady pro podání
žádosti o dotaci z programu MŠMT
- Doplnění bodu R4) zápis z jednání KV ze dne 22.01.2015
Hlasování: 15 pro, chybí Bejček, Drenčeni.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Koška, Ing. Bohumil Petrášek.
Volební a návrhová komise: MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Karel Střeleček, Lukáš Sýs.
Hlasování: 15 pro, chybí Bejček, Drenčeni.

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

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 08.12.2014

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 08.12.2014 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 08.12.2014 do 19.01.2015.
Hlasování: 15 pro, chybí Drenčeni, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemku KN č. 2522/4 včetně budovy bývalého výukového bloku v areálu U
Sloupů v k.ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 42/22/14, žádost ze dne 15.10.2014, snímek
mapy se zákresem, fotografie budovy, návrh odboru HB

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú.
Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk označené jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 2522/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 809 m2 včetně
stavby, která je součástí této parcely tj. budovy bez čp./č.e. – jiná stavba (bývalý učební blok)
v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů a ............................. .
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú.
Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk označené jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 2522/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 809 m2 včetně
stavby, která je součástí této parcely tj. budovy bez čp./č.e. – jiná stavba (bývalý učební blok)
v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů, za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá a to
ve výši 88.990,- Kč (110,-Kč/m2). Důvodem této nižší ceny za soubor výše uvedených
nemovitostí je aktuální stav budovy, která je určena k demolici, je ve velice špatném
technickém stavu a dlouhodobě o ní není zájem. Požadovaná kupní cena je pak stanovena
jako obvyklá cena za pozemek. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout nabídku kupujícího,
která byla jediná na zveřejněný záměr prodeje č. 42/22/14. Kupní cena bude zaplacena před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u Katastrálního pracoviště Prachatice tj.
správní poplatek za vklad. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní
smlouvy.
Prodej bude uskutečněn po termínu 20.02.2015.
Nehlasovalo se.
Návrh Kutila
Zastupitelstvo města navrhuje odložit tento bod o prodeji pozemku KN č. 2522/4 včetně
budovy bývalého výukového bloku v areálu U Sloupů v k. ú. Vimperk na příští zasedání
zastupitelstva města.
Hlasování: 7 pro, 9 proti (Janásková, Petrášek, Beránek, Martanová, Hudeček, Cais,
Rűckerová, Hlava, Bejček), 0 se zdržel, chybí Drenčeni. Návrh nebyl přijat.
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Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk označené jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 809
m2 včetně stavby, která je součástí této parcely tj. budovy bez čp./č.e. – jiná stavba
(bývalý učební blok) v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů, za cenu nižší než je cena
v místě a čase obvyklá a to ve výši 88.990,- Kč (110,- Kč/m2). Důvodem této nižší ceny
za soubor výše uvedených nemovitostí je aktuální stav budovy, která je určena
k demolici, je ve velice špatném technickém stavu a dlouhodobě o ní není zájem.
Požadovaná kupní cena je pak stanovena jako obvyklá cena za pozemek.
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout nabídku kupujícího, která byla jediná na
zveřejněný záměr prodeje č. 42/22/14. Kupní cena bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u Katastrálního pracoviště Prachatice tj.
správní poplatek za vklad. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 7 se zdrželi (Zámečník, Koška, Sýs, Kutil, Dvořák, Střeleček,
Bednarčík), chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

b) Prodej manipulační plochy v areálu U Sloupů pozemek KN č. 2522/96 v k.ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 1/1/15, žádost ze dne 11.12.2014, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk, tam vedený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/96 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605
m2 s veškerými povrchovým úpravami a součástmi, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši (110,- Kč/m2 zpevněná plocha, 80,- Kč/m2
nezpevněná plocha) celkem 52.300,- Kč. 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 pozemku
a ocenění ve výši 3.349,- 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: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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c) Opakovaná žádost o prodej části pozemků KN č. 14/5 a KN č. 2631/1 v k.ú. Vimperk
– veřejné prostranství ulice Pivovarská
Přílohy:

- žádost ze dne 25.11.2014, snímek mapy se zákresem, komentář
vypracovaný JUDr. Samkem včetně návrhu smlouvy, návrh odboru HB

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města rozhodlo, že na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk KN
č. 14/5 – ostatní plocha, jiná plocha a KN č. 2631/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Vimperk nebude zřizovat právo stavby nové venkovní terasy
v Pivovarské ulici u Pizzerie Marco.
Hlasování: 16 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem vypracovaným právním zástupcem města
JUDr. Tomášem Samkem řešícím umístění nové venkovní terasy v Pivovarské ulici
u Pizzerie Marco a to na částech pozemků ve vlastnictví města Vimperk KN č. 14/5 –
ostatní plocha, jiná plocha a KN č. 2631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Vimperk. Zastupitelstvo města pak doporučuje radě města uzavřít dle předloženého
návrhu smlouvu o užití nemovitosti za účelem umístění dočasné konstrukce.
Hlasování: 16 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
d) Prodej části pozemku KN č. 3/2 v k.ú. Výškovice u Vimperka
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 52/30/14, žádost ze dne 10.12.2014, snímek
mapy se zákresem, kopie GP a znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat, část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnickém č. 10001 pro město
Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 3/2 – zahrada, části
oddělené geometrickým plánem č. 234-215/2014 a nově označené jako parc. č. 3/4 –
zahrada o výměře 91 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3757/2014 ve výši 3.185,- Kč (35,- 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 geodetické
oddělení pozemku a jejich ocenění ve výši 3.880,- 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: 15 pro, chybí Drenčeni, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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e) Koupě pozemku v k.ú. Boubská pro realizaci chodníku v Družstevní ulici
Přílohy:

- kopie GP, ortofotomapa, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk, část parcely
katastru nemovitostí KN č. 890/53 – trvalý travní porost, zapsané u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV č. 1912, oddělenou geometrickým plánem č. 202258/2014, označenou jako její díl „a“ o výměře 19 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem znalkyně Evy Petschové ve výši 1.140,- Kč (60,Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena prodávajícímu převodem na jeho účet nejpozději
do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem
pozemku tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, pořízení geometrického
plánu a znaleckého posudku zaplatí město Vimperk. Kupovaný pozemek bude využit
pro realizaci stavby chodníku podél místní komunikace Vimperk – Boubská a to na
pozemcích KN č. 890/48, KN č. 890/54, KN č. 890/71. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Drenčeni, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
f) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél
místní komunikace“
Přílohy:

snímek mapy se zákresem, záborový elaborát včetně snímku, návrh smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, snímek mapy se zákresem plánované směny, návrh
odboru HB

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu s vlastníky dotčených
pozemků v k.ú. Vimperk připravované stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník
podél místní komunikace“ dle zpracovaného záborového elaborátu Ing. Miroslavem
Janouškem, smlouvy o smlouvách budoucích kupních, na základě kterých město
Vimperk odkoupí části těchto parcel, jichž se tato výše uvedená stavba dotkne.
Přesný rozsah a výměra kupovaných pozemků bude specifikována dle geometrického
zaměření stavby chodníku po její realizaci. Kupní cena pozemků bude stanovena
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá v době realizace převodu.
Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Vimperk tj. správní poplatky za
vklad do katastru nemovitostí, náklady na zaměření i ocenění pozemků. Zastupitelstvo
města pověřuje starostku města podpisem těchto příslušných budoucích kupních
smluv.
Hlasování: 13 pro, chybí Beránek, Kutil, Drenčeni, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr budoucí směny části pozemku
zapsaného 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. 202 –
zahrada o předběžné výměře cca do 50 m2 dle předloženého návrhu za část pozemku
z vlastnictví společnosti Reinhold RIED, s. r. o., se sídlem Pivovarská 96, Vimperk
v k.ú. Vimperk označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 201/2 o výměře cca
11,7 m2. Přesný rozsah a výměra směňovaných pozemků bude specifikována dle
geometrického zaměření po realizaci plánované stavby „Vimperk, ulice Pivovarská –
chodník podél místní komunikace“ jejímž investorem je město Vimperk. Cena
směňovaných pozemků bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě
a čase obvyklá v době realizace převodu. Směna pozemků bude provedena
s případným doplatkem. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Vimperk
tj. správní poplatky za vklad do katastru nemovitostí, náklady na zaměření i ocenění
pozemků.
Hlasování: 13 pro, chybí Beránek, Kutil, Drenčeni, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
g) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk – cena
nemovitosti
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 46/25/14, snímek mapy se zákresem, výpis
z KN, kopie znaleckého posudku, fotografie

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města rozhodlo opakovaně zveřejnit záměr prodeje stavby zapsané
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 označené jako budova bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti
(bývalý dřevěný kiosek v areálu Zimního stadionu ve Vimperku), postavené na
pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, za cenu nižší než
je cena v místě a čase obvyklá stanovená posudkem soudního znalce č. 3743/2014
a to za 5.000,- Kč. Tato cena je požadována jako cena minimální. 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 ocenění stavby ve výši 800,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude
ujednání, že stavba bude z pozemku města demontována a odstraněna. Kupující si
zajistí patřičná povolení orgánů státní správy k provedení tohoto odstranění.
Hlasování: 16 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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h) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách z bytu v ul. Pasovská a
v ul. Pivovarská
Přílohy:

- žádost ze dne 26.11.2014, vyjádření MěSD, evidence předpisu plateb, návrh
odboru HB

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 719 ze zasedání zastupitelstva města
dne 16. 6. 2014, kterým rozhodlo vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání bytů v ulici Pasovská čp. 150
ve Vimperku a v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku v celkové výši 127.154,- Kč (bez
poplatků a úroků z prodlení) formou měsíčních splátek, avšak stanovilo výši splátek
2000,- Kč.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil), chybí Janásková, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.02.2015

Návrh Sýse
Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit přehled dluhů za nájemné bytů a
nebytových prostor, které jsou v majetku města, a to k 31.01.2015.
Hlasování: 16 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, odbor HB, MěSD, termín do 25.02.2015

i) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“
Přílohy:

- emailové sdělení SÚS Jč kraje ze dne 20.01.2015, návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu s Českou republikou,
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, se sídlem Přemyslova
1106, Hradec Králové smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č.: 003/2015/CB pro realizaci stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve
Vimperku, Lidl a Penny“ spočívající v právu umístit na části parcely KN č. 2599/1
v k.ú. Vimperk stavbu kanalizace, resp. vyústění odlehčovací komory. Náklady na
zřízení věcného břemene ponese strana oprávněná tj. město Vimperk a věcné
břemeno bude zřízeno úplatně. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Rűckerová, Drenčeni. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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Bod č. 4
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk – 2014
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2014
provedené radou města za období od 09.12.2014 do 31.12.2014.
Hlasování: 16 pro, chybí Hudeček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 26.01.2015

Bod č. 5
Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2015
Přílohy:

- návrh rozpočtu na rok 2015 - závazné ukazatele – 4 str., příloha č. 1 –
příjmy – porovnání návrhu rozpočtu s r. 2014 – 1 str., příloha č. 2 – výdaje –
porovnání rozpočtu s r. 2014 – 4 str., zápis z jednání FV ze dne 16.01.2015

Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2015 – závazné
ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 196.843 tis. Kč včetně financování
s jednou navrženou změnou.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 5 se zdrželi (Kutil, Sýs, Zámečník, Dvořák, Drenčeni). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 16.02.2015
Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje realizaci
bodů 1 - 6 zápisu s jednou změnou termínu v bodě 5.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Drenčeni), chybí Dvořák, Bejček, Hlava. Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 26.01.2015
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Bod č. 6
Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 – tvorba a čerpání
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet tvorby a použití Sociálního fondu města
Vimperk na rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové částce 1.107 tis. Kč.

Hlasování: 15 pro, chybí Hlava, Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2015

Bod č. 7
Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva města a výše
odměn pro nečleny zastupitelstva města vykonávající funkci předsedy nebo člena
výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
Přílohy:

- tabulka – příloha k nařízení vlády č. 459/2013 Sb., porovnávací tabulka

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.02.2015 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 459/2013 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy
zastupitelstva takto:
- člen zastupitelstva města za výkon funkce 400,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel
260,- Kč, celkem 660,- Kč
- člen rady města za výkon funkce 1650,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč,
celkem 1910,- Kč
- předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 240,- Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 260,- Kč, celkem 500,- Kč
- člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 140,- Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 260,- Kč, celkem 400,- Kč
- měsíční odměna bude poskytnuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva
vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši
500,- Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající
funkci člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 400,- Kč za jedno
zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě
zápisu ze zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního
orgánu obce.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 01.02.2015
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Bod č. 8
Návrhy na pořízení územního plánu
Přílohy:

- žádost navrhovatelů o pořízení změny, stanovisko odboru VÚP

Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města rozhodlo nezahrnout žádosti p. Martina Vysokého, Ing. Terezy
Kubáskové a Mgr. Věry Janouškové do posuzování v rámci projednávaného Územního
plánu Vimperk.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník), chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín ihned

Bod č. 9
Žádost společnosti Šumava na nohou z. s. o finanční příspěvek
Přílohy:

- žádost o příspěvek ze dne 14.01.2015, vyjádření MěKS, tabulka
poskytnutých příspěvků v roce 2014 z KK

Bejček – doporučuje přispět 30 tis. z kapitoly RM
Martanová – doporučuje společnosti, podat žádost na správném formuláři do KK a RM
Bez usnesení.

Bod č. 10
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
Přílohy:

- návrh Z. Kutila – předsedy KV

Návrh Kutila
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor města Vimperk touto kontrolní činností kontrolou smluv uzavřených v r. 2014 a jejich dodržování u společnosti Městské lesy
Vimperk, s.r.o. Jedná se o smlouvy uzavřené se subjekty zajišťujícími pro tuto společnost
služby a dodávky. Dále pak o uzavřené smlouvy na prodej dřeva, materiálu či jiné služby od
této společnosti.
Nehlasovalo se.
Návrh Petráška
Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru kontrolu smluv uzavřených u
společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o. v roce 2014, které se týkají prodeje dřevní
hmoty, a dále kontrolu smluv uzavřených v roce 2014 se subjekty zajišťujícími
činnosti související s předmětem činnosti společnosti.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KV, MěL, termín 31.03.2015
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Návrh Kutila
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor města Vimperk touto kontrolní činností kontrolou veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Vimperk“. Dodržování uzavřené smlouvy, provádění
a realizace předmětné zakázky.
Nehlasovalo se.
Návrh Petráška
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru účastnit se pravidelně kontrolních dnů na
realizaci veřejné zakázky Zateplení ZŠ Smetanova o tomto průběžně informovat na
jednáních zastupitelstva města.
Nehlasovalo se.
Návrh Martanové
Usnesení č. 74
Zastupitelstvo města ukládá členům kontrolního výboru kontrolu veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Smetanova včetně její realizace a pravidelné účasti na kontrolních dnech
a o tomto průběžně informovat zastupitele města.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KV, odbor IÚ, termín 15.08.2015

Bod č. 11
Informace o petici občanů Pivovarské ulice ve Vimperku
Přílohy:
- petice ze dne 22.12.2014 – 6 x A4, kopie dopisu ze dne 15.01.2015
Bez usnesení.

Bod č. 12
Různé
R1) Informace o opatřeních k rušení nočního klidu v Pivovarské ulici
Přílohy:
- zpráva S
Bez usnesení.
R2) Informace o ubytovnách provozovaných na území města Vimperk
Přílohy:
- zpráva S
Bez usnesení.
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R3) „Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce“ – podklady pro podání žádosti o dotaci
z programu MŠMT
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, situace stavby

Usnesení č. 75
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Atletický ovál Vimperk –
rekonstrukce“ s celkovými výdaji ve výši max. 11,1 mil. Kč a s podáním žádosti o
poskytnutí dotace z MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2015, program 133510.
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu ve výši 50 % z celkových
nákladů projektu, tj. po zaokrouhlení 5,55 mil. Kč z vlastních prostředků (rozpočtu
města).
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSl, odbor IÚ, termín 27.02.2015
R4) Zápis z jednání kontrolního výboru
Přílohy:
- zápis ze dne 22.01.2015
Bez usnesení.
R5) Návrh na zřízení společného osadního výboru osad Hrabice, Křesánov, Cejsice,
Sloup
Přílohy:

- písemný návrh Dvořáka

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo města zřizuje dle § 120 a § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
společný osadní výbor osad Hrabice, Křesánov, Cejsice, Sloup v složení předseda Radoslav Myslík, členové - Bohumil Cais, Jiří Váňa, Milan Dutka, Jiří Hujda.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín 01.02.2015
R6) Plocha okolo bazénu
Přílohy:

- písemný návrh Bejčka

Usnesení č. 77
Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se kroky, které se týkají nápravy
podmáčené plochy okolo bazénu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková), chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín 25.02.2015
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Bod č. 13
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 14
Závěr
Oprava tiskové chyby:
V usneseních č. 24 a č. 25 ze zasedání ZM 8.12.2014 ve smyslu označení pozemku KN č.
836/6 na správné označení KN č. 836/8.
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Starosta města:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Bohumil Petrášek
Tomáš Koška
Ing. Jaroslava Martanová
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