Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS
Vimperk
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr.
Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil,
Mgr. Pavel Dvořák, Karel Beránek, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslav Zámečník,
Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček
Luboš Drenčeni
Ing. Lubomír Pichler, statutární zástupce SŠ a ZŠ Vimperk
JUDr. Tomáš Samek, právní zástupce města
Ing. Jan Král, jednatel MěSl Vimperk s.r.o.
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD, Vimperk s.r.o.

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o směnu nemovitostí bývalé knihovny v Nádražní ulici za budovu
bývalé praktické školy čp. 127 v ulici 1. máje
b) Žádost o prodej pozemku KN č. 958/11 v k. ú. Pravětín
c) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1482 v k. ú. Vimperk
d) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník
podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné
e) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 280/1
v k. ú. Boubská
f) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 26/9 v k. ú.
Křesanov
g) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod na silnici II/145, u Tesca“
h) Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Veřejné osvětlení
osada Lipka
i) Záměr vybudovat ve Vimperku casino
j) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk
k) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách NP č. 311
l) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Luční
m) Přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku
města k 31.01.2015
4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec
7. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. 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. Poté byli vyzvání ověřovatele předchozího zápisu B. Petrášek a
T. Koška, 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:
- Změna materiálu k bodu č. 5 Návrh rozpočtových opatření
- Vypuštění bodu č. 6 Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec
- Vypuštění bodu R2) Připomínky Z. Kutila k ÚP – dle emailového sdělení Z.
Kutila ze dne 06.03.2015 staženo z projednávání
- Doplnění bodu R3) Odvolání osadního výboru osad Hrabice, Křesánov,
Cejsice, Sloup
- Doplnění bodu R4) Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace
MPZ Vimperk na rok 2015
- Předložena informace – Stanovisko k připomínkám ve věci podmáčení
zelených ploch v areálu městského koupaliště
Návrh Bednarčíka
Navrhl zápis z KV R1) bod č. 1, aby byl zahrnut do bodu č. 2 jako součást kontroly
usnesení
Hlasování: 4 pro (Zámečník, Kutil, Sýs, Bednarčík), 8 proti, 4 se zdrželi (Beránek,
Koška, Dvořák, Hlava). Návrh nebyl přijat.
Hlasování o programu jako celku: 16 pro. Program jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Karel Beránek, Ing. Jaroslav Zámečník
Volební a návrhová komise: Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, Lukáš Sýs
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Sýs)
Starostka uvedla skutečnosti, týkající se zveřejnění informace o konání zasedání
zastupitelstva města.
Návrh Kutila
Usnesení č. 78
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat ve svém jednání.
Hlasování: 14 pro, 2 chybí Dvořák, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned

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

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 26.01.2015

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne
26.01.2015 a bere na vědomí činnosti rady města v období od 26.01.2015 do
02.03.2015.
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o směnu nemovitostí bývalé knihovny v Nádražní ulici za budovu
bývalé praktické školy čp. 127 v ulici 1. máje
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 6/3/2015, žádost o pronájem
Evangelické církve metodistické ze dne 08.02.2015 a žádost Střední
školy a Základní školy Vimperk ze dne 16.02.2015, snímek mapy, návrh
odboru HB

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí Střední školy a Základní školy,
Vimperk, se sídlem Nerudova 267 ze dne 16.02.2015 o směnu budovy bez
čp./č.e. postavené na pozemku KN č. 1011/3 v k. ú. Vimperk (bývalé knihovny)
v Nádražní ulici včetně přináležejících pozemků z majetku města Vimperk, za
budovu čp. 127 v ulici 1. máje ve Vimperku ve vlastnictví Jihočeského kraje, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a souhlasí s její realizací.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk
přípravou podkladů potřebných pro uskutečnění této směny tj. pro předložení
návrhu zveřejnění záměru.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

b) Žádost o prodej pozemku KN č. 958/11 v k.ú. Pravětín
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 12/5/2015, žádost ze dne 12.01.2015,
snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru
HB

Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat, pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín, na listu vlastnickém č. 10001 pro město
Vimperk, tam vedený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 958/11 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3780/2015 ve výši 7.020 Kč (135 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 ocenění pozemku ve výši 500 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: 14 pro, chybí Bednarčík, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
c) Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1482 v k.ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 5/3/15, žádost ze dne 01.12.2014,
snímek mapy se zákresem, kopie GP, vyjádření odboru VÚP, návrh
odboru HB

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený 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
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1482 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 2273-192/2014 a
nově vedenou jako její díl „b“ o výměře 1 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou porovnáním již uskutečněných podobných převodů ve výši 150 Kč.
Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od
seznámení s jejím obsahem. 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: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

d) Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská –
chodník podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí
směnné
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 10/4/15, snímek mapy se zákresem,
záborový elaborát včetně snímku, návrh smlouvy o smlouvě budoucí
směnné, snímek mapy se zákresem plánované směny, návrh odboru
HB

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností
Reinhold RIED, s. r. o., se sídlem Pivovarská 96 Vimperk, smlouvu o smlouvě
budoucí směnné týkající se 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., 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. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
podpisem této budoucí směnné smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
e) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 280/1 v k.
ú. Boubská
Přílohy:

- žádost ze dne 12.01.2015 s vyjádřením odboru VÚP, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 84
Zastupitelstvo města posoudilo žádost doručenou dne 12.01.2015 o souhlas
s umístěním stavby rodinného domu na části pozemku KN č. 280/1 – trvalý
travní porost (PK č. 300/1 díl 2 a PK č. 300/2 díl 2) v k. ú. Boubská v jejich
vlastnictví, a na základě tohoto posouzení podle § 6 odst. 5 písm. f) a § 188 a)
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístěním stavby
rodinného domu dle návrhu v předložené žádosti.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

f) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 26/9 v k. ú.
Křesanov
Přílohy:

- žádost ze dne 16.01.2015, vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města posoudilo žádost doručenou dne 16.1.2015 o souhlas
s umístěním stavby rodinného domu na části pozemku KN č. 26/9 – ostatní
plocha, neplodná půda v k. ú. Křesanov v jeho vlastnictví, a na základě tohoto
posouzení podle § 6 odst. 5 písm. f) a § 188 a) odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s umístěním stavby rodinného domu dle návrhu
v předložené žádosti.
Hlasování: 15 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

g) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod na silnici II/145, u Tesca“
Přílohy:

- vyjádření SÚS Jč kraje ze dne 22.01.2015, návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České
Budějovice, jakožto vlastníkem pozemku KN č. 2642/1 v k. ú. Vimperk, který
má právo hospodařit se svěřeným majetkem Jihočeského kraje, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k uložení elektro sítí a
semaforů do části tohoto pozemku, na němž se nachází těleso silnice II/145,
pro realizaci plánované stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod pro chodce na
silnici II/145, u Tesca“ jejímž investorem je město Vimperk. 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 Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

h) Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Veřejné osvětlení
osada Lipka
Přílohy:

- návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kolaudační
souhlas, snímek mapy se zákresem, kopie GP, návrh odboru HB

Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu
zřízení služebnosti inženýrské sítě k uložení veřejného osvětlení v osadě Lipka
do částí pozemků KN č. 72/6, KN č. 72/1, KN č. 84/10, KN č. 84/21, KN č. 84/15 a
KN č. 84/5 v k. ú. Lipka u Vimperka v rozsahu dle geometrického plánu č. 126196/2014. Náklady na zřízení věcného břemene ponese strana oprávněná tj.
město Vimperk a věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Zastupitelstvo
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Bednarčík, Dvořák, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
i) Záměr vybudovat ve Vimperku casino
Přílohy:

- žádost spol. MARINER plus, a. s. ze dne 09.02.2015, výpis z OR,
návrh odboru HB

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spol. MARINER plus, a. s. se sídlem
Lannova 116/61, České Budějovice o projednání podnikatelského záměru
vybudování a provozování casina v katastrálním území města Vimperk doručenou na
město Vimperk dne 09.02.2015. Zastupitelstvo města nesouhlasí s tímto
podnikatelským záměrem a rozhodlo, že nebude měnit obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení
hazardu a o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spol. MARINER plus, a. s. se sídlem
Lannova 116/61, České Budějovice o projednání podnikatelského záměru
vybudování a provozování casina v katastrálním území města Vimperk doručenou na
město Vimperk dne 09.02.2015. Zastupitelstvo města souhlasí s tímto
podnikatelským záměrem a pověřuje ................................... jednáním se zástupci
této společnosti o konkrétním umístění a bližších podmínkách.
Nehlasovalo se.

Návrh Caise
Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spol. MARINER plus, a. s. se
sídlem Lannova 116/61, České Budějovice o projednání podnikatelského
záměru vybudování a provozování casina v katastrálním území města Vimperk
doručenou na město Vimperk dne 9.2.2015. Zastupitelstvo města bere
podnikatelský záměr na vědomí.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bednarčík, Beránek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
j) Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 46/25/14 a č. 11/4/15, snímek mapy se
zákresem, výpis z KN, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Bejček – doplnil návrh na cenu - formou obálkové metody zájemci, který nabídne
vyšší cenu
Usnesení č. 89
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 formou obálkové metody
zájemci, který nabídne vyšší cenu. 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: 11 pro, 0 proti, 4 (Zámečník, Kutil, Bednarčík, Dvořák), chybí Petrášek.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015

k) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách NP č. 311
Přílohy:

- žádost ze dne 19.12.2015, kopie platebního rozkazu, vyjádření MěSD,
návrh odboru HB

Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti bývalé nájemkyně nebytových
prostor č. 311 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném a plnění za užívání uvedeného nebytového prostoru ve výši 186 361
Kč, formou měsíčních splátek ve výši 4.000 Kč. Dohoda o splátkách bude
uzavřena nejpozději do 31.03.2015.
Hlasování: 14 pro, 1 proti (Kutil), 1 se zdržel (Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
l) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Luční
Přílohy:

- žádost ze dne 07.01.2015, evidence předpisu a plateb, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném a plnění za užívání bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku (bez
poplatků a úroků z prodlení), a na poplatcích z prodlení z předchozích dluhů
v celkové výši 31.023 Kč, formou měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: 14 pro (chybí Zámečník, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2015
m) Přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku
města k 31.01.2015
Přílohy:

- materiál MěSD

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený přehled dluhů za nájemné
bytů k 19.02.2015 a nebytových prostor k 24.02.2015, které jsou v majetku
města Vimperk.
Hlasování: 14 pro (chybí Dvořák, Koška). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 31.03.2015

Bod č. 4
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2015
provedené radou města za období od 26.01.2015 do 24.02.2015.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Sýs), chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 31.03.2015
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 ve výdajích dle
předloženého návrhu v celkové částce 1.230.000 Kč (RO č. 3).
Hlasování: 15 pro, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 31.03.2015
Bod č. 6
Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec
Přílohy:
- návrh odboru IÚ, návrh smlouvy
Neprojednávalo se – staženo z programu jednání.
Bod č. 7
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přílohy:

- žádost spolku Lungta ze dne 25.01.2015, návrh S

Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice byla dne
10.03.2015 vyvěšena vlajka Tibetu u příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci ve Lhase.
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Zámečník), chybí Dvořák, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.03.2015

Bod č. 8
Různé
R1) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23.02.2015
Přílohy:

- zápis KV

Návrh Dvořáka
Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města projednalo zápis z kontrolního výboru a bere na vědomí
připomínky kontrolního výboru k prodeji pozemku včetně budovy výukového
bloku v areálu U Sloupů v k. ú. Vimperk.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bednarčík, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 09.03.2015
Návrh Kutila – nehlasovalo se
Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání zápis kontrolního výboru a přijalo
opatření k bodu č. 1 zápisu kontrolního výboru při budoucím prodeji nemovitého
majetku města s předpokládanou hodnotou vyšší 20 000 Kč předkládat znalecký
posudek.
Návrh Martanové
Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru zpracovat přehled nakládání
s nemovitostmi a budovami v areálu U Sloupů včetně přehledu vynaložených
nákladů na jejich údržbu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 17.06.2015
R2) Připomínky Z. Kutila k ÚP – dle emailového sdělení Z. Kutila ze dne
06.03.2015 staženo z projednávání
Přílohy:

- návrh Z. Kutila, materiál M. Kalouse – vedoucí odboru HB

R3) Odvolání osadního výboru osad Hrabice, Křesánov, Cejsice, Sloup
Přílohy:

- návrh TAJ

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města zrušuje společný osadní výbor osad Hrabice, Křesánov,
Cejsice a Sloup z důvodu porušení § 120 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Dvořák, Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 09.03.2015

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města pověřuje tajemníka ve spolupráci s odborem VV
kontrolou osadního výboru Výškovice a osadního výboru Lipka zda tyto osadní
výbory splňují všechny náležitosti zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, odbor VV, termín do 15.04.2015
R4) Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na
rok 2015
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK
ČR na realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2015 a
schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Římskokatolické farnosti
Vimperk na zajištění akce „Oprava šindelové střechy kostela Navštívení Panny
Marie ve Vimperku“ ve výši 36.000 Kč.
Hlasování: 15 pro, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, FO, termín do 30.09.2015
R5) Návrh na provedení kontroly
Přílohy:

- písemný návrh Martanové

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru provést kontrolu nakládání
s finančními prostředky MěKS Vimperk za období 2011 – 2014.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FV, termín do 15.06.2015

Bod č. 9
Diskuse
Bylo předloženo stanovisko odboru IÚ k připomínkách ve věci podmáčení zelených
ploch v areálu městského koupaliště – bez usnesení.
Pan Dutka tlumočil pozvánku na setkání s obyvateli lokality U Sloupů dne 10.04.2015
od 16:00 hodin v restauraci U Sloupů – téma: zřízení osadního výboru
Pan Myslík předal starostce žádost o vytyčení ochranného pásma vodního zdroje
(prameniště) v osadě Křesánov – bude provedeno místní šetření.
Příští plánovaný termín jednání ZM je 27.04.2015
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 10
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Zámečník
Karel Beránek

