Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 02.05.2016 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Program:

Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka
Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel
Dvořák, Karel Beránek, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel
Hudeček
Jan Koller
Mgr. Petr Pavelec Ph.D., ředitel Územní památkové správy ČB
Radoslav Myslík, předseda Osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov

1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Směna pozemků v k. ú. Vimperk v ulici Výhledy
b) Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
c) Žádost města o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
d) Žádost o prominutí dlužného nájemného na bytě v ulici Svornosti čp. 81 ve
Vimperku
4. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2015
8. Návrh roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2015
9. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců
muzea na státním zámku Vimperk
10. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
11. Různé
R1) Navýšení peněžních prostředků na výstavbu dětského hřiště u Volyňky
R2) Volba členů kontrolního výboru
12. Diskuse
13. Závěr

Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města. Uvedla, že zastupitelstvo města je usnášení
schopné.
V úvodu starostka požádala přítomné o uctění památky minutou ticha za Ing. Jaroslava
Zámečníka, bývalého zastupitele a místostarostu, který dnes zemřel.
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 Ing. Karel Hudeček a Zdeněk Kutil, 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 3b) Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi o další
žádosti.
Doplnění bodu 11. Různé o R3) Odvodnění sportovního areálu Vimperk a R4) Změna Obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Hlasování: 16 pro.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Lukáš Sýs, Stanislav Hlava
Volební a návrhová komise: Ing. Petr Bednarčík, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Josef Bejček.
Hlasování: 16 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 14.03.2016

Usnesení č. 273
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 14.03.2016 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 14.03.2016 do 25.04.2016.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Sýs, Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky

Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Směna pozemků v k. ú. Vimperk v ulici Výhledy
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 8/5/2016, vyjádření ze dne 31.03.2016,
snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh
odboru HB

Usnesení č. 274
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit 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 KN č. 1725/1 – trvalý travní porost, její části dle
geometrického plánu č. 2331-8/2016 vedené jako nově vzniklá parcela parc. č. 1725/13
– trvalý travní porost o výměře 388 m2 a nově vzniklá parcela parc. č. 1725/14 – trvalý
travní porost o výměře 63 m2, z majetku města Vimperk, za část pozemku v k. ú. Vimperk
na listu vlastnictví č. 893 označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1724 –
ostatní plocha, neplodná půda, její část dle téhož geometrického plánu vedená jako
nově vzniklá parcela parc. č. 1724 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 451 m2.
Z důvodu, že směňované pozemky jsou výměrově totožné, jsou v územním plánu
zařazeny do ploch se stejným využitím a mají dle znaleckého posudku č. 3922/2016
stejnou hodnotu (cenu v místě a čase obvyklou 20 Kč/m2), bude směna provedena bez
doplatku. Náklady spojené s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na
geodetické dělení a ocenění pozemků a poplatek za vklad do katastru nemovitostí
ponesou obě strany směny každá jednou polovinou. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem této směnné smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
b) Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 147/8/16, snímek mapy se zákresem, vzorová
kupní smlouva, nabídka ze dne 18.04.2016, nabídka ze dne 25.04.2016,
nabídka ze dne 25.04.2016, návrh odboru HB

Usnesení č. 275
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví, a to ideální 1/2,
pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví
č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 453/10
– trvalý travní porost o výměře 1129 m2, za kupní cenu dle podané nabídky na
zveřejněný záměr č. 17/8/2016 ve výši 820.000 Kč včetně DPH. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než
dojde k úhradě celé kupní ceny na účet města, nebude moci být podán návrh na vklad
do katastru nemovitostí. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
K prodávanému pozemku bude pro město Vimperk zřízeno předkupní právo a to po
dobu výstavby rodinného domu s tím, že po kolaudaci stavby dojde k jeho výmazu
z katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní
smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016

Usnesení č. 276
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 453/20 – trvalý travní porost o výměře 1384 m2, za
kupní cenu dle podané nabídky na zveřejněný záměr č. 17/8/2016 ve výši 991.387 Kč s
DPH (592 Kč/m2 bez DPH). Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu
kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na účet
města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště
tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. K prodávanému pozemku bude pro město
Vimperk zřízeno předkupní právo a to po dobu výstavby rodinného domu s tím, že po
kolaudaci stavby dojde k jeho výmazu z katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města
pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 277
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví a to ideální 1/2,
pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví
č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 453/11
– trvalý travní porost o výměře 1305 m2, za kupní cenu dle podané nabídky na
zveřejněný záměr č. 17/8/2016 ve výši 935.000 Kč včetně DPH. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než
dojde k úhradě celé kupní ceny na účet města, nebude moci být podán návrh na vklad
do katastru nemovitostí. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
K prodávanému pozemku bude pro město Vimperk zřízeno předkupní právo a to po
dobu výstavby rodinného domu s tím, že po kolaudaci stavby dojde k jeho výmazu
z katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní
smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016

c) Žádost města o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
Přílohy:

- tabulka pozemků SPÚ významných pro město s popisem využití a umístění,
snímky KM výše uvedených parcel jsou k dispozici na odboru HB, návrh odboru
HB

Usnesení č. 278
Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod
pozemků a staveb komunikací ve svém územním obvodu města Vimperk tj. parcely v k.
ú. Bořanovice u Vimperka - parcely KN č. 771/4, KN č. 795/4,
k. ú. Hrabice - parcely KN č. 559/20, KN č. 559/24, KN č. 559/38, KN č. 682/29, KN č.
682/57,
k. ú. Klášterec u Vimperka – parcela KN č. 338/5,
k. ú. Křesanov – parcely KN č. 920/2, KN č. 940,
k. ú. Lipka u Vimperka – parcely KN č. 304/1, KN č. 304/3
k. ú. Pravětín – parcely KN č. 945/2, KN č. 950,
k. ú. Skláře u Vimperka – parcely KN č. 463/1, KN č. 463/4,
k. ú. Vimperk - parcely KN č. 344, KN č. 1713/1, KN č. 1830/106, KN č. 1830/147, KN č.
1861/3, KN č. 1894/1, KN č. 1991/7, KN č. 2000, KN č. 2115/2, KN č. 2116, KN č. 2129, KN
č. 2698/1, KN č. 2699/2, KN č. 2700/2.
Hlasování: 15 pro. 0 proti, 1 se zdržel (Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
d) Žádost o prominutí dlužného nájemného na bytě v ul. Svornosti čp. 81 ve Vimperku
Přílohy:
- žádost právního zástupce ze dne 08.03.2016 bez příloh, vyjádření MěSD
Dvořák – na příští ZM požaduje informaci o tom, jak vypadají jednotlivé případy, týkající se
žádostí o prominutí dluhů, které byly projednány na ZM za poslední dva roky – zodpovídá
odbor HB
Usnesení č. 279
Zastupitelstvo města rozhodlo trvat na svém usnesení č. 718 ze dne 16.06.2014, tj. na
úhradě dlužného nájemného a bezdůvodného obohacení ve výši nájemného včetně
poplatku a úroku z prodlení v celkové výši 35.632 Kč (dluh ke dni 14.03.2016), které
vzniklo na bytě v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.05.2016

Bod č. 4
Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
Přílohy:

- návrh odboru VÚP, návrh změny č. 1

Dvořák – požaduje stanovit přibližnou časovou osu
Usnesení č. 280
Zastupitelstvo města, na základě § 47 odst. 5 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, splněno
Bod č. 5
Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 281
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2016 provedené
radou města za období od 01.03.2016 do 18.04.2016.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.05.2016
Bod č. 6
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 282
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 201.021 tis. Kč (RO č. 8),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 2.687.700 Kč (RO č. 9).
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.05.2016
Bod č. 7
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2015
Přílohy:

- návrh FO

Petrášek, předseda FV – seznámil přítomné se stanoviskem finančního výboru
Kutil – nesouhlasí s vyjádřením Petráška, myslí si, že vše není v souladu se zákonem
o obcích. Jedná se o pochybení týkající se uzavření smluv, na zateplení ZŠ Smetanova a
šaten Zimního stadionu Vimperk.
Petrášek – vyjádřil se k názoru Kutila
Kutil – upozornil, že pravomoci při rozhodování má zejména RM, ale ZM nemá informace a
nemůže se vyjadřovat k návrhům smluv. ZM by si mělo vyhradit přesnější kompetence.

Usnesení č. 283
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města Vimperk
za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2015 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření:
- ukládá příkazcům operací předkládat Radě města Vimperk ke schválení smlouvy
s dodavateli kryté rozpočtem,
- doporučuje Radě města Vimperk schvalovat pouze smlouvy s dodavateli, které
budou mít „Záznam o předběžné řídící kontrole a schválení operace“ potvrzený
správcem rozpočtu.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: příkazci operací, správce rozpočtu, RM, termín trvalý

Bod č. 8
Návrh roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2015
Přílohy:

- návrh FO, výkazy roční účetní závěrky města za rok 2015, zpráva nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2015,
vyjádření pracovníka vnitřní kontroly, protokol o schválení účetní závěrky
sestavené ke dni 31.12.2015

Usnesení č. 284
Zastupitelstvo města, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve složení
Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,
Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel Dvořák, Karel Beránek, Iveta
Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček tímto protokolem ze dne 02.05.2016 účetní
závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 schvaluje.
Hlasování: 16 pro (Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka
Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel Dvořák, Karel
Beránek, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil
Petrášek, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček), 0 proti, 0 se zdržel, omluven J. Koller.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2016
Bod č. 9
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů
zaměstnanců muzea na státním zámku Vimperk
Přílohy:

- návrh smlouvy

Pavelec – hovořil o stavu státního zámku Vimperk, o plánech, o záměrech. Kladně hodnotí
podporu města Vimperk. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace na
revitalizaci zámku. Žádost byla podána, na výsledek se čeká.
Dvořák – nelíbí se mu nasvícení zámku, žádá změnu
Cais – byla provedena změna v nasvícení, na druhé straně bylo město upozorněno na velký
světelný smog
Petrášek – bylo by třeba připravit projekt na nasvícení
Bejček – se dotázal, co můžeme návštěvníkům nabídnout dnes

Pavelec – v současnosti nabízíme návštěvníkům provizorium zámku, které již po rekonstrukci
k vidění nebude, je tomu přizpůsobena i cena. Po dobu případné rekonstrukce může být
zámek uzavřen.
Rűckerová – pokud příspěvek nebude odsouhlasen, jak budete postupovat dál
Pavelec - máme osm pracovních pozic, pouze čtyři pozice nejsou kryty ze státního rozpočtu.
Muzeum budeme provozovat i v případě, že příspěvek od města nedostaneme. Ale museli
bychom improvizovat a hledat rezervy v rozpočtu.
Usnesení č. 285
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti NPÚ Praha, Valdštejnské náměstí 3
Praha 1 – Malá Strana a poskytnout v roce 2016 dotaci z rozpočtu města ve výši 350.000
Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců muzea na státním zámku
Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 20.04.2016
Bod č. 10
Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
Přílohy:

- zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov ze dne
27.02.2016

Usnesení č. 286
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Hrabice, Cejsice
a Křesanov ze dne 27.02.2016.
Hlasování: 15 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 20.04.2016
Bod č. 11
Různé
R1) Odvodnění sportovního areálu Vimperk (původně bod R3)
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 287
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Odvodnění sportovního areálu
Vimperk“ a rozhodlo spolufinancovat tento projekt z rozpočtu města Vimperk v min.
výši 1.650.000 Kč.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2016

R2) Navýšení peněžních prostředků na výstavbu dětského hřiště u Volyňky (původně
R1)
Přílohy:

- písemný návrh I. Preslové

Ing. Kotál předložil prezentaci a zhodnotil situaci. K záležitosti se vyjadřovaly i některé
maminky.
Návrh Preslové
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu pro odbor ŽP o částku 405.000 Kč, která
bude použita na výstavbu dětského hřiště u Volyňky.
Nehlasovalo se.
Návrh Martanové
ZM schvaluje změnu rozpočtu 2016 takto: změnu ve výdajích rozpočtu č. 10:
§ 6409 pol. 5901 - rezerva roku 2016
- 200.000 Kč
§ 3421 pol. 6122 – pořízení DHM, dětské hřiště (dětské hřiště u Volyňky) + 200.000 Kč.
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 288
Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit o 405 000 Kč z rezervy města na výstavbu
dětského hřiště u Volyňky a pověřuje radu města plněním tohoto usnesení.
Hlasování: 9 pro (Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík, Beránek,
Janásková), 2 proti (Bejček, Hlava), 5 se zdrželo (Petrášek, Hudeček, Martanová, Cais,
Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, odbor ŽP, termín ihned
R3) Volba členů kontrolního výboru (původně R2)
Přílohy:

- bez příloh

Návrh Bednarčíka
Zastupitelstvo města rozhodlo pro volbu KV volit nejprve předsedu KV.
Nehlasovalo se.
Návrh Dvořáka – bude navrhovat stejné složení KV, jaké bylo odvoláno
Zastupitelstvo města volí předsedou KV Zdeňka Kutila.
Hlasování: 5 pro (Sýs, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík), 5 proti (Bejček, Hlava,
Petrášek, Hudeček, Martanová), 5 se zdrželi (Koška, Rűckerová, Cais, Kutil, Beránek), chybí
Janásková. Návrh nebyl přijat.

Návrh Dvořáka
Zastupitelstvo města rozhodlo volit členy KV veřejně a jmenovitě.
Hlasování: 7 pro (Sýs, Koška, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík), 8 proti, 1 se
zdržel (Janásková). Návrh nebyl přijat.
Martanová vysvětlila způsob hlasování, kandidát musí získat min. 9 hlasů.
Návrh Bednarčíka

Usnesení č. 289
Zastupitelstvo města rozhodlo pro volbu KV volit nejprve předsedu KV.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Hlava, Koška, Cais). Návrh byl přijat.
Bednarčík svého kandidáta nepředstavil a sdělil, že jím oslovený kandidát odmítl.
Návrh Petráška
Usnesení č. 290
Zastupitelstvo města rozhodlo volit členy KV. Členové uskupení budou předkládat
jednotlivé návrhy.
Hlasování: 9 pro, 3 proti (Kutil, Preslová, Dvořák), 4 se zdrželi (Koška Sýs, Střeleček,
Bednarčík). Návrh byl přijat.
Koška – navrhuje za předsedu Bednarčíka – kandidaturu odmítl
Kutil – navrhuje za předsedu Hlavu – kandidaturu odmítl
Petrášek – navrhuje Jiřího Horáka – kandidaturu přijal
Hlava – navrhuje Libora Bezděka – kandidaturu přijal
Cais – navrhuje Hanu Sovovou – kandidaturu přijala
Koška – navrhuje Milana Straku
Návrh Martanové
Usnesení č. 291
Zastupitelstvo města rozhodlo o způsobu volby tajným hlasováním.
Hlasování: 11 pro, 5 proti (Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák). Návrh byl přijat.
Tajemník vysvětlil pravidla hlasování tajným způsobem.
Rűckerová přednesla zprávu volební a návrhové komise o výsledku tajného hlasování: 16
hlasovacích lístků bylo odevzdáno. Z toho bylo 11 platných, 1 neplatný a 4 se zdrželi.
Jiří Horák – obdržel 9 hlasů
Libor Bezděk - obdržel 10 hlasů
Hana Sovová – obdržela 10 hlasů
Milan Straka – obdržel 9 hlasů
Usnesení č. 292
Zastupitelstvo města volí za členy kontrolního výboru Libora Bezděka, Jiřího Horáka,
Hanu Sovovou, Ing. Milana Straku.
Zodpovídá: ZM, termín 02.05.2016
R4) Změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh OZV

Usnesení č. 293
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o místních
poplatcích s účinností od 01.06.2016.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2016

R5) Dvořák – navrhuje vložit bod Personální změny v RM
Přílohy:

- bez příloh

Dvořák – požádal Janáskovou o vyjasnění situace, která se týká obvinění Caise
Janásková – dostala oznámení od občanů, společnost IT Profi má na sídlišti nepovolené
stavby, na písemný dotaz nedostala odpověď, tudíž dopis zveřejnila, aby obdržela odpověď
Cais – snažil se kontaktovat Janáskovou osobně, od roku 2008 má uzavřenou smlouvu, kde
je uvedeno, které objekty v majetku města může používat pro umístění jejich zařízení, je to
legální záležitost. V roce 2013 umístila firma 4 kabelová vedení, nepotřebovala schválení,
následoval podnět od konkurenční firmy, byla prohlídka na místě, tam označila společnost svá
vedení, která se nepodařilo v průběhu správního řízení zlegalizovat. Následovala schůzka na
odboru VÚP, kabelové vedení bylo odstraněno začátkem letošního roku.
Janásková – tvrdí, že odpověď místostarosty nedostala, tudíž chtěla odpověď veřejně
Cais – nabízel odpověď na koaliční schůzce, dále po pracovním jednání ZM
Janásková – vadí jí nekomunikace
Sýs – vyzval Kokšteina k vyjádření týkající se správního řízení vedené se společností IT Profi
Kokštein – informace ze správního řízení nemůže poskytovat
Preslová – zajímalo ji, zda firma platila poplatky
Cais – postupoval podle smlouvy
Martanová – předložila chronologický postup vývoje situace o poskytování internetu ve městě.
V roce 1998 rozvod kabelu po sídlišti, které jsou uložené v zemi. Nebyl stanoven poplatek za
uložení. Tato samá firma v roce 2005 provedla rozšíření zemních kabelů na sídlišti za poplatek
cca 7.000 Kč. Za pokládku optického kabelu v roce 2010 od vlakového nádraží do ulice K.
Weise zaplatila přes 80.000 Kč bez DPH – poplatek za věcné břemeno. Za vzdušné vedení
se neplatí, platí se za umístění antén, to schvaluje RM a s firmou jsou uzavírány smlouvy.
Cais – co se týče firmy Elsat, bylo to rozhodnutí tehdejší RM, někdy se platilo, jindy ne
Dvořák – proč bylo vedeno správní řízení s Vaší firmou
Cais – dle výkladu, který jsem měl k dispozici, bylo vše v pořádku. Umístili 4 vzdušné dráty,
které letos v únoru byly odstraněny.
Preslová – citovala usnesení z listopadu 2015 o zamítnutí umístění kabelů firmy Starnet
Martanová – důvodem bylo, že město nechtělo rozkopat celé sídliště
Kotál – sdělil, že nedal doporučení RM pro rozkopání sídliště
Rűckerová – oslovila zástupce firmy Starnet, zda má pocit, že neuspěli proto, že Cais je
místostarosta
Zástupce firmy Starnet – ne, místostarosta nám podle mého nebrání
Cais – na sídlišti si můžou občané vybrat ze sedmi firem, jak se připojit
Hudeček – Starnet jsme zamítli, protože pokud bychom jim povolili, musíme tak povolit dalším
a dalším firmám umístění kabelů v zemi a tím znovu opakovat rozkopání sídliště
Preslová – dotaz na místostarostu, máte jako firma kabely v zemi?
Cais – nemáme
Hlava – sídliště v době první pokládky kabelů do země bylo v neutěšeném stavu
Dvořák – bere situaci jako osobní selhání Caise
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 294
Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o odvolání místostarosty tajným způsobem.
Hlasování: 12 pro, 2 proti (Koška, Beránek), 1 se zdržel (Cais), chybí Hlava.
Návrh Martanové
Usnesení č. 295
Zastupitelstvo města rozhodlo jednat i po 23:00 hodině.
Hlasování: 15 pro, 1 proti (Beránek), 0 se zdržel. Návrh byl přijat.

Návrh Sýse
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že Cais setrvá ve výkonu funkce místostarosty a zůstane
členem rady města.
Nehlasovalo se.
Návrh Sýse
Zastupitelstvo města rozhodlo o odvolání Ing. Jiřího Caise z funkce místostarosty.
Tajemník vysvětlil pravidla hlasování tajným způsobem.
Rűckerová přednesla zprávu volební a návrhové komise o výsledku tajného hlasování: bylo
odevzdáno 16 hlasovacích lístků, z toho je 8 pro, 6 proti, 1 se zdržel, 1 hlasovací lístek je
neplatný. Návrh na odvolání Ing. Jiřího Caise z funkce místostarosty nebyl přijat.

Bod č. 12
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Starostka města doplnila, že pohřeb Ing. Jaroslava Zámečníka se koná v pátek 06.05.2016
od 11:00 hodin.
Bod č. 13
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hlava
Lukáš Sýs

