Zápis z dvacátého prvního zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 15.05.2017 od 15:30 hodin
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, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš Koška, Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Jan Koller, Ing. Petr Bednarčík,
Ing. Karel Hudeček

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
4. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej budovy typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního
pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Žádost o odkoupení budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/12 v
k. ú. Vimperk – bývalý výstrojní sklad
c) Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp./če. postavené na parcele
KN č. 2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů
d) Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín
e) Prodej pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota
f) Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku
KN č. 413 v k. ú. Vimperk
g) Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka
h) Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy a smlouvě
budoucí kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
i) Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v
parametrech řadu do majetku města v ul. Zámek
j) Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem z
5. Návrh rozpočtových opatření
6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
7. Přehled pohledávek města Vimperk
8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
9. Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální zajištění
provozu Vimperského zámeckého muzea
10. Plán odpadového hospodářství města Vimperk
11. Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
12. Budoucí prodej stavby “Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova
– II. etapa”
13. Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
14. Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
15. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
16. Různé

17. Diskuse
18. 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 i obrazový záznam. Dále upozornila na písemné předkládání návrhů na
usnesení.
Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se
kterými byla seznámena.
Návrhy na úpravu programu: nebyly vzneseny žádné návrhy.
Hlasování: 16 pro, chybí Cais.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Koška, Stanislav Hlava.
Volební a návrhová komise: Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Josef Bejček, Jan Koller.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Koller, Rűckerová), chybí Cais.

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

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 03.04.2017

Koller – dotázal se na rozhodnutí pod označením usnesení RM č. 444/RS, týkající s návrhu
dohody o narovnání se společností Vysspa
Martanová – návrh byl odložen, nebylo rozhodnuto
Usnesení č. 437
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 03.04.2017 a bere
na vědomí činnost rady města dne 03.04.2017 a rozhodnutí starostky v období od
04.04.2017 do 10.05.2017.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
Bod č. 3
Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
Přílohy:

- návrh Martanové, Hudečka, Beránka, Petráška Caise, Rűckerové, Hlavy,
Bejčka

Martanová – hovořila o postupu řešení při volbě MS. Uvedla, že probíhala jednání. Vzhledem
k tomu, že nedošlo k dohodě, navrhuje zviditelnit výsledky voleb a do RM navrhují zástupce
stran s nejvyšším počtem hlasů). Vyzvala, aby se k návrhu vyjádřili všechna uskupení. Uvedla,
že jiné návrhy na obsazení RM nebyly předloženy.
Petrášek – navrhuje za VPM sebe, jako lídra.

Janásková – uvedla, že všichni podporují starostku ve vedení města. Ale diskutuje se o
obsazení v RM. Navrhuje sebe nebo Petráška.
Rűckerová – souhlasí s návrhem Martanové.
Cais – pokud jsem byl já odvolán jako místostarosta z osobních důvodů, myslím, že by měl
být dojmenován pouze místostarosta.
Koller – podpoří návrh Martanové, pokud bude z každého uskupení jeden člen. Podal návrh
na odvolání Petráška z rady. Podporu by měl získat dalším hlasováním.
Bednarčík – ČSSD je ve volbách pod čarou. Nikdy jsme neusilovali o místa v RM. Vzhledem
k situaci se zúčastnili několika jednání. Nebylo by dobré, aby Martanová odstoupila. Žádá, aby
zůstala ve funkci.
Martanová – uvedla, že se snaží vždy zklidnit atmosféru, má podporu od lidí. Není
v jednoduché situaci. Proto, aby mohla pracovat, dala kolegům nějaké své podmínky. Nezná
důvod, proč by měli být změněni radní. Dnešní situace není standartní. Svůj návrh vidí, jako
poslední možnost, jinak to bude považovat jako vyjádření nedůvěry k mé osobě. Pozice ve
vedení musí být vytvořenou dobrou atmosféru k jednání. Spoustu svého času z velké části
věnovala dokazování proti obviňování. Nezná důvod, proč by Petrášek nemohl v RM
pokračovat. Starosta by měl být vedoucí, manažer, politik ale především člověk. Je to o lidské
práci. Pokud nebude mít vhodné podmínky pro svoji práci, nemůže funkci starostky vykonávat.
Je to její rozhodnutí. Dále uvedla, že jsou rozdělané projekty, ale je třeba město vést dál.
Hlava – je potřeba, aby všech 17 lidí táhlo za jeden provaz. Po posledních volbách byla situace
těsná. RM musí být podporou pro vedení. Janásková odmítla koalici držet. Proto došlo
k odvolání místostarosty. Starostka pracuje dobře, je vidět, že má podporu. Každý manažer si
musí vytvořit tým, který ho nepodrazí, musí cítit podporu.
Martanová – pokud bude do funkce místostarosty navržen Sýs, budu ho podporovat.
Petrášek – mám stvrzeno podpisy z VPM, že mě podporují ve funkci v RM.
Janásková – uvedla, že Petráška nepodpoří v RM, jelikož se odklonil od programu VPM.
Martanovou na pozici starostky podporuje. Není překvapením, že nehlasovala s koalicí.
Zastupitelé musí sami vědět, koho podpoří v RM.
Cais – jednotlivá místa RM budou lídři stran. Je snad ve VPM nový lídr?
Petrášek – ne.
Kutil – přikloním se k návrhu Kollera.
Rűckerová – nejsme tady soudci VPM. Petrášek je členem RM, proč zaznělo odvolání? Jaké
jsou důvody? Žádný důvod v současné době nevidím.
Sýs – jako kandidát na MS, chci tvořit mosty. Důvěru vidím v Janáskové, byť to není lídr.
Petrášek má určitě více zkušeností, a přesto já bych rád viděl po svém boku Janáskovou.
Hudeček – především Martanová by si měla klást podmínky a ne někdo, kdo se bude
zaučovat.
Petrášek – nemám problém s tím, že nebudu v RM, ale s tím, že není tak vyslovena důvěra
Martanové. Nevytváříme jí podmínky pro to, aby mohla dobře pracovat. Neslyšel jsem důvody
pro mé odvolání. Práci pro město jsem jako zastupitel, radní, místostarosta a starosta dělal
vždy dobře.
Dvořák – nechápe, proč se vracet na začátek. Petrášek byl součástí spousty vážných chyb.
Nebyly připraveny projekty. Nás osm má připomínky k jednání a fungování RM. Do RM jsme
připraveni navrhnout jednoho zástupce.
Cais – nerozumí tomu, když jste měli už dávno připomínky k RM. Proč jste RM už dávno
neodvolali a nepřijali zodpovědnost.
Martanová – zdůvodnila svůj návrh, který předkládá, vidí to jako východisko. Oslovila Dvořáka,
že pokud nemá důvěru k RM, je vidět že nemá důvěru ani ona.
Kutil – nechce odvolat Martanovou, protože má projekty rozdělané. Martanové důvěřuje.
Cais – pokud starostka jako manažerka nebude mít důvěru, nemůže funkci vykonávat. Její
podmínky jste všichni znali. Je chlapštější říct, že odvoláte celou radu.
Sýs – já se na funkci místostarosty necpu.
Koller – Petrášek ztratil většinovou podporu ve VPM.
Petrášek – nemá problém. Tak odvolejte celou RM a přijměte zodpovědnost. Že nemá
většinovou podporu VPM není věc dnešního jednání.

Ženíšek – rozumím, že Sýs chce mít podporu, ale měl by ji hledat hlavně u starosty. Jeho
podpora ze strany radních bude víceméně mizivá.
Martanová – práce na radnici je rozdělaná. Při schvalování rozpočtu hlasovala Janásková
proti, tady je vidět její podpora. Spolupráci jsme několikrát navrhovali. Argumenty pro odvolání
Petráška jsou účelové. Je to o tom, kdo bude mít tři mandáty v RM.
Rűckerová – uvidíme silou hlasů, kdo zvítězí. Veřejnosti se moc líbit nebude, pokud bude
odvolaná starostka, proto to nechcete navrhnout.
Preslová – kritizujete Janáskovou, ale začalo to podnikáním Caise.
Martanová – vyjádřila se k Janáskové. Není to osobní zášť. Smysluplnější podporu vidí u
Petráška. Má zkušenosti.
Hlava – strana musí mít stranickou disciplínu, hnutí je pouze uskupení.
Bejček – pokaždé zde zazní, že Jihočeši nedostali prostor. Odvolání KV bylo správné, neuměli
nestranně rozhodnout. Dotázal se, zda je Sýs ochotný přijmout funkci místostarosty, pokud
bude Janásková místo Petráška a zbytek stávající rady.
Sýs – chyběli by v RM Jihočeši.
Hudeček – starostku podporujeme všichni. Nechme stávající dva členy RM, ať pomůžeme
starostce.
Janásková – uvedla důvody pro odchod z koalice: podnikání Caise, neřešení problémů v RM,
v diskuzi se neposouváme dál, v rozpočtu jsme měli abnormálně velké přesuny a nebylo
zřejmé, o co se jedná.
Návrh Kollera
Usnesení č. 438
Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o odvolání Ing. Bohumila Petráška z funkce
člena rady města.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 7 proti, 1 se zdržel (Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Kollera
Usnesení č. 439
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat Ing. Bohumila Petráška z funkce člena rady
města pro ztrátu důvěry.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 6 proti (Rűckerová, Martanová, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček), 2 se zdrželi
(Petrášek, Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Střelečka
Usnesení č. 440
Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o odvolání Ing. Karla Hudečka z funkce člena
rady města.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 7 proti (Rűckerová, Martanová, Petrášek, Beránek, Hlava, Bejček, Cais), 1 se
zdržel (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Usnesení č. 441

Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat Ing. Karla Hudečka z funkce člena rady města
z důvodu duplicity dvou členů rady města z jednoho hnutí.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 7 proti (Rűckerová, Martanová, Petrášek, Beránek, Hlava, Bejček, Cais), 1 se
zdržel (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Košky
Usnesení č. 442
Zastupitelstvo města volí Lukáše Sýse do funkce místostarosty města Vimperk.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 7 proti (Rűckerová, Petrášek, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček, Cais), 1 se zdržel
(Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Sýse
Usnesení č. 443
Zastupitelstvo města volí MVDr. Šárku Janáskovou členkou rady města Vimperk.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák,
Bednarčík,Střeleček), 7 proti (Rűckerová, Petrášek, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček, Cais),
1 se zdržel (Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 444
Zastupitelstvo města volí Zdeňka Kutila členem rady města Vimperk.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 8 proti (Rűckerová, Martanová, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček, Cais, Petrášek).
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Martanová rezignovala na funkci starostky města a vysvětlila důvody.
Slova se ujal Sýs z pozice místostarosty. Požádal o předložení návrhů na pozici starosty.
Kutil navrhl Dvořáka jako starostu města. Dvořák kandidaturu přijal.
Návrh Kutila
Usnesení č. 445
Zastupitelstvo města volí starostou města Mgr. Pavla Dvořáka.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 8 proti (Rűckerová, Martanová, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček, Petrášek, Cais).
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Dvořák převzal vedení jednání a navrhl přestávku 10 min – většinově bylo odsouhlaseno.
Hlava rezignoval na funkci člena RM.

Dvořák navrhl za člena rady města Bednarčíka. Bednarčík kandidaturu přijal.
Návrh Dvořáka
Usnesení č. 446
Zastupitelstvo města volí Ing. Petra Bednarčíka členem rady města.
Hlasování: 9 pro (Janásková, Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Bednarčík,
Střeleček), 6 proti (Rűckerová, Cais, Hudeček, Beránek, Hlava, Bejček), 2 se zdrželi
(Martanová, Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Bod č. 4
Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej budovy typu „U“ na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku
KN č. 2522/62 v k. ů. Vimperk v areálu U Sloupů
Přílohy:

- žádost ze dne 08.12.2016, snímek mapy se zákresem, zápis z jednání
osadního výboru ze dne 11.01.2017, kopie ÚP, kopie GP, kopie znaleckých
posudků, návrh zveřejněného záměru, přehled ocenění budovy „U“
s usnesením o zveřejnění, návrh odboru HB

Usnesení č. 447
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označených jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/40 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2429 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova
bývalé ubytovny typu „U“ v areálu U Sloupů)
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená dle geometrického plánu č. 2406-58/2017 a nově vedená jako parc.
č. 2522/172 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8011 m2.
Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, stavba
bývalého podzemního betonového krytu, které jsou součástí odděleného pozemku
parc. č. 2522/172, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez
čp./če. Kupní cena byla stanovena znaleckými posudky č. 4086/2017 a č. 4087/2017
vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017 jako cena v místě a čase
obvyklá ve výši celkem 3.152.420 Kč (2.511.540 Kč za budovu s pozemkem pod stavbou
a 640.880 Kč za pozemek kolem budovy tj. 80 Kč/m2). 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 oddělení a ocenění nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující
dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu
podnikatelského záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí
s harmonogramem realizace a termínem dokončení a dále nabídky zajištění splnění
deklarovaného budoucího využití nemovitostí, které bude součástí kupní smlouvy.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
vedení a údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného
pozemku parc. č. 2522/172 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla
zohledněna ve stanovené ceně pozemku.

Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených
jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2429 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova bývalé ubytovny
typu „U“ v areálu U Sloupů)
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená dle geometrického plánu č. 2406-58/2017 a nově vedená jako parc.
č. 2522/172 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8011 m2.
Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, stavba bývalého
podzemního betonového krytu, které jsou součástí odděleného pozemku parc. č. 2522/172,
dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez čp./če. Nemovitosti jsou
nabízeny za minimální kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč. Tato cena je nižší než cena v místě
a čase obvyklá stanovená znaleckými posudky č. 4086/2017 a č. 4087/2017. 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 nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu podnikatelského
záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a
termínem dokončení a dále nabídky zajištění splnění deklarovaného budoucího využití
nemovitostí, které bude součástí kupní smlouvy.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vedení a
údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku parc. č.
2522/172 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla zohledněna ve stanovené ceně
pozemku.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 448
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označených jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/30 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2450 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba (budova
bývalé ubytovny typu „U“ v areálu U Sloupů)
• parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená dle geometrického plánu č. 2406-58/2017 a nově vedená jako parc.
č. 2522/62 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8618 m2.
Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou
součástí odděleného pozemku parc. č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky)
k výše uvedené budově bez čp./če. Kupní cena byla stanovena znaleckými posudky
č. 4085/2017 a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši celkem 3.205.390 Kč (2.515.950 Kč za budovu
s pozemkem pod stavbou a 689.440 Kč za pozemek kolem budovy tj. 80 Kč/m2). 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 oddělení a ocenění
nemovitostí ve výši 8.293 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Zastupitelstvo města požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu
podnikatelského záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí
s harmonogramem realizace a termínem dokončení a dále nabídky zajištění splnění
deklarovaného budoucího využití nemovitostí, které bude součástí kupní smlouvy.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
vedení a údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného
pozemku parc. č. 2522/62 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla
zohledněna ve stanovené ceně pozemku.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Rűckerová, Cais), chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017

b) Žádost o odkoupení budovy bez čp./če. Postavené na parcele KN č. 2522/12 v k. ú.
Vimperk – bývalý výstrojní sklad
Přílohy:

- žádost ze dne 27.03.2017m snímek mapy se zákresem, fotografie, kopie ÚP,
kopie znaleckého posudku, kopie statického posudku, návrh zveřejněného
záměru, návrh odboru HB

Usnesení č. 449
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí vedených
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, označených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/12 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 595 m2, jejíž součástí je budova bez čp./če. – jiná stavba
(budova bývalého výstrojního skladu) a jako parcela katastru nemovitostí KN
č. 2522/157 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1796 m2 vše areálu bývalých kasáren
U Sloupů, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4093/2017 vypracovaným
znalkyní Evou Petschovou dne 11.04.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši
1.107.840 Kč. Tato kupní 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 nemovitostí ve výši 2.500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Město Vimperk požaduje po zájemcích předložení podrobného popisu podnikatelského
záměru na budoucí využití výše uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace
a termínem dokončení, a dále nabídky zajištění splnění deklarovaného budoucího
využití nemovitostí, které budou součástí kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Cais, Petrášek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
c) Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp. /če. postavené na parcele KN č.
2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů

Přílohy:

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 27.07.2015, snímek mapy se
zákresem, kopie ÚP, kopie GP, fotografie, kopie znaleckého posudku, návrh
odboru HB

Usnesení č. 450
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti vedené 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, označené jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 2522/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, jejíž
součástí je budova bez čp./če. – jiná stavba (budova bývalé stáje) a jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 2522/64 – ostatní plocha, jiná plocha, její část oddělená dle
geometrického plánu č. 2392-271/2016 a nově vedená jako parc. č. 2522/174 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 2566 m2, vše v areálu bývalých kasáren U Sloupů, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 4094/2017 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 11.04.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 161.650 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 geodetické dělení a ocenění nemovitostí ve výši 8.239 Kč. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště
tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Cais, Petrášek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
d) Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 21/9/2017, nabídka ze dne 07.04.2017, snímek
mapy se zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB

Usnesení č. 451
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označený
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 947/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její
část oddělenou dle geometrického plánu č. 220-23/2017 a nově vedenou jako parc. č.
947/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 267 m2, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 4083/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne
14.03.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 16.020 Kč (60 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 7.760 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Cais, Petrášek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
e) Prodej pozemku KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota

Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 24/11/2017, nabídka Z. Krejsy ze dne
27.04.2017, snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh
odboru HB

Usnesení č. 452
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Solná Lhota, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 450/26 – trvalý travní porost o výměře
72 m2 a KN č. 450/27 – trvalý travní porost o výměře 709 m2, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 4090/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne
30.03.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 15.620 Kč (20 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 nemovitostí 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 starostu města podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, chybí Sýs, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
f) Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku KN č.
413 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- nabídka ze dne 30.11.2017, snímek mapy se zákresem, kopie GP, aktuální
fotografie, návrh odboru HB

Usnesení č. 453
Zastupitelstvo města rozhodlo převzít do majetku města pozemek vedený
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 2006, tam
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 413 – zahrada, její část oddělenou
geometrickým plánem č. 2397-19/2017 a nově vedenou jako parcela č. 413/5 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, jejíž součástí je i stavba městského historického
opevnění. Současně bude pro město Vimperk zřízeno na dobu neurčitou bezúplatné
věcné břemeno služebnosti přístupu pro případné opravy a údržbu této historické zdi
v pozemku KN č. 413 v šířce 2 metrů dle uvedeného geometrického plánu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy a smlouvy
o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
g) Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka m
Přílohy:

- žádost ze dne 27.03.2017, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa, kopie
znaleckého posudku, kopie zveřejněného záměru č. 29/13/2017, návrh odboru
HB

Usnesení č. 454
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk,
tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 671 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 198 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4098/2017
vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 22.04.2017 jako cena v místě a čase
obvyklá ve výši 3.960 Kč (20 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 nemovitosti 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 starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 16 pro, chybí Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
h) Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- žádost společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. ze dne 20.04.2017,
snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy, kopie zveřejněného záměru č.
30/13/2017, návrh odboru HB

Usnesení č. 455
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností Energie
AG Teplo Vimperk s. r. o., se sídlem 1. máje 637, Vimperk smlouvu o smlouvě budoucí
kupní týkající se budoucího prodeje 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. 1956/1 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře cca 200 m2. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení plánované stavby
nové přístavby ke stávající budově kotelny na biomasu, která bude na této části
pozemku města postavena a kdy bude stanoven přesný rozsah předmětu prodeje.
Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku jako cena v místě a čase
obvyklá v době před uzavřením kupní smlouvy a bude splatná před podpisem této kupní
smlouvy. Kupující zaplatí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví tohoto
pozemku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bejček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
i) Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v parametrech
řadu do majetku města v ul. Zámek
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem kanalizace, kopie KM s pozemky města, návrh
darovací smlouvy, návrh odboru HB

Usnesení č. 456
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu darovací smlouvu, na
základě které město Vimperk bezúplatně převezme do svého vlastnictví sdruženou
kanalizační přípojku DN 250 vybudovanou v parametrech řadu vedoucí ulicí Zámek a
nacházející se v pozemku parcely katastru nemovitostí KN č. 357/1 v k. ú. Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
j) Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, kopie ÚP, kopie GP, kopie znaleckého posudku,
nabídka RK RE/MAX + přehled uskutečněných převodů

Usnesení č. 457
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk nově vzniklý
pozemek parc. č. 557/22 – zahrada o výměře 1545 m2 oddělený geometrickým plánem č.
2339-44/2016 ze stávající parcely KN č. 557/1 – zahrada o původní výměře 2829 m2, dále
nově vzniklý pozemek parc. č. 645/28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2
oddělený geometrickým plánem č. 220-23/2017 ze stávající parcely KN č. 465/28 - ostatní
plocha, jiná plocha o původní výměře 46 m2 a parcelu katastru nemovitostí KN č. 645/29
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Vimperk zapsané u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 252, vše za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4097/2017 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne
22.04.2017 ve výši 811.710 Kč (507 Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena prodávajícím
převodem na účet kupujících nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek
za vklad do katastru nemovitostí a pořízení znaleckého posudku zaplatí město Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bednarčík, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo neodkoupit do vlastnictví města Vimperk nově vzniklý pozemek
parc. č. 557/22 – zahrada o výměře 1545 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2339-44/2016
ze stávající parcely KN č. 557/1 – zahrada o původní výměře 2829 m2, dále nově vzniklý
pozemek parc. č. 645/28 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2 oddělený geometrickým
plánem č. 220-23/2017 ze stávající parcely KN č. 465/28 - ostatní plocha, jiná plocha o původní
výměře 46 m2 a parcelu katastru nemovitostí KN č. 645/29 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 14 m2 v k. ú. Vimperk, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č.
252.
Nehlasovalo se.
Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO s přílohou č. 1 a č. 2

Usnesení č. 458
Zastupitelstvo města schvaluje změny v objemu rozpočtu ve výši 5.229.180,00 Kč (RO
č. 19).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017

Usnesení č. 459
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – nové výdaje – ve výši
6.751.200,00 Kč (RO č. 20).
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017
Bod č. 6
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO – přehled za období 21.03.2017 – 24.04.2017

Usnesení č. 460
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2017 provedené
radou města k období 21.03.2017 do 24.04.2017
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017
Bod č. 7
Přehled pohledávek města Vimperk
Přílohy:

- návrh FO – přehled pohledávek z hlavní činnosti, odběratelé, MěSD,
nedoplatky za komunální odpad

Usnesení č. 461
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled pohledávek města Vimperk k 31.03.2017.
Hlasování: 16 pro, chybí Martanová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017
Bod č. 8
Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
Přílohy:

- návrh FO – závěrečný účet města za rok 2016, účetní závěrka města za rok
2016

Tůma pečlivě vysvětlil záležitost ohledně závěrečného účtu.
Petrášek – tlumočil stanovisko FV.
Usnesení č. 462
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření a
předložený Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016 s výrokem bez chyb a
nedostatků.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017
Kutil a Preslová vysvětlili důvody, proč se zdrželi. Zároveň své vyjádření předali písemně.
Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vimperk sestavenou ke dni
31.12.2016.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.05.2017
Bod č. 9
Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální
zajištění provozu Vimperského zámeckého muzea
Přílohy:

- žádost NPÚ Praha ze dne 21.04.2017, návrh smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení č. 464
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti NPÚ Praha, Valdštejnské nám. 3, Praha
1 – Malá Strana, a poskytnout v roce 2017 dotaci z rozpočtu města ve výši 350 000 Kč
na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců muzea na Státním zámku
Vimperk. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města dle předloženého návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.03.2018.
Hlasování: 15 pro, chybí Kutil, Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 31.05.2017
Bod č. 10
Plán odpadového hospodářství
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, Plán odpadového hospodářství města Vimperk, vyjádření
KÚ Jč kraje ze dne 20.03.2017 čj. KUJCK 37903/2017/OZZL

Tento bod vedl Ing. Kotál a zároveň spolu s Ing. Zuzanou Stehlíkovou zástupkyní zpracovatele
POH společnosti ISES, s. r. o. Praha 6, odpovídali na dotazy.
Martanová – odpadové hospodářství je dlouhodobá systematická práce. Priorita to rozhodně
na Jč kraji není.
Kotál – naznačil změnu, která se plánuje v zákoně o odpadovém hospodářství a předeslal
některé možné úvahy.
Martanová – v současné době se vede správní řízení na rozšíření skládky.
Usnesení č. 465
Zastupitelstvo města schvaluje Plán odpadového hospodářství města Vimperk.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2017
Bod č. 11
Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh smlouvy o dílo, cenová nabídka Šumavaplan projekt,
s. r. o. ze dne 18.04.2017, záznam o předběžné řídící kontrole

Janče – vysvětlil důvody, které vedly k určitým změnám ve smlouvě.
Samek – jako právní zástupce města se vyjádřil.

Dvořák – je třeba toto urychleně řešit. Záležitost bude mít v budoucnosti v kompetenci
místostarosta.
Petrášek – pokud vyjednáme lepší termíny, můžeme to vyřešit dodatkem ke smlouvě.
Usnesení č. 466
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností
ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, IČO: 03174298 smlouvu
o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka na služby "Dostavba bazénu a úprava
sportovního areálu ve Vimperku" dle předloženého návrhu.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.06.2017
Bod č. 12
Budoucí prodej stavby „Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a
Klostermannova – II. etapa“
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zpráva o
hodnocení nabídek

Usnesení č. 467
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností Energie
AG Teplo Vimperk s.r.o., se sídlem 1. máje 637, 385 01 Vimperk, IČO: 28088654 smlouvu
o smlouvě budoucí kupní týkající se budoucího prodeje stavby „Teplovod Vimperk,
ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa". Kupní smlouva bude
uzavřena po dokončení stavby „Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a
Klostermannova – II. etapa". Kupní cena bude stanovena na základě ceny realizační a
bude splatná v termínu daným kupní smlouvou a po podpisu této kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy o smlouvě
budoucí kupní.
Hlasování: 16 pro, chybí Petrášek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Bod č. 13
Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
Přílohy:

- návrh Janáskové
Příloha k bodu A
1. Zadání Změny č. 1 ÚP Vimperk předložené ke schválení zastupitelům na
květnovém zasedání v roce 2016 s vyznačeným bodem, který jen konstatuje,
že se předpokládá zhotovení SEA, i když už bylo podle následujícího materiálu
jasné, že se bude dělat. Viz Sekce H, strana 5.
2. Vyjádření KÚ k této změně vydané 26. 4. 2016 a stanovující nutnost
provedení SEA. Viz úvodní strana.
3. Výpis z portálu CENIA dokládající sled odeslání dokumentů ke změně ze
strany města Vimperk na KÚ.
Příloha k bodu B
4. Není-li dopis zastupitelům od pana Horejše mezi materiály do zastupitelstva,
pak přikládám tento dopis a jeho přílohy jako přílohy k bodu B tohoto materiálu.
Příloha k bodu C
5. Vyjádření ČIŽP ke stavu cest a odběru vody na Vodníku.
6. Povolení k odběru povrchové vody na Vodníku – viz strana 6.
Příloha k bodu D

7. Obrázek s vyznačenou plochou DI 267 – zde mohou vznikat budovy vysoké
až 11 m.
8. Citace z Návrhu Změny č. 1 ÚP Vimperk, co všechno zde může vznikat.
Janásková – vedla tento bod a sdělila historii, která vedla k předložení tohoto návrhu na
usnesení.
Takáč – upřesnil některé informace, o kterých zastupitelé včas věděli a citoval svá slova
z jednání ZM dne 02.05.2016.
Martanová – je vidět, že žádné pochybení ze strany města nebylo, tak jak je uváděno
v předložených materiálech.
Kutil – k biatlonu se hlásí, ale dnes podpoří návrh Janáskové.
Takáč – znovu objasnil další uskutečněná jednání s Jč krajem ohledně vyjádření SEA.
Petrášek – upozornil na některé nedostatky, které jsou uvedené v předložených materiálech.
Doporučuje ve změně pokračovat a uvidí se, co na daném území může být. Dále stejně bude
ZM rozhodovat o tom, co na daném místě chceme.
Janásková – ÚP je nadčasová záležitost.
Hudeček – areál Vodníku prošel za poslední dobu určitým vývojem. Do budoucna jsme přišli
s maximalistickou variantou. Jedná se o významné sportoviště města. Nechali jsme si
zpracovat studii proveditelnosti, abychom věděli, co tam může být. O tom, co tam ve
skutečnosti bude, budou rozhodovat zase pouze zastupitelé. Nemůžeme Vodník rozvíjet a
zároveň zastavit změnu č. 1 ÚP.
Dvořák – upozornil, že se blíží 22:00 hodina a dotázal se, zda se bude v jednání pokračovat.
Návrh Martanové
Usnesení č. 468
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat ve svém jednání do 23:00 hodin.
Hlasování: 15 pro, 1 proti (Beránek), 1 se zdržel (Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Hudeček – my jsme si na Vodníku nic nevymysleli, my jsme to pouze zadali zpracovateli.
Čekáme na parametry, co nám území umožní. Potom není o čem dál diskutovat. Studie není
dogma. Můžeme o tom diskutovat, až budeme znát limity území.
Janásková – stojí si za tím, že nejdříve musíme vědět, co tam chceme.
Janče – doporučoval by změnu č. 1 neukončovat. Stálo nás to už nějaké peníze. Při
závěrečném schvalování to stejně nemusíte schválit a můžete se rozhodnout.
Petrášek – to, co se tam bude realizovat, má v rukou zastupitelstvo, nikdo jiný.
Ženíšek – vyjádřil se k petici doručené na MěÚ 05.05.2017.
Návrh Kollera
Usnesení č. 469
Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení rozpravy k tomuto bodu.
Hlasování: 10 pro, 6 se zdrželo (Preslová, Rűckerová, Cais, Martanová, Hudeček, Petrášek),
chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Upravený návrh Janáskové
Usnesení č. 470
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, rozhodlo ukončit pořízení změny č. 1 ÚP Vimperk.

Hlasování: 9 pro (Koller, Koška, Sýs, Kutil, Preslová, Dvořák, Střeleček, Bednarčík,
Janásková), 7 proti, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, odbor VÚP, termín do 30.05.2017
Návrh na usnesení
ZM města Vimperk bere Vyjádření pana Horejše na vědomí a v případě, že projednávání
Změny č. 1 ÚP Vimperk bude pokračovat, bude se tímto jeho vyjádřením dále zabývat.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
ZM města Vimperk bere na vědomí, že od roku 2013 jsou na Vodníku nepovolené stavby
provedené Ski klubem Šumava, a že stejná organizace zde prováděla v roce 2016 - 2017
nepovolený odběr povrchové vody z Křesanovského potoka. ZM města Vimperk pověřuje
představitele odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování, aby zjednali
co nejrychlejší nápravu tohoto stavu.
Nehlasovalo se.
Bod č. 14
Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
Přílohy:

- návrh tajemníka z pověření starostky města

Usnesení č. 471
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dotace na sportovní činnost
sportovních klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2017/1 dle
návrhu sportovní komise takto:
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vimperk
12.000 Kč,
Karatedo klub Tsunami z. s.
10.000 Kč,
SK Snowriders Vimperk z. s.
50.000 Kč,
Ski klub Šumava Vimperk z. s.
140.000 Kč,
Sportovní klub HC Vimperk z. s.
161.000 Kč,
Stáj Cejsice z. s.
2.000 Kč,
TJ Šumavan Vimperk z. s. oddíl florbalu
15.000 Kč,
TJ Šumavan Vimperk z. s. oddíl kopané
160.000 Kč,
TJ Šumavan Vimperk z. s. oddíl sportovní gymnastiky
40.000 Kč,
TJ Šumavan Vimperk z. s. oddíl volejbalu
10.000 Kč.
Dotační prostředky budou použity v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě
Podpora sportu 2017/1. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace na podporu sportu s jednotlivými kluby a
oddíly. Vyúčtování dotace bude provedeno do 28.02.2018.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: SK, FO, KO, termín do 15.06.2017
Bod č. 15
Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
Přílohy:

- návrh S, dopis MěK Prachatice ze dne 04.04.2017

Usnesení č. 472

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Vimperk za
rok 2016.
Hlasování: 16 pro, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 15.05.2017
Bod č. 16
Různé
R1) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 05.05.2017
Přílohy:

- zápis FV ze dne 05.05.2017

Petrášek – vyjádřil se jako předseda FV k zápisu. Zároveň doporučil vedoucímu FO návrh na
odepsání pohledávek z roku 2006 a starší.
Usnesení č. 473
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 05.05.2017.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová), chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 15.05.2017
R2) Informace – přehled akcí realizovaných městem Vimperk ke dni 03.05.2017 – bez
usnesení.
Bod č. 17
Diskuse
Ženíšek – poděkoval Martanové za podporu a péči o úřad.
Rűckerová – poděkovala celé bývalé radě města, jelikož pro město udělali spoustu
prospěšných věcí.
Martanová – sdělila, že do konce týdne předá starostovi písemný zápis o rozpracovaných a
nedokončených projektech.
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Bod č. 18
Závěr
Čas ukončení jednání: 23:00 hodin.
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta města:

Mgr. Pavel Dvořák

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Koška
Stanislav Hlava

