Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 07.08.2017 od 15:00 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Stanislav Hlava, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková, Zdeněk
Kutil, Mgr. Pavel Dvořák, Karel Beránek, Iveta Preslová, Lukáš Sýs, Tomáš
Koška, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Jan Koller, Ing. Petr
Bednarčík

Omluveni:

Mgr. Josef Bejček, Ing. Jiří Cais, Mgr. Karel Střeleček, Ing. Karel Hudeček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba volební a návrhové komise
Kontrola usnesení
Realizace projektu “Atletický ovál Vimperk”
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Návrh rozpočtových opatření
Zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů
Různé
Diskuse
Závěr
Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise

Zasedání zahájil a řídil starosta města. Uvedl, že zastupitelstvo města je usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání určil R. Samohejlovou. Upozornil, že z jednání je pořizován zvukový
záznam. Dále upozornil na písemné předkládání návrhů na usnesení.
Starosta uvedl, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města materiály, se kterými
byla seznámena.
Návrhy na doplnění programu:
R1) Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku
R2) Informace Ing. Petráška o možnosti získání dotace na domovní ČOV
R3) Informace Ing. Petráška k interpelaci
Hlasování o programu: 11 pro, 2 chybí (Janásková, Hlava).
Návrh jako celek s úpravami byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing Jaroslava Martanová, Iveta Preslová.
Volební a návrhová komise: Jan Koller, Tomáš Koška, Ing. Bohumil Petrášek.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Koller), 2 chybí (Janásková, Hlava).

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

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2017

Beránek – dotaz na usnesení RM č. 657, proč RM nepřijala nabídku na dar (elektroskútr).
Dvořák – jednalo se o krátkodobý pronájem.
Ženíšek – vysvětlil důvody odmítnutí.
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 665, týkající se urbanistické studie areálu U Sloupů.
Kutil – v současné době se čeká na vyjádření osadního výboru a poté bude studie projednána
v radě města.
Martanová – dotaz na usnesení RM č. 726, týkající se veřejné dobíjecí stanice. Kde bude
umístěna?
Dvořák – firma potřebuje k umístění dvě parkovací místa, lokalita se bude upřesňovat, firmě
by se líbila lokalita na náměstí.
Sýs – předběžně navrhujeme umístění v parku u Volyňky, náměstí bychom neradi zabírali.
Martanová – dotaz na usnesení RM č. 755. O kolik antén se jedná?
Dvořák – jedná se pouze o jednu anténu.
Kutil – umístění antény pro podnikatele z důvodu přístupu k internetu.
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 667, týkající se zadání studie re:architektům. Proč nebyla
udělána poptávka?
Dvořák – pokračovali jsme v původním nastavení předchozího vedení.
Kutil – zvažovali jsme pro a proti. Ceny nám přišly obvyklé. Časově se nám to zdálo
nejvýhodnější, na jaře bychom chtěli mít hotové stavební povolení a začít se stavbou.
Petrášek – poptávkou bychom mohli srazit cenu.
Martanová – bylo domluveno, že re:architekti dají nabídku. O jaký úsek ul. 1 máje se jedná?
Kutil – je zadáno od Fišerky k lesárně, napojení ZŠ TGM, parkoviště pro zaměstnance školy.
Není dořešen prostor pod zimním stadionem, budeme to ještě konzultovat s re:architekty.
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 672. Jak je připravena dokumentace na chodník v ul.
Hřbitovní?
Sýs – letos je připravena pouze rekonstrukce komunikace.
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 764, týkající se změny č. 2 ÚP, zkrácení lhůty pro
vyhotovení územních studií.
Dvořák – ušetříme tím pár desítek tisíc.
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 720. Čeho se týkalo uzavření dodatku s GSI Invest.
Kobrová – jedná se o malé nedostatky v projektové dokumentaci, vyzdění jedné stěny a
umístění koberce.
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 723, týkající se studie na areál vodních sportů. Byly
zapracovány připomínky zastupitelů?
Dvořák – jednalo se již o šestou úpravu, všechny relevantní úpravy byly zapracovány.
Sýs – jediné co nebylo zapracováno, že požadujete venkovní bazén, s tím se dosud
nepočítalo. Vše co se připomínkovalo, je zapracováno.
Usnesení č. 503
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 19.06.2017 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 19.06.2017 do 31.07.2017.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Realizace projektu “Atletický ovál Vimperk”
Přílohy:
- návrh odboru IÚ na souhlas s realizací projektu „Atletický ovál Vimperk“
Kobrová – podala základní informace o projektu a o možnosti získání dotace z MŠMT.
Martanová – Kolik bude stát zpracování žádosti o dotace? Celková cena se jí zdá vysoká.
Zástupce společnosti podávající žádost – celkem 290 tis. Kč, samotné podání žádosti je 50
tis. Kč.
Sýs – cena je opravdu vysoká. Projekt je připravený z roku 2014.
Hlava – Kdy obdrží firma odměnu?
Dvořák – 50 tis. Kč dostanou za podání žádosti, další odměnu v případě úspěchu.
Martanová – je třeba si stanovit priority, na příští rok máme spoustu plánů. Zvážit, zda je to
nezbytné.
Král – doplnil tento bod o potřebné informace. V roce 2016 podával za MěSl žádost na SFŽP
– odvodnění sportovního areálu, rozpočet byl 10,352 mil. Kč včetně DPH, ale neuspěli. Jsou
zde problémy s podložím, dělal se zde hydrogeologický průzkum.
Sýs – v současné době areál nesplňuje bezpečnostní prvky a dále by se ušetřilo za poplatek
za dešťovou vodu.
Rűckerová – bude hlasovat pro podání žádosti. Vysvětlila důvody. Kdybychom na to neměli
podíl, nemusíme dotaci přijmout.
Král – prostor atletické dráhy nesmí být komerčně pronajat, proto smlouva s MěSl byla
vypovězena. Vyjádřil se, že se mu to zdá jako koncepčně dobrá záležitost.
Usnesení č. 504
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Atletický ovál Vimperk“ a rozhodlo
spolufinancovat tento projekt z rozpočtu města Vimperk. Předpokládané dofinancování
se skládá z částky 40 % celkových nutných a oprávněných nákladů na akci.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.08.2017
Bod č. 4
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Přílohy:

- přehled za období 06.06.2017 - 31.07.2017, návrh FO

Usnesení č. 505
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2017 provedené
radou města k období 06.06.2017 do 31.07.2017.
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 10.08.2017
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Bod č. 5
Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 506
Zastupitelstvo města schvaluje změny v objemu rozpočtu ve výši 2.421.510,00 Kč (RO
č. 38).
Hlasování: 13 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 10.08.2017
Usnesení č. 507
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – nové výdaje – ve výši
3.365.000,00 Kč (RO č. 39).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Hlava, Petrášek, Martanová, Rűckerová). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 10.08.2017
Bod č. 6
Zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů
Přílohy:

- zápis z jednání o změně kategorizace JPO III na JPO V Vimperk a změna JPO
V Hrabice na JPO III Hrabice, návrh S

Ženíšek – sdělil informace potřebné k rozhodnutí.
Martanová – vysvětlila problematiku. JPO III ve Vimperku nemá řidiče. Aktivita Hrabických je
chvályhodná, ale ani tam nejsou lidé, kteří by mohli včas vyjet. Je jedno, kde JPO III bude, ale
je třeba mít osoby, které jsou 24 hodin v pohotovosti. Město musí být garantem. A já neznám
konkrétní jména, kdo bude jezdit. Je třeba, aby vyjeli 1 + 3 osoby.
Hlava – nechci zde zřizovat něco, co nebude fungovat.
Petrášek – je to pouze administrativní krok, který ale nemusí být funkční. Nemáme konkrétní
jména, která budou moci včas vyjet.
Hlava – nemůžu řidiče z MěL nabízet. Jsou to moji zaměstnanci, kteří se musejí sami
rozhodnout, když je o to někdo požádá. Je to pouze formální řešení.
Ženíšek – doporučuje záležitost odložit na jednání ZM 04.09.2017 z důvodu doplnění
materiálu.
Reichart – vysvětlil rozdíly mezi JPO a SDH. Upřesnil další záležitosti.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 29 odst. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Hrabice,
kategorie JPO III jako organizační složku obce s platností od 01.09.2017 a zmocňuje starostu
města vydáním a podpisem zřizovací listiny.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 29 odst. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Vimperk,
kategorie JPO V jako organizační složku obce s platností od 01.09.2017 a zmocňuje starostu
města vydáním a podpisem zřizovací listiny.
Nehlasovalo se.
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Záležitost byla projednána a odložena na příští jednání ZM 04.09.2017 z důvodu doplnění
materiálu. Zároveň budou pozváni zástupci vedení JPO V Hrabice – zodpovídá tajemník.
Bod č. 7
Různé
R1) Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, srovnávací propočet fakturací provedených prací –
Izogarant, s. r . o., e-mail společnosti GSI Invest s. r. o. ze dne 01.08.2017, email společnosti SABBIA s. r. o. ze dne 04.01.2017, dopis čj. MUVPK-KS
21436/17 ze dne 31.07.2017 společnosti Izogarant s. r. o., dohoda o zániku
závazků, dohoda o ukončení provádění díla, zpráva o hodnocení nabídek ze
dne 19.01.2017

Rűckerová – sdělila sled událostí a časovou osu, kdy byla firma na stavbě přítomna. Dotace
činí 316 tis. Kč a musí být vyúčtována do 15.11.2017.
Kutil – vysvětlil celou situaci a nabídl možnosti řešení.
Petrášek – uplatňoval by všechny možné sankce na Izogarantu.
Usnesení č. 508
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení rady města č. 776 ze dne 07.08.2017 a
doporučuje radě města jednat s dodavateli, kteří se umístili na druhém a třetím místě v
rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku“ a zadat tuto veřejnou zakázku přímým
zadáním jednomu z těchto dodavatelů.
Kutil oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 08.09.2017
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města doporučilo radě města vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku“.
Nehlasovalo se.
R2) Dotace na vybudování domovních ČOV
Přílohy:

- návrh Petráška, informace pro RM ze dne 03.07.2017, dopis starosty ze dne
12.07.2017, dopis starostovi ze dne 13.07.2017, zápis z jednání pracovní
skupiny ze dne 24.07.2017

Petrášek – vysvětlil možnosti a rizika přijetí dotace na vybudování domovních ČOV.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost o dotaci na vybudování domovních ČOV v těch
lokalitách města Vimperk, které budou splňovat dotační podmínky, tj. účasti min. 30 %
ekvivalentních obyvatel.
Hlasování: 4 pro (Petrášek, Martanová, Beránek, Rűckerová), 6 proti, 1 se zdržel (Preslová),
chybí Bednarčík, Hlava. Návrh nebyl přijat.
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R3) Odpověď Mgr. Pavla Dvořáka na interpelaci ke krajským dotacím na opravy
komunikací
Přílohy:

- návrh Petráška, interpelace ze dne 19.05.2017, odpověď Dvořáka ze dne
18.07.2017

Petrášek - pokud jsem něco zanedbal, chci vědět, co jsem zanedbal.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města ukládá podle č. 10 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk
Mgr. Pavlu Dvořákovi odpovědět na první dotaz interpelace Ing. Bohumila Petráška ze dne
19.06.2017 týkající se dotací Jihočeského kraje v letech 2011 – 2014 na opravy místních
komunikací, které mohlo město Vimperk využít.
Hlasování: 4 pro (Petrášek, Martanová, Beránek, Rűckerová), 0 proti, 8 se zdrželi, chybí Hlava.
Návrh nebyl přijat.
Bod č. 8
Diskuse
Bez diskuse.
Bod č. 9
Závěr
Čas ukončení 19.30 hodin.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta města:

Mgr. Pavel Dvořák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslava Martanová
Iveta Preslová
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