Zápis z dvacátého sedmého zasedání Zastupitelstva města
Vimperk, konaného dne 11.12.2017 od 15:30 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková, 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. Karel Hudeček

Omluveni:

Stanislav Hlava, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Jiří Cais

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Zřízení práva stavby parkoviště Vodník na části pozemku KN č. 1790 v k. ú.
Vimperk
b) Žádost o směnu pozemku pro novou kioskovou trafostanici TS Kasárna Sloup
c) Žádost o směnu pozemku pro novou kioskovou trafostanici TS Vimperk Sídliště I.
d) Prodej částí pozemku KN č. 2522/64 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
e) Žádost o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk
v areálu U Sloupů
f) Žádost o prominutí dluhu – poplatku z prodlení z exekučního řízení
g) Prodej stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice)
4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018
5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místních poplatcích
8. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk – rozpočet roku 2017
9. Pověření rady města provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2017
10. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2018
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2023
12. Pravidla rozpočtového provizoria
13. Žádost SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s. o poskytnutí dotace na provoz a údržbu
Sportovního areálu Vodník v roce 2017
14. Stanovení výše odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny
zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního
orgánu obce
15. Akční plán 2018 – Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na území obce
s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 - 2018
16. Různé
17. Diskuse
18. 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.
Starosta navrhl doplnění programu v bodu Různé:
R1) Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa
R2) Dopis čj. MUVPK-KS 36699/17 ze dne 01.12.2017
R3) Zprávy o činnosti komisí a výborů
R4) Návrh OZV města Vimperk o místních poplatcích - zrušení poplatku ze vstupného
Hlasování o programu: 13 pro, chybí Koška.
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Koller, Ing. Karel Hudeček.
Volební a návrhová komise: Mgr. Josef Bejček, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Karel Střeleček
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Petrášek), chybí Koška.
Dvořák – město Vimperk zvítězilo v soutěži „Jihočeši třídí odpad“ a stalo se tak nejlépe třídícím
městem Jč kraje v kategorii měst nad 7000 obyvatel
Kotál – doplnil informace a uvedl, že díky tomuto vítězství město nemusí odpadové
hospodářství dotovat a nemusí být navyšován poplatek na odpad

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

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 13.11.2017

Bejček – dotaz na usnesení RM č. 1245 ze dne 06.12.2017 - odpovídal Sýs
Beránek – dotaz na usnesení RM č. 1252 ze dne 06.12.2017 – odpovídal Dvořák
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 1208 a č. 1209 ze dne 20.11.2017 – odpovídal Janče
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 1253 ze dne 06.12.2017 – odpovídal Dvořák, doplnil
Ženíšek
Usnesení č. 570
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.11.2017 a bere
na vědomí činnosti rady města v období od 13.11.2017 do 06.12.2017.
Hlasování: 13 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
Tento bod vedl Sýs a Kalous.
a) Zřízení práva stavby parkoviště Vodník na části pozemku KN č. 1790 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 74/34/2017, žádost ze dne 18.11.2017,
snímek mapy se zákresem, kopie GP, studie parkoviště, návrh smlouvy, návrh
odboru HB

Návrh Dvořáka
Usnesení č. 571
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit diskusi k tomuto bodu.
Hlasování: 12 pro, chybí Sýs, Koška. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 572
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit právo stavby na 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. 1790 – trvalý travní
porost, na její části oddělené geometrickým plánem č. 2446-243/2017 a nově vedené
jako parc. č. 1790/2 – trvalý travní porost o výměře 1260 m2. Právo stavby bude zřízeno
pro stavbu označenou jako „Parkoviště – Vimperk, Vodník“, která bude vybudována na
náklady soukromého investora tj. oprávněného ze zřízeného práva stavby a bude
určena pro návštěvníky a veřejnost sportovně rekreačního areálu Vodník. Právo stavby
bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 30 let od uzavření smlouvy. Náklady na jeho
zřízení ve výši 8.034,40 Kč pak ponese investor stavby tj. strana oprávněná ze zřízeného
práva stavby (jedná se náklady vynaložené městem na geodetické dělení pozemku)
investor uhradí i náklady spojené se zápisem práva stavby u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy dle předloženého návrhu.
Hlasování: 9 pro, 1 proti (Janásková), 3 se zdrželi (Koller, Preslová, Beránek), chybí Koška.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
b) Žádost o směnu pozemku pro novou kioskovou trafostanici TS Kasárna Sloup
Přílohy:

- žádost společnosti E.ON Česká republiky, s. r. o. ze dne 10.11.2017, kopie
zveřejněného záměru č. 78/36/2017, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy
o smlouvě budoucí směnné, návrh odboru HB

Usnesení č. 573
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON
Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o smlouvě
budoucí směnné, týkající se směny části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.
ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk, označeného jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/162 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca
20 m2 za parcelu KN č. 2522/54 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2 v k. ú.
Vimperk na listu vlastnickém č. 2559 z majetku E.ON Distribuce, a. s. Samotná směna
se uskuteční po realizaci plánovaného investičního záměru – Rekonstrukce trafostanice
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Vimperk Kasárna Sloup, její přemístění a vybudování nové kioskové trafostanice. Cena
směňovaných pozemků bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá v době realizace směny a případný rozdíl těchto cen směňovaných pozemků
bude uhrazen v době realizace směny tj. před podpisem konečné směnné smlouvy.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí společnost E.ON Distribuce,
a. s. Podmínkou realizace směny bude, že na směňovaném pozemku spol. E.ON
Distribuce, a. s. bude stávající stavba odstraněna. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 12 pro, chybí Kutil, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
c) Žádost o směnu pozemku pro novou kioskovou trafostanici TS Vimperk Sídliště I.
Přílohy:

- žádost společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 10.11.2017, kopie
zveřejněného záměru č. 79/36/2017, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy
o smlouvě budoucí směnné, návrh odboru HB

Usnesení č. 574
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON
Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o smlouvě
budoucí směnné, týkající se směny části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.
ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku města Vimperk, označeného jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 660/68 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře cca 20 m2 za parcely KN č. 673/1 – ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 30 m2 a KN č. 673/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 vše v k. ú.
Vimperk na listu vlastnickém č. 2559 z majetku E.ON Distribuce, a. s. Samotná směna
se uskuteční po realizaci plánovaného investičního záměru – Rekonstrukce trafostanice
Vimperk Sídliště I., její přemístění a vybudování nové kioskové trafostanice. Cena
směňovaných pozemků bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá v době realizace směny a případný rozdíl těchto cen směňovaných pozemků
bude uhrazen v době realizace směny tj. před podpisem konečné směnné smlouvy.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí společnost E.ON Distribuce,
a. s. Podmínkou realizace směny bude, že na směňovaném pozemku spol. E.ON
Distribuce, a. s. bude stávající stavba odstraněna. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 13 pro, chybí Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
d) Prodej částí pozemků KN č. 2522/64 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 75/34/2017, snímek mapy se zákresem, kopie
GP, kopie znaleckého posudku, fotografie, návrh odboru HB

Usnesení č. 575
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti LIMASTAV CZ s. r. o., se sídlem
Lannova 2061/8, Praha 1 – Nové Město část 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. 2522/64 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělenou dle geometrického plánu č. 2392-271/2016 a nově vedenou jako parc.
č. 2522/173 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2112 m2, za kupní cenu dle podané
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nabídky na zveřejněný záměr č. 75/34/2017 ve výši 69.900 Kč. Tato kupní cena je vyšší
než požadovaná kupní cena stanovená znaleckým posudkem č. 4109/2017
vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 04.06.2017 jako cena v místě a čase
obvyklá. 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 nemovitosti ve výši 4.670 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 této smlouvy.
Hlasování: 12 pro, chybí Petrášek, Koška. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
e) Žádost o odkoupení pozemku KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu
U Sloupů
Přílohy:

- žádost společnosti Palestra s. r. o. ze dne 06.10.2017, snímek mapy se
zákresem, územní plán, celkový přehled pachtovného za pozemky, kopie
znaleckého posudku E. Petschové ze dne 06.05.2009, kopie znaleckého
posudku J. Jirsy, kopie znaleckého posudku Ústavu znalectví a oceňování při
VŠTE ČB ze dne 22.11.2017

Usnesení č. 576
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků 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, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/61 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 5566 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 122/69/2017
vypracovaným Ústavem znalectví a oceňování při VŠTE České Budějovice ze dne
22.11.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 743.070 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 geodetické dělení
a ocenění nemovitostí ve výši 35.833 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Hlasování: 11 pro, chybí Bejček, Koška, Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
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f) Žádost o prominutí dluhu – poplatku z prodlení z exekučního řízení
Přílohy:

- 2 x žádost v zastoupení JUDr. J. Kačera ze dne 03.11.2017 o prominutí dluhu,
vyjádření MěSD, dopis odboru HB čj. MUVPK-HB 32917/17-JIR, návrh odboru
HB

Usnesení č. 577
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o prominutí dluhu - poplatku
z prodlení ve výši 129.842 Kč z exekučního řízení vedeného pod spisovou značkou
040EX 1195/06 a poplatku a úroku z prodlení 8.841,47 Kč z exekučního řízení vedeného
pod spisovou značkou 040 EX 11081/07.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
g) Prodej stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice)
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, územní studie Homolka SO 130, kopie GP, kopie
znaleckého posudku, dokument MMR – veřejná dražba v kostce pro orgány
státní správy a územní samosprávné celky, materiály poskytnuté městem Týn
Nad Vltavou, návrh odboru HB

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit výzvu „Výběr dražebníka pro přípravu a uskutečnění
veřejné dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. dvou stavebních pozemků Homolka SO
130“ tj. parcel KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý
travní porost o výměře 1379 m2 vzniklých oddělením od stávajícího pozemku KN č. 890/45 dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 v k. ú. Boubská.
Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro otevírání obálek za účelem vyhodnocení nabídek
výzvy s názvem: „Výběr dražebníka pro přípravu a uskutečnění veřejné dobrovolné dražby dle
zákona č. 26/2000 Sb. dvou stavebních pozemků Homolka SO 130“ ve složení …..
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 578
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr prodeje dvou pozemků určených
Územním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“
tj. parcely KN č. 890/116 – trvalý travní porost o výměře 1143 m2 a KN č. 890/117 – trvalý
travní porost o výměře 1379 m2 vzniklé oddělením dle geometrického plánu
č. 238-185/2017 od stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý travní porost o stávající
výměře 3029 m2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu
vlastnictví č. 10001. Podávání nabídek proběhne formou dobrovolné dražby s tím, že
postup při výběru nejvýhodnější nabídky se nebude řídit zákonem č. 26/2000 Sb.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
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Bod č. 4
Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018
Přílohy:

- návrh FO s přílohou č. 1 – č. 3

Usnesení č. 579
Zastupitelstvo města schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného s platností
od 01.01.2018 takto:
ceny v Kč/m3
domácnosti
ostatní
vodné
37,78
37,78
stočné
33,00
33,00
CELKEM
70,78
70,78
Uváděné ceny jsou bez DPH.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 5
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
Přílohy:

- návrh odboru ŽP

Usnesení č. 580
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem dle předloženého návrhu.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 29.12.2017

Bod č. 6
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz
systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přílohy:

- návrh FO

Preslová – navrhuje odpuštění poplatku osobám nad 85 let
Kotál – vysvětlil důvody, proč by návrh nepodpořil
Návrh Preslové
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o místním
poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018 s jednou navrženou změnou čl. 6
bod 1 c) osoby na 85 let.
Hlasování: 6 pro (Střeleček, Preslová, Kutil, Janásková, Sýs, Dvořák), 1 proti (Koška), 7 se
zdrželi. Návrh nebyl přijat.
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Usnesení č. 581
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o
místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Preslová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 7
Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místních poplatcích
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 582
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk
o místních poplatcích dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 8
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk – rozpočet roku
2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 583
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2017 provedené
radou města za období od 31.10.2017 do 27.11.2017.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 13.12.2017

Bod č. 9
Pověření rady města provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 584
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením rozpočtových opatření rozpočtu
rok 2017 v období od 12.12.2017 do 31.12.2017 a požaduje jejich předložení na prvním
zasedání zastupitelstva města v roce 2018.
Hlasování: 13 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2017
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Bod č. 10
Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2018
Přílohy:

- návrh FO – příloha č. 1 – návrh rozpočtu – závazné ukazatele, příloha č. 2 –
návrh rozpisu rozpočtu k informaci, zápis z jednání FV ze dne 08.12.2017

Tento bod vedl Tůma. Doplnil Dvořák a za finanční výbor vyslovil názor i Koška a doložil zápis
z jednání FV.
Kutil – příští rok by doporučoval zanést do rozpočtu položku na parkování na sídlišti.
Petrášek – vysvětlil, co se mu na rozpočtu líbí a co mu tam chybí.
Kutil – vyjádřil se k rozpočtu a reagoval na Petráškovo připomínky.
Martanová – vznesla několik připomínek k rozpočtu. Požaduje dostat informaci o výsledcích
měření spotřeby energie v jednotlivých objektech ZŠ Smetanova Vimperk – zodpovídá odbor
IÚ.
Petrášek – doporučuje, aby se v lednu zastupitelé sešli a domluvili se na použití zbývajících
finančních prostředků v rozpočtu.
Usnesení č. 585
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2018 – závazné
ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 292.477.100 Kč včetně financování.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 11
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2023
Přílohy:

- návrh FO – návrh výhledu 1 x A4

Usnesení č. 586
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk na roky
2019 – 2023.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bejček, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 12
Pravidla rozpočtového provizoria
Přílohy:

- návrh FO – návrh pravidel 1 x A4

Usnesení č. 587
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého
návrhu s účinností od 01.01.2018.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017
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Bod č. 13
Žádost SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s. o poskytnutí dotace na provoz a údržbu
Sportovního areálu Vodník v roce 2017
Přílohy:

- návrh FO, žádost Ski klubu ze dne 22.11.2017, návrh smlouvy

Usnesení č. 588
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dotaci zapsanému spolku SKI KLUB
ŠUMAVA VIMPERK, z. s. na zimní provoz a údržbu Sportovního areálu Vodník v roce
2017 ve výši 97.299,96 Kč dle předloženého návrhu smlouvy.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 15.12.2017

Bod č. 14
Stanovení výše odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro
nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo
zvláštního orgánu obce
Přílohy:

- návrh tajemníka, Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a
maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč, dotaz a
odpověď MV ČR týkající se odměňování ze dne 20.11.2017, seznam
rozhodnutí zastupitelů ze dne 22.11.2017, návrh na stanovení odměn ze dne
29.11.2017, písemný návrh Petráška, písemný návrh Kutila

Petrášek – obhajoval svůj předložený návrh.
Kutil – obhajoval svůj předložený návrh.
Ženíšek – vysvětlil některé další záležitosti důležité pro rozhodnutí.
Návrh Bejčka
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2018 v souladu s nařízením vlády ČR
č. 318/2017 Sb., měsíční výši odměn a pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1.100 Kč za měsíc,
• člen rady města za výkon funkce 4.000 Kč za měsíc,
• předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 1.600 Kč za
měsíc,
• člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 1.500 Kč za
měsíc,
• měsíční odměna bude poskytnuta ve výši jedné nejvyšší odměny schválené
zastupitelstvem města,
• v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města
a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí předsedy nebo člena
výboru, komise či zvláštního orgánu obce bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
Hlasování: 6 pro (Bejček, Petrášek, Martanová, Hudeček, Beránek, Rűckerová), 5 proti (Koller,
Preslová, Kutil, Janásková, Sýs), 3 se zdrželi (Střeleček, Dvořák, Koška). Návrh nebyl přijat.
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Návrh Janáskové
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2018 v souladu s nařízením vlády ČR č.
318/2017 Sb., měsíční výši odměn a pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1.845 Kč za měsíc,
• člen rady města za výkon funkce 4.000 Kč za měsíc,
• předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 2.500 Kč za
měsíc,
• člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 2.000 Kč za
měsíc,
• měsíční odměna bude poskytnuta ve výši jedné nejvyšší odměny schválené
zastupitelstvem města,
• v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města a
v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí předsedy nebo člena
výboru, komise či zvláštního orgánu obce bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
•
Hlasování: 7 pro, 5 proti (Petrášek, Martanová, Hudeček, Beránek, Rűckerová), 2 se zdrželi
(Bejček, Koller). Návrh nebyl přijat.
Dvořák – vyhlásil 10 min přestávku
Návrh Bejčka
Usnesení č. 589
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2018 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 318/2017 Sb., měsíční výši odměn a pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1.600 Kč za měsíc,
• člen rady města za výkon funkce 5.000 Kč za měsíc,
• předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 2.200
Kč za měsíc,
• člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 1.900 Kč za
měsíc,
• měsíční odměna bude poskytnuta ve výši souhrnu dvou nejvyšších odměn za
funkce schválené zastupitelstvem města,
• v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
města a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí předsedy
nebo člena výboru, komise či zvláštního orgánu obce bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Martanová, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 590
Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající
funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve výši 700 Kč za jedno
zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru,
komise nebo zvláštního orgánu města ve výši 500 Kč za jedno zasedání. Odměny
nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně pouze na základě zápisu ze
zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu města.
K zápisům ze zasedání a pokladům příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu
obce starší více jak ½ roku nebude přihlédnuto a odměny nebudou vypláceny.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2017
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Usnesení č. 591
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že neuvolněným členům
zastupitelstva města a matrikářkám, kteří jsou pověřeni k přijímání vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a vítání občánků bude poskytována odměna ve výši 400 Kč
za jeden obřad. Odměna bude poskytována pouze maximálně do výše 2.000 Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována čtvrtletně na základě podkladů odboru vnitřních
věcí.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Rűckerová, Martanová, Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2017

Bod č. 15
Akční plán 2018 – Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s
rozšířenou působností Vimperk na období 2015 – 2018
Přílohy:

- návrh odboru SV, návrh plánu 2018

Usnesení č. 592
Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán 2018 – Aktualizaci Komunitního plánu
sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 –
2018.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 20.12.2017

Bod č. 16
Různé
R1) Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, návrh kupní smlouvy

Usnesení č. 593
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 kupní
smlouvu, na základě které uvedená společnost prodá městu stavbu „Teplovod Vimperk,
ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa" a to za kupní cenu ve výši
3,993.002,00 Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2018
R2) Dopis čj. MUVPK-KS 36699/17 ze dne 01.12.2017 – bez usnesení

strana 12 (celkem 13)

R3) Zprávy o činnosti komisí a výborů za rok 2017 – bez usnesení
Přílohy:

- zpráva o činnosti bytové komise, zpráva o činnosti výboru pro rozvoj města ze
dne 29.11.2017, zpráva o činnosti kontrolního výboru, zpráva o činnosti komise
prevence, zpráva komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zpráva o činnosti
sportovní komise ze dne 28.11.2017, zpráva dopravní komise, zpráva o činnosti
kulturní komise ze dne 27.11.2017 včetně přehledu žádostí o příspěvek, zpráva
o činnosti FV za rok 2017

Martanová – přečetla rezignaci Kudláče na post člena FV a poděkovala mu veřejně za jeho
sedmiletou práci ve FV.
Dvořák – vyzval přítomné, aby do příštího ZM připravili návrhy na člena FV – zodpovídá ZM.
Koška – vystoupil jako předseda FV a zhodnotil práci FV.
R4) Návrh na zrušení poplatku ze vstupného – OZV města Vimperk o místních
poplatcích
Přílohy:

- návrh Kutila

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o místních
poplatcích dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2018. Vydáním této vyhlášky dojde
ke zrušení místního poplatku ze vstupného.
Kutil oznámil střet zájmů.
Hlasování: 7 pro, 1 proti (Bejček), 6 se zdrželo (Petrášek, Martanová, Hudeček, Beránek,
Rűckerová, Preslová). Návrh nebyl přijat.

Bod č. 17
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
V průběhu jednání Dvořák a Sýs pogratulovali Věře Vávrové za umístění v kategorii Česká
spořitelna Živnostník roku 2017 v Jihočeském kraji na prvním místě.
Starosta města seznámil přítomné s plánovanými termíny pro jednání ZM na pololetí roku
2018: 22.01., 19.02., 19.03., 16.04., 14.05., 18.06.
Čas ukončení: 22:00 hodin.
Bod č. 18
Závěr
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta města:

Mgr. Pavel Dvořák

Ověřovatelé zápisu: Jan Koller
Ing. Karel Hudeček
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