
 
 

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, 
konaného dne 17.12.2018 od 15:30 hodin  

v sále MěKS Vimperk  
 
 
Přítomni:  MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová, 

Ing. Jiří Cais, Stanislav Hlava, Mgr. Zdeněk Kuncl, Martin Vališ, DiS., 
Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Mgr. Jana Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, 
Jiří Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Karel Beránek, Ing. Bohumil Petrášek, 
Ing. Karel Hudeček 

 
 
Program:  
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise 
2. Kontrola usnesení  
3. Majetkoprávní záležitosti 

a) Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru                   
č. 59/26/2018 

b) Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín 
dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018  

c) Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku 
Pravětínského potoka 

d) Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  
č. 64/27/2018 

e) Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného 
domu 

f) Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská 
g) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení 

4. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem 
5. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019 
6. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018  
7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
8. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní 

dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku 
9. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 
10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva 

města Vimperk 
11. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.  
12. Různé 
13. Diskuse 
14. Závěr 
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Bod č. 1 
Zahájení, volba volební a návrhové komise 

 
Zasedání zahájila a řídila starostka města Ing. Jaroslava Martanová. Uvedla, že zastupitelstvo 
města je usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání určila R. Samohejlovou. Upozornila, že 
z jednání je pořizován zvukový záznam. Dále upozornila na písemné předkládání návrhů na 
usnesení. Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města 
materiály, se kterými byla seznámena na jednání dne 03.12.2018. 
 
Nebyly předloženy žádné návrhy na úpravu programu. 
Hlasování o programu: 17 pro.  
Návrh jako celek byl schválen.  
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Karel Beránek, JUDr. Tomáš Samek 
Volební a návrhová komise: Mgr. Dagmar Rűckerová, Zdeněk Kutil, Stanislav Hlava. 
Hlasování: 17 pro.  
 
 

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

 
Přílohy:  - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 19.11.2018 
 
Kutil – upozornil, že není zveřejněna příloha k zápisu ZM ze dne 05.11.2018 a dosud není 
zveřejněn zápis z jednání RM ze dne 03.12.2018 – zodpovídá tajemník. 
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 1236 – mobilní zasněžovací zařízení – odpovídala Martanová.  
Kutil – dotaz se na realizaci přístřešku na Vodníku – odpovídala Martanová.  
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 1253 – zrušení výběrového řízení na výstavbu vodního areálu 
– odpovídala Martanová, Samek T. – vedla se diskuse.  
Kutil – interpelace na RM – systém doručování a otevírání nabídek na veřejné zakázky, 
nastavení podmínek – odpoví písemně Martanová. 
Ženíšek – upozornil zastupitele na jejich povinnosti – podepsat pokyny k GDPR, zaslat 
fotografii potřebnou pro zveřejnění na webových stránkách a aktualizovat údaje ve střetu 
zájmu.  
 
 

Bod č. 3  
Majetkoprávní záležitosti  

 
 

a) Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018 
 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 59/26/2018, snímek mapy se zákresem + 

ortofotomapa, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB 
 
Celý blok majetkoprávních záležitostí vysvětlil Ing. Kalous.  
 
Usnesení č. 34 
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit části pozemků vedených 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, tam označené 
jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 803/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
její část oddělenou dle geometrického plánu č. 233-181/2018 a nově vedenou jako její 
díl „d“ o výměře 25 m2 a parc. č. 804/1 – ostatní plocha, jiná plocha, její část oddělenou 
dle geometrického plánu č. 233-181/2018 a nově vedenou jako její díly „b+c“ o výměře 
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4 m2 z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú. Hrabice na listu vlastnictví č. 1924 
označený jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 11/1 – zahrada, její část oddělenou 
dle geometrického plánu č. 233-181/2018 a nově vedenou jako její díl „f“ o výměře 21 
m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4296/2018 ze dne 22.10.2018 
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 135 Kč/m2 tj. u pozemků města v celkové výši 
3.915 Kč a u pozemků směnitelů pak částkou 2.835 Kč. Rozdíl cen směňovaných 
pozemků tj. 1.080 Kč uhradí směnitelé městu před podpisem směnné smlouvy. 
Směnitelé uhradí veškeré náklady spojené s tímto převodem. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostku města podpisem směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
 

b) Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle 
zveřejněného záměru č. 60/26/2018 
 

Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 60/26/2018, snímky mapy se zákresem + GP + 
zákres plánované kanalizace, vyjádření ze dne 30.11.2018, kopie znaleckého 
posudku, návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 35 
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec 
Vimperk a k. ú. Bořanovice u Vimperka na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, 
tam označené jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 651/11 – trvalý travní porost 
o výměře 450 m2, parc. č. 661/6 – trvalý travní porost o výměře 784 m2 a parc. č. 718/1 – 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 29 m2 a vedené v k. ú. Boubská na listu 
vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené jako parcely katastru nemovitostí 
parc. č. 25/6 – orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 25/7 – orná půda o výměře 378 m2, 
parc. č. 40/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 234 m2 a parc. č. 654/1 – trvalý 
travní porost o výměře 628 m2, z majetku města Vimperk, za pozemky v k. ú. Pravětín na 
listech vlastnictví č. 1954 a č. 1959 označené jako parcely katastru nemovitostí parc. 
č. 339, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 232-260/2018 a nově vedenou 
jako parc. č. 339/2 – ostatní plocha o výměře 217 m2, parc. č. 473 – ostatní plocha 
o výměře 151 m2, parc. č. 491 – ostatní plocha o výměře 173 m2, parc. č. 524 – ostatní 
plocha o výměře 662 m2, parc. č. 527/2, její část oddělenou dle geometrického plánu 
č. 232-260/2018 a nově vedenou jako parc. č. 527/5 – ostatní plocha o výměře 68 m2, 
parc. č. 613 – ostatní plocha o výměře 302 m2 a parc. č. 1004 – trvalý travní porost 
o výměře 102 m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4297/2018 ze 
dne 22.10.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 30 Kč/m2 u pozemků města a 
ve výši 30 Kč/m2 u pozemků směnitelů, kde byla zohledněna i zeleň (stromy) nacházející 
se na směňovaných parcelách ve výši 27.321 Kč. Celkově pak částkou 77.571 Kč za 
pozemky směnitelů a částkou 88.860 Kč za pozemky města. Rozdíl cen směňovaných 
pozemků tj. 11.289 Kč uhradí směnitelé městu před podpisem směnné smlouvy. Město 
Vimperk uhradí veškeré náklady spojené s tímto převodem z důvodu, že je iniciátorem 
této směny, neboť pozemky které získá, potřebuje pro realizaci stavby označené jako 
„Vimperk, Pravětín, odkanalizování místní části“. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
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c) Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úsek 
Pravětínského potoka  

 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 61/26/2018, snímek mapy se zákresem + 

geometrický plán, znalecké posudky s cenami v místě a čase obvyklými, návrh 
směnné smlouvy zaslané s. p. LČR, návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 36 
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky vedené 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 označené 
jako parcely katastru nemovitostí: 

• parc. č. 738 – lesní pozemek, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 218-
273/2106 a nově vedenou jako její díl „a“ o výměře 136 m2,  

• parc. č. 744 – lesní pozemek, její část oddělenou dle téhož geometrického plánu 
a nově vedenou jako její díl „b“ o výměře 194 m2, 

•  parc. č. 745 – lesní pozemek, její část oddělenou dle téhož geometrického plánu 
a nově vedenou jako její díl „c“ o výměře 2566 m2, 

z majetku města Vimperk, za části pozemku v k. ú. Pravětín na listu vlastnictví 
č. 16 vedeném jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 964 – vodní plocha, tok 
přirozený, její části oddělené dle geometrického plánu č. 218-273/2106 a nově vedené 
jako nově vzniklá parc. č. 964/2 o výměře 1252 m2, nově vzniklá parc. č. 964/3 o výměře 
48 m2 a nově vzniklá parc. č. 964/4 o výměře 135 m2, z vlastnictví státního podniku Lesy 
České republiky, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 
Ceny pozemků byly stanoveny znaleckými posudky č. 2445 a č. 2447 vypracovanými 
dne 23.01.2018  znalcem Josefem Roučkou jako ceny v místě a čase obvyklé ve výši 
97.000 Kč u pozemků města Vimperk a ve výši 48.000 Kč u pozemků LČR, s. p. Rozdíl 
cen směňovaných pozemků tj. 49.000 Kč uhradí LČR, s. p., městu po podpisu směnné 
smlouvy. Město Vimperk uhradí náklady za oddělení pozemků dle geometrického plánu 
a poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí. 
Touto směnou dochází k narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v části úseku 
Pravětínského potoka a stavby sedimentační nádrže. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
 

d) Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru č. 64/27/2018 
 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 64/27/2018, snímky mapy se zákresem + kopie 

GP, kopie znaleckého posudku, nabídka ze dne 10.12.2018, návrh odboru HB 
 
Doležalová – oznámila střet zájmu. 
 
Usnesení č. 37 
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit části pozemků vedených u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec 
Vimperk a k. ú. Boubská na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené 
jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 301/3 – trvalý travní porost, její část oddělenou 
dle geometrického plánu č. 249-277/2018 a nově vedenou jako její díl „e“ o výměře 1 m2 

a parc. č. 301/4 – trvalý travní porost, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 
249-277/2018 a nově vedenou jako její díl „f“ o výměře 118 m2 a parc. č. 942/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 249-
277/2018 a nově vedenou jako její díl „b“ o výměře 4 m2 z majetku města Vimperk, za 
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pozemek v k. ú. Boubská na listu vlastnictví č. 2023 označený jako parcela katastru 
nemovitostí parc. č. 171 – zahrada, její část oddělenou dle geometrického plánu č. 249-
277/2018 a nově vedenou jako její díl „g“ o výměře 92 m2. Cena pozemků byla stanovena 
znaleckým posudkem č. 4310/2018 ze dne  19.11.2018 jako cena v místě a čase obvyklá 
ve výši 4.110 Kč u pozemků města a ve výši 9.200 Kč u pozemku směnitele. Rozdíl cen 
směňovaných pozemků tj. 5.090 Kč uhradí město směniteli nejpozději do 30 dnů po 
podpisu směnné smlouvy. Náklady ve výši 10.075 Kč spojené s tímto převodem 
společně se správním poplatkem za vklad do katastru nemovitostí budou uhrazeny 
společně tj. každou stranou směny jednou polovinou. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Doležalová). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
 

e) Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného 
domu  

 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 63/27/2018, snímky mapy se zákresem + GP, 

žádost ze dne 28.11.2018, návrh odboru HB 
 
Usnesení č. 38 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část 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, tam označený 
jako parcela parc. č. 452 – ostatní plocha, manipulační plocha, její část oddělenou 
geometrickým plánem č. 229-131/2018 a nově vedenou jako její díl „a“ o výměře 18 m2, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4211/2018 vypracovaným znalkyní 
Evou Petschovou dne 28.02.2018 jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8.280 Kč 
bez DPH (460 Kč/m2 bez DPH). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, 
a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí náklady spojené 
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí. Pozemek je prodáván k pozemku parc. č. 444 z důvodu zarovnání 
vlastnické hranice. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
 

f) Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská  
 
Přílohy:  - snímek mapy se zákresem pozemků ve vlastnictví města, snímek ÚP, kopie 

GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB 
 
Usnesení č. 39 
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk části pozemků 
katastru nemovitostí parc. č. 895/115 – trvalý travní porost a parc. č. 895/116 – trvalý 
travní porost zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV 
č. 841, oddělené dle geometrického plánu č. 250-278/2018 a nově vedené jako nově 
vzniklá parcela č. 895/187 – trvalý travní porost o výměře 167 m2, za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4314/2018 vypracovaným znalkyní Evou 
Petschovou dne 26.11.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 25.050 Kč (150 
Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena prodávajícím převodem na jejich účet nejpozději do 
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20 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem výše 
uvedených nemovitostí tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí 
město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo neodkoupit dle předloženého návrhu do vlastnictví města 
Vimperk části pozemků katastru nemovitostí parc. č. 895/115 – trvalý travní porost a parc. 
č. 895/116 – trvalý travní porost zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská 
na LV č. 841, oddělené dle geometrického plánu č. 250-278/2018 a nově vedené jako nově 
vzniklá parcela č. 895/187 – trvalý travní porost o výměře 167 m2, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 4314/2018 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 26.11.2018 
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 25.050 Kč (150 Kč/m2). 
Nehlasovalo se.  
 
 

g) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení  
 
Přílohy:  - žádost právního zástupce ze dne 08.08.2018, vyjádření MěSD, s. r. o. 

Vimperk, návrh odboru HB 
 
Usnesení č. 40 
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o snížení hodnoty jeho závazků vůči 
městu Vimperk v rámci oddlužení z 30% na 10% z celkové výše pohledávky. 
 
Hlasování: 16 pro, 1 proti (Beránek), 0 se zdržel. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2019 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o snížení hodnoty jeho závazků vůči městu 
Vimperk v rámci oddlužení z 30% na 10% z celkové výše pohledávky. 
Nehlasovalo se.  
 
 

Bod č. 4 
Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem 

 
Přílohy:  - ustanovení § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, snímek KM, návrh odboru VV  
 
Problematiku vysvětlila Ing. Schererová.  
 
Usnesení č. 41 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určuje nový název ulice Za 
Vrchem ve Vimperku III v lokalitě Za Vrchem.  
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor VV, termín do 31.12.2018 
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Usnesení č. 42 
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určuje nový název ulice 
Malá Homolka ve Vimperku III v lokalitě Za Vrchem.  
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor VV, termín do 31.12.2018 
 
 

Bod č. 5 
Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019 

 
Přílohy:  - návrh odboru SV, návrh plánu 55 str.  
 
Tento bod vedla Mgr. Korbelová.  
 
Petrášek – ohlásil střet zájmu.  
 
Doplněný návrh Petráška 
Usnesení č. 43 
Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb pro správní oblast 
ORP Vimperk na rok 2019 s jedním doplněním.  
 
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor SV, termín do 20.12.2018 
 
 

Bod č. 6 
Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018 

 
Přílohy:  - návrh FO  
Bod vedl Ing. Tůma.  
 
Usnesení č. 44 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením rozpočtových opatření rozpočtu 
rok 2018 v období od 18.12.2018 do 31.12.2018 a požaduje jejich předložení na prvním 
zasedání zastupitelstva města v roce 2019. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Doležalová, Janásková), chybí Samek T. Návrh 
byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2018 
 
 
 

Bod č. 7 
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 

 
Přílohy:  - návrh FO, přehled RO provedených radou měst k období 23.10.2018 až 

03.12.2018 
 
Bod vedl Ing. Tůma.  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se změnami rozpočtu roku 2018 provedené radou 
města k období od 23.10.2018 do 03.12.2018 
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Bod č. 8 

Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní 
dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku 

 
Přílohy:  - č. 1 Návrh smlouvy, č. 2 Výchozí finanční model – rok 2019, č. 3 Výchozí 

model provozních aktiv – rok 2019, č. 4 odborný odhad prokazatelné ztráty – 
dopravní obslužnost města Vimperk v roce 2019, č. 5 Přehled frekvence 
cestujících na lince 375001 v období od 01.01.2018 do 31.10.2018, č. 6 - 
375001 MHD Vimperk, linka č. 1 – Autobusové nádraží – Sídliště – Nemocnice 
– Autobusové nádraží, návrh FO  

 
Bod vedl Ing. Tůma.  
 
Usnesení č. 45 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hromadné dopravy 
ve Vimperku se společností ČSAD AUTOBUSY, a. s. České Budějovice, se sídlem 
Žižkova třída 1321/1, České Budějovice na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 dle 
předloženého návrhu.  
 
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2018 
 
 

Bod č. 9 
Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 

 
Přílohy:  -  č. 1 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 – závazné ukazatele – ke 

schválení, č. 2 Návrh rozpisu rozpočtu města Vimperk na rok 2019 – 
k informaci, zápis z jednání FV k rozpočtu ze dne 30.11.2018 a 03.12.2018, 
komentář Ing. M. Paštiky 

 
Bod uvedl Ing. Tůma.  
Vyjádření FV k rozpočtu přečetl předseda Ing. Petrášek.  
Kutil - zapojujeme do rozpočtu 60 mil. Kč a 120 mil. Kč. Budeme mít dluh u banky. Úvěrový 
rámec se do rozpočtu zapojí.  
Návrh rozpočtu počítal s rezervou 120 mil. Kč. Současným vedením došlo k úpravě rozpočtu. 
Nebylo to se zastupiteli projednáno. Podklady je jednání FV byly jiné. Nesouhlasí s rezervou 
v rozpočtu ve výši 120 mil. Kč. Je lepší je zapojit do rozpočtu.   
Tůma - v současné době jsme úvěr nečerpali. Dluhem se to stává, až když finance vyčerpáme.  
Petrášek – 30.11.2018 byli členové FV seznámeni s podklady, obdrželi aktuální podklady pro 
rozpočet. P. Zídek návrh podpořil, bral jej jako koncept.  
Tůma – existuje první návrh rozpočtu, byl předán předsedovi FV. Druhá upravená verze byla 
projednána na jednání FV a zveřejněna na úřední desce. Vysvětlil finanční a investiční rezervu 
v rozpočtu.  
Martanová – vysvětlila, jak se dříve navrhovala rezerva do rozpočtu a v jaké výši. Je důležité 
mít k dispozici finanční prostředky např. na výstavbu bazénu. Jsou dvě možnosti. Buď se 
peníze využijí např. na ul. 1. máje, Fišerku nebo jinou akci nebo se mohou nechat ležet na 
účtu. 
Kutil – dotaz, zda se v příštím roce zrealizuje ul. 1. máje.  
Martanová – není stavební povolení. Dle smlouvy je město vázáno termínem 19.05.2019. 
Existuje pouze jeden uchazeč, částka je 72 mil. Kč. Existují další problémy. Ale dělá maximum 
proto, aby mohlo začít s rekonstrukcí. Stavební povolení na Fišerku je vydáno. Ale je třeba se 
vypořádat s některými námitkami dotčených osob.  
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Sýs – dotázal se na výstavbu bytů v lesárně, pro koho budou určeny. Položil dotaz na ZTV 
Hrabice 4 mil. Kč a na požární ochranu. Dále se zajímal o výstavbu tribuny v areálu letních 
sportů – odpovídala Martanová.  
Na všechny další dotazy bylo reagováno a dotazy byly zodpovězeny.  
 
Usnesení č. 46 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2019 – závazné 
ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 389.934.900 Kč včetně financování. 
 
Hlasování: 14 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2018 
 
 

Bod č. 10 
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva 

města Vimperk 
 
Přílohy  - znění usnesení č. 598, č. 590 a č. 591 ze dne 11.12.2017, tabulka výše odměn 

uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů 
zastupitelstev v Kč – sbírka zákonů č. 202/2018, návrh tajemníka MěÚ  

 
Vše potřebné pro rozhodnutí vysvětlil Z. Ženíšek.  
 
Usnesení č. 47 
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 01.01.2019 v souladu s nařízením vlády 
ČR č. 202/2018 Sb., měsíční výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva takto: 

• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1600 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: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil) chybí Sýs, Samek P. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2018 
 
Usnesení č. 48 
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 předsedy příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu 
města. K zápisům ze zasedání a podkladům předsedy výnoru komise nebo zvláštního 
orgánu města starší více jak ½ roku nebude přihlédnuto a odměny nebudou vyplaceny. 
 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil) chybí Sýs, Samek P. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2018 
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Bod č. 11 

Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o. 
 
Přílohy:  - č. 1 Právní rozbor povinnosti obce vymáhat smluvní pokutu ze dne 21.9.2017, 

č. 2 Chronologie případu a navrhovaný postup – Vimperk, úpravna vody, č. 3 
Článek do VN – J. Martanová, č. 4 Vodárna Brloh – shrnutí faktů z pohledu 
členů rady města, kteří schvalovali dohodu o narovnání, č. 5 Výzva k plnění ve 
smyslu § 142 písm. a) o. s. ř., předžalobní upomínka, pokus o smír ze dne 
02.07.2018, č. 6 Vyjádření společnosti ENVI-PUR s.r.o. ze dne 31.08.2017, č. 
7 Podnět zaslaný Ministerstvu vnitra k prošetření – stížnost na jednání rady 
města Vimperk, č. 8 Odpověď Ministerstvu vnitra na žádost o vyjádření a zaslání 
podkladů ze dne 03.10.2018, č. 9 Návrh usnesení Zdeňka Kutila na zasedání 
zastupitelstva ze dne 03.09.2018, č. 10 Žádost společnosti ENVI-PUR s.r.o., o 
projednání dohody o narovnání ze dne 18.09.2018, č. 11 Materiál zpracovaný 
starostou města na jednání rady města, která se konala dne 22.10.2018 včetně 
návrhu dohody o narovnání, č. 12 Rozhodnutí rady města uzavřít dohodu o 
narovnání – výsledek posouzení podnětu  

 
Celou záležitost vysvětlila Ing. Martanová. Chybí vyjádření právní zástupkyně města. 
Odloženo na jednání ZM 28.01.2019 – zodpovídá Martanová.  
 
Návrh na usnesení 
Var. 1: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání se závazkem společnosti 
ENVI-PUR s.r.o. ve výši plnění 150.000 Kč k narovnání vztahů z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením díla, které bylo realizováno na základě smlouvy o dílo ze dne 14.05.2012, ve 
znění dodatků a dohody o narovnání ze dne 10.03.2016, jež byly uzavřeny mezi městem 
Vimperk jako objednatelem a společností ENVI-PUR s.r.o., jako zhotovitelem.  
Nehlasovalo se.  
 
Návrh na usnesení 
Var. 2: Zastupitelstvo města rozhodlo neuzavřít dohodu o narovnání se závazkem společnosti 
ENVI-PUR s.r.o. z titulu prodlení zhotovitele s dokončením díla, které bylo realizováno na 
základě smlouvy o dílo ze dne 14.05.2012, ve znění dodatků a dohody o narovnání ze dne 
10.03.2016, jež byly uzavřeny mezi městem Vimperk jako objednatelem a společností ENVI-
PUR s.r.o., jako zhotovitelem, z důvodu vypořádání závazku plynoucího z prodlením 
zhotovení díla v dohodě o narovnání ze dne 10.03.2016. Rada města byla oprávněna uzavřít 
tento dodatek na vypořádání závazku formou dohody o narovnání.  
Nehlasovalo se.  
 
 

Bod č. 12 
Různé 

 
R1) Informace o výši ceny vodného a stočného pro rok 2019.  
Vzhledem k rostoucím nákladům na energie a platy zaměstnanců společnosti lze s vysokou 
pravděpodobností očekávat navýšení cen vodného a stočného pro rok 2020. 
 
 
R2) Informace - Ing. Kotál podal informace o třídění odpadu - prezentace. Oznámení výsledků 
soutěže „Jak třídíme?“ – ocenění (24.000 Kč do rozpočtu). 
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Bod č. 13 
Diskuse  

 
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.  
Termín příštího jednání: 28.01.2019 
Čas ukončení: 19:45 hodin. 
 
Plánované termíny pro jednání ZM na rok 2019: 28.01.2019, 04.03.2019, 08.04.2019, 
20.05.2019, 24.06.2019. 
 
 

Bod č. 14 
Závěr 

 
 
 
Zapsala:  Bc. Renata Samohejlová  
 
Starostka města: Ing. Jaroslava Martanová  
 
Ověřovatelé zápisu: Karel Beránek  
 
   JUDr. Tomáš Samek  
 


