
 
Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města 

Vimperk, konaného dne 26.10.2020 od 15:30 hodin  
v sále MěKS Vimperk  

 
 
Přítomni:  Věra Vávrová, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová, Ing. Martin 

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

Omluveni:  Zdeněk Kutil, Lukáš Sýs 
Hosté:  Matěj Chabera, Michaela Hečková  - design a spolupráce 
  Ing. Petr Návrat (formou videokonference) 
 
Program:  

 

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

a) Provedení drobné směny pozemků v k. ú. Solná Lhota v osadě Korkusova Huť 
b) Darování části pozemku parc. č. 1696/1 okolo kapličky na Brantlově Dvoře 
c) Provedení majetkoprávního vyrovnání pozemků po realizaci stavby „Okružní 

křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ 
d) Prodej části pozemku parc. č. 1956/1 pod stavbou akumulační nádoby u kotelny 

4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
5. Návrh rozpočtových opatření 
6. Koncept návrhové části Strategického plánu města Vimperk na období 2021-2030 a zpráva 

z veřejné konzultace konceptu návrhové části Strategického plánu města Vimperk na 
období 2021-2030 

7. Představení vizuální identity města – návrh spolupráce 
8. Návrh na odstoupení od smlouvy o dílo na zakázku „Dům čp. 8 náměstí Svobody, Vimperk 

– obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“ 
9. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice 
10. Zápis z jednání osadního výboru Skláře 
11. Zápis z jednání kontrolního výboru  
12. Zápis z jednání finančního výboru 
13. Různé 
14. Diskuse 
15. Závěr 
 
 
 
 

Bod č. 1 
Zahájení, volba volební a návrhové komise 

 



 
Zasedání zahájila a řídila starostka města Ing. Jaroslava Martanová.  
 
Uctění památky minutou ticha za zesnulé – M. Jadviszczokové a J. Flachse.  
 
Starostka uvedla, že je přítomno 14 členů zastupitelstva 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 12.10.2020. 
 
Zároveň upozornila veřejnost na nutnost dodržování epidemiologických opatření, zejména 
dodržování minimálních 2 metrových odstupů od ostatních osob, používání ochrany obličeje a 
dezinfekce rukou.  
 
Návrhy na úpravu programu: doplnění bodu 3e) Odkoupení domu čp. 3 ve Steinbrenerově ulici 
s pozemky parc. č. 112/2 a parc. č. 113 vše v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk 
formou dražby a účast na dražbě 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika.  
Návrh jako celek byl schválen.  
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Bohumil Petrášek, Věra Vávrová. 
Volební a návrhová komise: Karel Beránek, Mgr. Dagmar Rűckerová, Martin Vališ DiS. 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika.  
 
 

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

 
Přílohy:  - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 16.09.2020 
 
Dotazy k zápisům z RM v období od 16.09.2020 do 19.10.2020 – bez dotazů. 
 
 

Bod č. 3 
Majetkoprávní záležitosti 

 
Celý blok komentoval Ing. Martin Kalous.  
 

a) Provedení drobné směny pozemků v k. ú. Solná Lhota v osadě Korkusova Huť  
 
Přílohy:  - záměr č. 39/19/2020, žádost paní M. ze dne 09.09.2020, snímek mapy se 

zákresem, snímek územního plánu, geometrický plán č. 103-181/2020, 
znalecký posudek č. 4525/2020, návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 236 
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část pozemku vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec 
Vimperk a k. ú. Solná Lhota zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného 
jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 404/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
jeho část oddělenou geometrickým plánem č. 103-181/2020 a nově vedenou jako jeho 
díl „b“ o výměře 105 m2 z majetku města Vimperk, za části parcel katastru nemovitostí 
parc. č. 404/1 – ostatní plocha, neplodná půda, část oddělenou geometrickým plánem 
č. 103-181/2020 a nově vedenou jako jeho díl „d“ o výměře 56 m2 a parc. č. 404/3 – ostatní 
plocha, neplodná půda, část oddělenou geometrickým plánem č. 103-181/2020 a nově 



vedenou jako jeho díl „f“ o výměře 112 m2 v k. ú. Solná Lhota, na listu vlastnictví č. 1894 
z majetku Z. M. Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem 
č. 4525/2020 ze dne 18.08.2020 jako cena v místě a čase obvyklá, celkově částkou 
11.025 Kč (105 Kč/m2) za pozemek města a částkou 17.640 Kč (105 Kč/m2) za pozemky 
paní M. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 6.615 Kč uhradí město Vimperk do 30 dnů 
od podpisu směnné smlouvy. Obě strany této směny uhradí každá polovinu nákladů za 
geodetické dělení a ocenění pozemků a poplatek za vklad do katastru nemovitostí, když 
doplatek těchto nákladů paní M. bude činit 6.038 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem této směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2020 
 
 

b) Darování části pozemku parc. č. 1696/1 okolo kapličky na Brantlově Dvoře  
 
Přílohy:  - snímek mapy se zákresem (pozemky města označeny modře), ortofotomapa, 

geometrický plán č. 2655-269/2020, fotografie, návrh odboru HB 
 
Usnesení č. 237 
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převzít do majetku města od paní J. S., bytem 
Brantlova 87/48, Vimperk 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. 1729, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí 
parc. č. 1696/1 – zahrada, její část oddělenou geometrickým plánem č. 2655-269/2020 a 
nově vedenou jako parc. č. 1696/4 – zahrada o výměře 24 m2, sloužící jako manipulační 
plocha okolo nově opravené kapličky na Brantlově Dvoře. Zastupitelstvo města 
pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2020 
 
 

c) Provedení majetkoprávního vyrovnání pozemků po realizaci stavby „Okružní 
křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“  

 
Přílohy:  - zápis se zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje usn. č. 188/2020/ZK-28, 

návrh darovací smlouvy, snímek mapy s návrhem vypořádání (barevné 
rozlišení ŘSD ČR, Jč. kraje, ÚZSVM), snímek mapy se zákresem převáděných 
pozemků (růžově jsou označené pozemky předmětu daru, pozemky města jsou 
označeny modře), návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 238 
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převzít do majetku města od Jihočeského 
kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice pozemky vedené 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 60, tam označené 
jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 2638/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 136 
m2, parc. č. 2638/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2, parc. č. 2638/4 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, parc. č. 2638/5 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 12 m2, parc. č. 2638/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1 m2, parc. č. 2642/11 – ostatní plocha, zeleň o výměře 441 m2, parc. č. 2642/12 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, parc. č. 2642/13 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 80 m2, parc. č. 2642/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 35 m2, parc. č. 2642/15 – ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2, parc. č. 2642/16 



– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, parc. č. 2642/17 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 98 m2, parc. č. 2642/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
74 m2, parc. č. 2642/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2, parc. 
č. 2642/20 – ostatní plocha, zeleň o výměře 81 m2, neboť se jedná o silniční pozemky, 
nebo o pozemky na nichž se nachází chodníky nebo přiléhající zeleň ulice 1. máje ve 
správě města, zaměřené geometrickým plánem po realizaci stavby „Okružní křižovatka 
silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem předložené darovací smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2020 
 
 

d) Prodej části pozemku parc. č. 1956/1 pod stavbou akumulační nádoby u kotelny  
 
Přílohy:  - záměr č. 42/21/2020, nabídka energie AG Teplo Vimperk s. r. o. ze dne 

19.10.2020, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č. 2634-491/2020, 
kopie Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 07.06.2017, znalecký posudek 
č. 4533/2020, návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 239 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., se 
sídlem 1. máje 637, Vimperk 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 parc č. 1956/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, její 
část oddělenou geometrickým plánem č. 2634-491/2020 a nově vedenou jako parc. 
č. 1956/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, na níž se nachází stavba 
akumulační nádoby ve vlastnictví kupujícího, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4533/2020 vypracovaným dne 29.09.2020 jako cena v místě a čase obvyklá 
ve výši 4.550 Kč (350 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 1.000 
Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného 
katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostku města podpisem této kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Paštika. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2020 
 
 

e) Odkoupení domu čp. 3 ve Steinbrenerově ulici s pozemky parc. č. 112/2 a parc. 
č. 113 vše v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk formou dražby a účast 
na dražbě 

 
Přílohy:  - snímek katastrální mapy se zákresem, ortofotomapa s rozdělením objektů na 

SO01 – SO05, memorandum o společném postupu ze dne 18.09.2020, 
dražební vyhláška ze dne 02.10.2020, návrh rozpočtového opatření 

 
 
Usnesení č. 240 
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do svého vlastnictví pozemek parc. č. 112/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če. – 
objekt k bydlení a pozemek parc. č. 113 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 849 m2, 
jehož součástí je stavba čp. 3 Vimperk I – objekt k bydlení vše v k. ú. Vimperk v ulici 



Steinbrenerova, formou dražby a schvaluje účast města Vimperk v dražbě týkající se 
výše uvedených nemovitostí, která se bude konat dne 05.11.2020 dle vydané dražební 
vyhlášky č. j. 099 EX 5792/15-73.  
Zastupitelstvo města dále svěřuje radě města pravomoc podle § 85 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to v části rozhodnutí o maximální částce 
ve věci podání nabídky na koupi výše uvedených nemovitostí v předmětném dražebním 
jednání.  
Zastupitelstvo města dále pověřuje k zastupování města Vimperk a podání nabídky do 
maximální výše stanovené radou města při dražebním jednání starostku města Ing. 
Jaroslavu Martanovou a jako náhradníka radního JUDr. Tomáše Samka. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Vávrová), chybí Paštika. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.11.2020 
 
 
Usnesení č. 241 
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu: 
změny ve výdajích rozpočtu ve výši 2.450.000 Kč (RO č. 57). 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Vávrová), chybí Paštika. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 05.11.2020 
 
 
 

Bod č. 4 
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 

 
Finanční záležitosti komentovala Ing. Ivana Janoudová.  
 
Přílohy:  - návrh FO  
Bez usnesení.  
 
 

Bod č. 5 
Návrh rozpočtových opatření 

 
Přílohy:  - návrh FO 
 
Usnesení č. 242 
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu: 
- změny v objemu rozpočtu ve výši 860.000 Kč (RO č. 53), 
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 820.000 Kč (RO č. 54). 

 
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: FO, termín do 09.11.2020 
 
 

Bod č. 6 
Koncept návrhové části Strategického plánu města Vimperk na období 2021-2030 a 

Zpráva z veřejné konzultace konceptu návrhové části Strategického plánu města 
Vimperk na období 2021-2030 

 
Materiál předkládala Bc. Kristýna Samková.  
Formou videokonference komentoval Ing. Návrat návrh strategického plánu a předložil 
prezentaci.  



 
Přílohy:  - koncept návrhové části Strategického plánu města Vimperk na období 2021- 

2030, zpráva z veřejné konzultace konceptu návrhové části Strategického plánu 
města Vimperk na období 2021-2030, složení pracovní skupiny pro přípravu SP 

 
Usnesení č. 243 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z veřejné konzultace konceptu návrhové 
části Strategického plánu města Vimperk na období 2021-2030 a schvaluje koncept 
návrhové části Strategického plánu města Vimperk na období 2021-2030 a doporučuje 
jej k dopracování do plného rozsahu návrhové části strategického plánu společně s 
implementačními pravidly Strategického plánu města Vimperk. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Hudeček. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: OR, termín do 31.12.2020 
 
 

Bod č. 7 
Představení vizuální identity města – návrh spolupráce 

 
Úvod komentovala Ing. Martina Křížová a vyzvala hosty k prezentaci. Proběhla prezentace. 
 
Přílohy:  - návrh vizuálního stylu města Vimperk zpracovaný renomovaným designerem 

Matějem Chaberou a M. Hečkovou 
 
Samek P., Paštika, Samek T. – proběhla diskuse, co vše by mělo být uvedeno ve smlouvě, 
vytvoření jednoduchého grafického manuálu, zásady užití znaku, komunikace se třetí stranou, 
využití kvalitní práce do budoucna. 
Martanová – již proběhla prezentace nabídek na pracovním jednání ZM. Tohle je věc, která 
může město zviditelnit.   
 
Usnesení č. 244 
Zastupitelstvo města rozhodlo zadat designeru Matěji Chaberovi vytvoření návrhu 
vizuálního stylu města a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu přípravou 
smlouvy.  
 
Hlasování: 13 pro, 1 proti (Beránek), 1 se zdržel (Hlava). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2020 
 

Bod č. 8 
Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného 

traktu – II. etapa: odstoupení od SoD 
 
Bod komentoval Ing. Michal Janče.  
Přílohy:  - korespondence se zhotovitelem ze dne 13.07.2020 a 20.08.2020, návrh 

znění odstupujícího dopisu 
 
Usnesení č. 245 
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí Pavla Tisoně, Libínské sedlo 5, Prachatice 
ze dne 20.08.2020 a rozhodlo o odstoupení města Vimperk od smlouvy o dílo uzavřené 
dne 06.11.2019, jejímž předmětem byla realizace stavební zakázky „Dům čp. 8, náměstí 
Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“.   
 
Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.   
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.11.2020 



Bod č. 9 
Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice 

 
Zápis komentovala Ing. Jaroslava Martanová.  
 
Přílohy:  - zápis ze dne 13.10.2020 
Bez usnesení.  
 
 

Bod č. 10 
Zápis z jednání osadního výboru Skláře 

 
Zápis komentovala Ing. Jaroslava Martanová.  
 
Přílohy:  - zápis ze dne 01.06.2020 a ze dne 12.09.2020 včetně fotodokumentace, 

vyjádření odboru IÚ  
Bez usnesení.  
 
 

Bod č. 11 
Zápis z jednání kontrolního výboru 

 
Zápis komentoval předseda KV Jan Hanžl. Doplnila Ing. Jaroslava Martanová a Mgr. Dagmar 
Rűckerová.  
 
Přílohy:  - zápis č. 8/KV/2020 ze dne 08.10.2020 s prezenční listinou  
Bez usnesení.  
 
 

Bod č. 12 
Zápis z jednání finančního výboru 

 
Zápis komentoval předseda FV Ing. Bohumil Petrášek. Bližší doplnění provedla Ing. Jaroslava 
Martanová, JUDr. Tomáš Samek a Ing. Martin Paštika. 
 
Přílohy:  - zápis ze dne 14.10.2020, smlouva o úvěru ze dne 28.06.2018 
 
Návrh Ing. Petráška 
Usnesení č. 246 
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit své usnesení č. 222 ze dne 17.08.2020, kterým 
rozhodlo neuskutečnit čerpání úvěru u KB, a. s.  ve výši 60.000.000 Kč. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Vávrová, Doležalová). Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: ZM, FO, termín do 26.10.2020 
 
 

Bod č. 13 
Různé 

 
R1) Materiál V. Vávrové k zamyšlení s přílohou č. 1 – fotografie – na vědomí  
 
 
  



Bod č. 14 
Diskuse  

 

Informace starostky – v celokrajské soutěži Jihočeši třídí odpady 2019 v kategorii města nad 

7.000 obyvatel se město Vimperk umístilo na 1. místě (příloha diplom) – bez usnesení  
 
Beránek  
Kdy se bude pokračovat s rekonstrukcí výtahů v ul. Luční? – zodpovídá MěSD,  
Zda MěSD počítá s rozšířením televizních programů? – zodpovídá MěSD.  
 
Všechny další vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.  
 
Termín příštího jednání: 07.12.2020 
Čas ukončení: 19:00 hodin.  
 
 

Bod č. 15 
Závěr 

 
Datum vyhotovení: 26.10.2020 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Renata Samohejlová  
 
Starostka města: Ing. Jaroslava Martanová  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Petrášek  
 
   Věra Vávrová  
 


