
 
Zápis z třicátého prvního zasedání Zastupitelstva města 

Vimperk, konaného dne 16.04.2018 od 15:30 hodin  
v sále MěKS Vimperk  

 
 
Přítomni:  Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais, Mgr. 

Karel Střeleček, Zdeněk Kutil, Mgr. Pavel Dvořák, Karel Beránek, Iveta 
Preslová, Tomáš Koška, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Jan 
Koller, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Karel Hudeček 

 
Omluveni:  Lukáš Sýs, Mgr. Dagmar Rückerová 
 
Hosté:  Ing. et Bc. Lenka Rottová – PŘÍTOMNÁ MINULOST, s. r . o., Zdiby    

JUDr. Hana Šmidrkalová - PŘÍTOMNÁ MINULOST, s. r . o., Zdiby    
  Ing. Rudolf Voldřich, MBA – VOLDRICH s. r. o. Praha 5 Třebonice  
 
Program:  
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise 
2. Kontrola usnesení  
3. Majetkoprávní záležitosti 

a) Prodej pozemku KN č. 444 určeného k výstavbě rodinného domu v lokalitě Pod 
Hrabicemi  

b) Prodej budovy ubytovny typu „U“ na pozemku KN č. 2522/30 a okolního 
pozemku KN č. 2522/62 v areálu U Sloupů 

c) Návrh na provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice – majetkoprávní 
vypořádání pod místní a účelovou komunikací 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
5. Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích  
6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
7. Návrh rozpočtových opatření  
8. Návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva města Vimperk 
9. Zápis z jednání Výboru pro rozvoj města  
10. Různé 
11. Diskuse 
12. Závěr 
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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. 
Hlasování o navrženém programu: 13 pro, chybí Cais, Janásková.  
Návrh jako celek byl schválen.  
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Bohumil Petrášek, MVDr. Šárka Janásková. 
Volební a návrhová komise: Jan Koller, Zdeněk Kutil, Stanislav Hlava. 
Hlasování: 13 pro, chybí Cais, Janásková. 
 
 

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

 
Přílohy:  - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 19.03.2018 
 
Petrášek – dotaz na usnesení ZM č. 618 ze dne 19.02.2018 – odpovídal Dvořák. 
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 430 a č. 431 ze dne 09.04.2018 – odpovídal Dvořák, 
Kutil.  
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 331 ze dne 19.03.2018 – odpovídal Dvořák, Janče.  
Bejček – dotaz na usnesení RM č. 358 ze dne 26.03.2018 – diskutovali Dvořák, Kutil, 
Martanová, Ženíšek, Janásková, Bejček.   
Petrášek – dotaz na usnesení RM č. 378 ze dne 26.03.2018 - odpovídal Dvořák  
 
Usnesení č. 646 
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 19.03.2018 a bere 
na vědomí činnost rady města v období od 19.03.2018 do 09.04.2018. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 5 se zdrželi (Bejček, Petrášek, Martanová, Hudeček, Koška), chybí 
Cais. Návrh byl přijat.   
Zodpovídá: ZM, termín do 16.04.2018  
 
 

Bod č. 3  
Majetkoprávní záležitosti  

 
Celý blok majetkoprávních záležitostí vedl Mgr. Dvořák a Ing. Kalous.  
 
a) Prodej pozemku KN č. 444 určeného k výstavbě rodinného domu v lokalitě Pod 
Hrabicemi  
 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 18/11/2018, snímek mapy se zákresem, 

územní studie Hrabice Jih, vyjádření odboru VÚP, kopie znaleckého posudku, 
protokol o zkoušce, nabídka ze dne 05.04.2018, nabídka ze dne 06.04.2018 

 
Usnesení č. 647 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec 
Vimperk a katastrální území Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, 
tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 444 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 1095 m2, za nabídnutou kupní cenu ve výši 523.000 Kč bez DPH 
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(632.830 Kč s DPH) podanou kupujícím jako nejvyšší při podávání nabídek na 
zveřejněný záměr č. 18/11/2018. Tato kupní cena je vyšší než cena v místě a čase 
obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 4211/2018 vypracovaným znalkyní Evou 
Petschovou dne 28.2.2018. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu 
kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na účet 
města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném 
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění 
nemovitosti ve výši 500 Kč a náklady za provedenou analýzu zeminy odebrané 
z pozemku ve výši 16.819 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 kupní 
smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
b) Prodej budovy ubytovny typu „U“ na pozemku KN č. 2522/30 a okolního pozemku 
KN č. 2522/62 v areálu U Sloupů 
 
Přílohy:  - kopie zveřejněného záměru č. 19/11/2018, snímek mapy se zákresem, 

územní plán, kopie GP, znalecké posudky, nabídka ze dne 09.04.2018, nabídka 
ze dne 06.04.2018, návrh odboru HB 

 
Dotazy k tomuto bodu zodpovídaly Ing. et Bc. Rottová a JUDr. Šmidrkalová. Vyjádřila se i Mgr. 
Korbelová. Dále byla představena prezentace Ing. Voldřicha a K. Voldřicha. Vyjádřila se paní 
Košnarová, členka osadního výboru U Sloupů.  
 
Návrh Dvořáka na usnesení  
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti PŘÍTOMNÁ MINULOST, s. r . o., Zdiby  
nemovitosti vedené 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 označené 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, o výměře 
8618 m2.  

Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou součástí 
pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez 
čp./če. Tyto nemovitosti jsou prodávány za nabídnutou kupní cenu ve výši 3.210.000 Kč 
podanou kupujícím jako nejvyšší při podávání nabídek na zveřejněný záměr č. 19/11/2018. 
Tato kupní cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckými posudky 
č. 4085/2017 a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017. 
Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy na účet města. Do 
doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na účet města, nebude moci být podán návrh na 
vklad do katastru nemovitostí.  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.  
Součástí kupní smlouvy bude podrobný popis podnikatelského záměru na budoucí využití výše 
uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a termínem dokončení dle podané 
nabídky. Součástí kupní smlouvy bude také zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě vedení a údržby kanalizačního řadu ve prospěch města Vimperk v části převáděného 
pozemku KN č. 2522/62 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2406-58/2017. Věcné břemeno 
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bude zřízeno na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota byla zohledněna ve 
stanovené ceně pozemku.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. 
 

Hlasování: 0 pro, 7 proti (Koller, Hlava, Petrášek, Martanová, Hudeček, Beránek, Cais), 8 se 
zdrželi. Návrh nebyl přijat.  
 
 
Usnesení č. 648 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat společnosti VOLDRICH, s. r. o. se sídlem 
K Řeporyjím 120, Třebonice, 155 00 Praha 5 nemovitosti vedené 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 
označené 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, 
o výměře 8618 m2.  

Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou 
součástí pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené 
budově bez čp./če. Tyto nemovitosti jsou prodávány za nabídnutou kupní cenu ve výši 
3.210.000 Kč podanou kupujícím jako nejvyšší při podávání nabídek na zveřejněný 
záměr č. 19/11/2018. Tato kupní cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá 
stanovená znaleckými posudky č. 4085/2017 a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní 
Evou Petschovou dne 15.03.2017. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po 
podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na 
účet města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.  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.  
Součástí kupní smlouvy bude podrobný popis podnikatelského záměru na budoucí 
využití výše uvedených nemovitostí s harmonogramem realizace a termínem dokončení 
dle podané nabídky. Součástí kupní smlouvy bude také zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě vedení a údržby kanalizačního řadu ve prospěch města 
Vimperk v části převáděného pozemku KN 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.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. 
 

Hlasování: 10 pro, 1 proti (Hudeček), 4 se zdrželi (Petrášek, Martanová, Kutil, Preslová). Návrh 
byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku ……………………………… podanou na 
zveřejněný záměr č. 19/11/2018 prodeje nemovitostí vedených v katastrálním 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) a parcela 
katastru nemovitostí KN č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8618 m2, a to z 
důvodu nabídnuté nižší kupní ceny, než byla požadována ve zveřejněném záměru. 
Nehlasovalo se.  
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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. 2522/30 – 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, o výměře 
8618 m2.  

Součástí převodu budou i veškeré povrchové úpravy, zpevněné plochy, které jsou součástí 
pozemku KN č. 2522/62, dále pak i inženýrské sítě (přípojky) k výše uvedené budově bez 
čp./če. Nemovitosti jsou nabízeny za minimální kupní cenu ve výši ……………….Kč. Tato cena 
je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckými posudky č. 4085/2017 
a č. 4087/2017 vypracovanými znalkyní Evou Petschovou dne 15.03.2017 a dne 14.03.2017. 
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 KN 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.  
Nehlasovalo se.  
 
 
c) Návrh na provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice – majetkoprávní 
vypořádání pod místní a účelovou komunikací 
 
Přílohy:  - kopie zveřejněných záměru č. 20/12/2018 a č. 21/12/2018, snímek mapy se 

zákresem + ortofotomapa, kopie GP, znalecký posudek, návrh odboru HB 
 
Usnesení č. 649 
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 KN č. 59/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její 
část oddělenou geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově vedenou jako parc. č. 59/1 
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 166 m2, KN č. 60/5 – trvalý travní porost, její část 
oddělenou geometrickým plánem č. 221-304/2017  a nově vedenou jako díl „e“ o výměře 
46 m2, KN č. 671/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené 
geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově vedené jako díl „a“ o výměře 30 m2, díl 
„c“ o výměře 8 m2, díl „d“ o výměře 23 m2 a díl „f“ o výměře 14 m2 z majetku města 
Vimperk, za části pozemků v k. ú. Hrabice na listu vlastnictví č. 269 označené jako 
parcely katastru nemovitostí KN 57/2 – trvalý travní porost, KN č. 58 – trvalý travní 
porost a KN č. 100/2 – orná půda, jejich části oddělené geometrickým plánem č. 221-
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304/2017 a nově vedené jako díl „j“ o výměře 3 m2, díl „k“ o výměře 48 m2 a nově vzniklá 
par. č. 100/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2. Cena pozemků byla 
stanovena znaleckým posudkem č. 4220/2018 ze dne 16.03.2018 jako cena v místě a 
čase obvyklá ve výši 60 Kč/m2 a 135 Kč/m2, celkově pak částkou 6.480 Kč za pozemky 
směnitele a 29.670 Kč za pozemky města. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 23.190 
Kč uhradí směnitel městu před podpisem směnné smlouvy a dále ve stejném termínu 
rovněž uhradí i část nákladů spojených s převodem výše uvedených nemovitostí tj. 1/2 
správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí, a částku 5.841 Kč za geodetické 
dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu 
města podpisem této směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Preslová. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
Usnesení č. 650 
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. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného 
jako parcela katastru nemovitostí KN č. 671/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její 
část oddělenou geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově vedenou jako díl „h“ 
o výměře 109 m2 z majetku města Vimperk, za části pozemků v k. ú. Hrabice na listu 
vlastnictví č. 1975 označené jako parcely katastru nemovitostí KN 65/1 – trvalý travní 
porost a KN č. 65/10 – trvalý travní porost, jejich části oddělené geometrickým plánem 
č. 221-304/2017 a nově vedené jako díl „m“ o výměře 129 m2 a díl „n“ o výměře 52 m2. 
Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4220/2018 ze dne 16.03.2018 
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 60 Kč/m2, celkově pak částkou 10.860 Kč za 
pozemky směnitel a 6.540 Kč za pozemek města. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 
4.320 Kč uhradí město Vimperk směnitel po podpisu směnné smlouvy. Město Vimperk 
uhradí veškeré náklady spojené s touto směnou. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města podpisem této směnné smlouvy. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Preslová. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
d) Prodej stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) – neuzavření kupní 
smlouvy dle usnesení ZM, zveřejnění nového záměru prodeje  
 
Přílohy:  - sdělení ze dne 06.04.2018, snímek mapy se zákresem, kopie GP, územní plán 

+ územní studie Homolka SO 130, znalecký posudek, návrh odboru HB 
 
Martanová – ústní návrh na doplnění programu.  
Usnesení č. 651 
Zastupitelstvo města doplňuje program jednání o bod č. 3d) Prodej stavebního pozemku 
Homolka SO 130 (Slunečná ulice) – neuzavření kupní smlouvy, dle usnesení ZM, 
zveřejnění nového záměru prodeje.  
 
Hlasování: 14 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: ZM, termín do 16.04.2018 
 
 
 
 
  



  ZM 16.04.2018 

strana 7 (celkem 10) 

Usnesení č. 652 
Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 635 ze dne 19.03.2018, kterým rozhodlo 
uzavřít upní smlouvu na prodej pozemku určeného Územním plánem Vimperk pro 
rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ tj. nově vzniklou parcelu KN č. 890/117 
– trvalý travní porost o výměře 1379 m2 oddělením dle geometrického plánu č. 238-
185/2017 od stávajícího pozemku KN č. 890/45 – trvalý travní porost o stávající výměře 
3029 m2, z důvodu neuzavření této smlouvy ze strany kupujících. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
Usnesení č. 653 
Zastupitelstvo města rozhodlo opakovaně zveřejnit záměr prodeje pozemku určeného 
Územním plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ nově 
vzniklou parcelu KN č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2 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, za minimální kupní cenu ve výši 878.423 
Kč bez DPH (637 Kč/m2 bez DPH). Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po 
podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na 
účet města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.  Ve stejném 
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické 
dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.968 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené 
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018 
 
 
 

Bod č. 4 
Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpeční místních záležitostí veřejného pořadku 

 
Přílohy:  - návrh OZV, návrh KO  
 
Tento bod zdůvodnil Ing. Oliwa. 
 
Usnesení č. 654 
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných 
prostranstvích ze dne 21.06.2010, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze dne 
13.09.2010, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 ze dne 12.12.2011, obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2016 ze dne 12.09.2016 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 ze dne 
04.09.2017, podle předloženého návrhu s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KO, odbor HB, odbor ŠK, termín do 30.04.2018 
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Bod č. 5 
Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích 

 
Přílohy:  - návrh změny OZV, písemný návrh Ing. Petráška 
 
Ženíšek – v případě schválení by doporučil změnu v nabytí účinnosti, a to patnáctým dnem po 
vyvěšení. Dále doporučil zpracovat vyhlášky na každý místní poplatek odděleně. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Vimperk, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2010, o místních poplatcích.  
 
Hlasování: 6 pro, 5 proti (Preslová, Kutil, Janásková, Dvořák, Koška), 4 se zdrželi (Koller, 
Střeleček, Bednarčík, Beránek). Návrh nebyl přijat.  
 
 

Bod č. 6 
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 

 
Přílohy:  - přehled RO k období 06.03.2018 – 04.04.2018 
 
Záležitosti k tomuto bodu vysvětlil Ing. Tůma.  
 
Usnesení č. 655 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2018 provedené 
radou města k období 06.03.2018 do 04.04.2018. 
 
Hlasování: 13 pro, 2 chybí (Preslová, Cais). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2018 
 
 

Bod č. 7 
Návrh rozpočtových opatření 

 
Přílohy:  - návrh FO  
 
Tento bod uvedl Ing. Tůma.  
 
Usnesení č. 656 
Zastupitelstvo města schvaluje změny ve výdajích rozpočtu – ve výši 2.382.000,00 Kč 
(RO č. 12). 
 
Hlasování: 14 pro, chybí Preslová. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2018 
 
 

Bod č. 8 
Návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva města Vimperk 

 
Přílohy:  - písemný návrh Ing. Martanové  
 
Ženíšek – vyjádřil svůj názor a upozornil na drobné nedostatky v návrhu. Doporučil návrh 
předat právní zástupkyni města k posouzení. Vhodné by bylo, aby byl etický kodex v případě 
schválení součástí (příloha) jednacího řádu zastupitelstva města.  
Janásková – bylo by třeba, aby návrh připomínkovali zastupitelé písemně.  
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Koška – je třeba, aby byla vzájemná shoda. Je třeba o návrhu diskutovat.  
Dvořák – protestuje proti návrhu, připadá mu diskriminační.  
Martanová – vzala vznesené připomínky v potaz a navrhuje dnes o předloženém návrhu 
nehlasovat. Návrh upraví a zašle právní zástupkyni města a ostatním zastupitelům 
k připomínkování – zodpovídá Martanová. 
 
 
Usnesení č. 657 
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit rozpravu k Etickému kodexu člena 
Zastupitelstva města Vimperk.  
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Preslová). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: ZM, termín ihned 
 
Návrh na usnesení  
Zastupitelstvo města schvaluje Etický kodex člena Zastupitelstva města Vimperk.  
Nehlasovalo se.  
 
 

Bod č. 9 
Zápis z jednání výboru pro rozvoj města 

 
Přílohy:  -  zápis ze dne 23.03.2018 
 
Kutil – seznámil přítomné se zápisem a vysvětlil jednotlivé body.  
Petrášek – požaduje zaslat návrh Ing. arch. Kročáka na studii revitalizaci sídliště a studii U 
Sloupů všem zastupitelům – zodpovídá: Kutil.  
Ženíšek – upozornil, že všechny schválené studie jsou zveřejněny na stránkách města.  
 
 
Usnesení č. 658 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání výboru pro rozvoj města ze dne 
23.03.2018. 
 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Petrášek, Hudeček, Cais), chybí Bednarčík. Návrh 
byl přijat.  
Zodpovídá: ZM, termín ihned 
 
 

Bod č. 10 
Různé  

 
R1) Písemný návrh Bejčka 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor a finanční výbor prověřením okolností kolem 
realizace akce rekonstrukce ulice Mírová a stavby na pozemku parc. č. 1842/70 v k. ú. Vimperk 
včetně plnění, legislativy a financování obou staveb.  
 
Ženíšek – jedná se o přenesenou působnost. Tuto záležitost musí řešit státní správa, nikoliv 
samospráva.  
Návrh byl stažen. Nehlasovalo se.  
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R2) Písemný návrh Bejčka  
 
Usnesení č. 659 
Zastupitelstvo města pověřuje finanční odbor, aby provedl analýzu příjmů a výdajů 
rozpočtu s ohledem na připravované investiční akce s výhledem do roku 2022 se 
zaměřením na možná navýšení plánovaných investic a rizik s tím spojených.  
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková), chybí Cais. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 03.05.2018 
 
 

Bod č. 11  
Diskuse  

 
Martanová – nejsou dodržovány dohody, které jsou projednávány na pracovních jednáních 
zastupitelstva města, a proto se odmítá těchto jednání účastnit. 
 
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.  
 
Čas ukončení: 20:30 hodin. 
 
 

Bod č. 12 
Závěr 

 
 
Zapsala:  Bc. Renata Samohejlová  
 
Starosta města: Mgr. Pavel Dvořák  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Petrášek  
 
   MVDr. Šárka Janásková  
 


