
      
 

Zápis z třicátého pátého zasedání Zastupitelstva města 
Vimperk, konaného dne 25.07.2022 od 15:00 hodin  

v zasedací místnosti MěÚ Vimperk  
 
 
Přítomni:  Věra Vávrová, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová, Stanislav Hlava, Mgr. 

Zdeněk Kuncl, Martin Vališ, DiS., Zdeněk Kutil, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří 
Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Blanka Kramářová, Ing. Bohumil Petrášek 

 
Omluveni:  Ing. Petr Samek, Ing. Karel Hudeček, Mgr. Jana Doležalová, Ing. Martin Paštika, 

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

- odkoupení pozemku parc. č. 918/3 v k. ú. Vimperk od Komerční banky, a. s. 
4. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2022 
5. Různé 
6. Diskuse 
7. Závěr 
 

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 11.07.2022. 
 
Návrhy na úpravu programu: bez doplnění. 
Hlasování: 12 pro.  
Návrh jako celek byl schválen.  
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Zdeněk Kuncl, Mgr. Dagmar Rűckerová. 
Volební a návrhová komise: Stanislav Hlava, Martin Vališ DiS., Blanka Kramářová. 
Hlasování: 12 pro.  
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Bod č. 2 
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města 

 
Přílohy:  - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 20.06.2022 
Dotazy k zápisům z RM v období od 20.06.2022 do 11.07.2022. 
 
 

Bod č. 3 
Majetkové záležitosti 

 
Odkoupení pozemku parc. č. 918/3 v k. ú. Vimperk od Komerční banky, a. s. 
 
Tento bod vysvětlil Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB.  
 
Přílohy:  - snímek mapy se zákresem, ortofotomapa + fotografie, záměr města – situace 

plánované stavby stezky pro pěší, e-mail s nabídkou a podmínkami prodeje od 
p. P. J. doručený dne 28.06.2022, znalecký posudek č. 4696/44/2022, návrh 
odboru HB 

 
Usnesení č. 427 
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk od Komerční 
banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha – Staré Město pozemek katastru 
nemovitostí parc. č. 918/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 zapsaný 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 1844, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 50.000 Kč bez DPH. Tato cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá 
stanovená znaleckým posudkem č. 4696/44/2022 ze dne 12.07.2022 ve výši 47.600 Kč. 
Kupní cena bude zaplacena městem Vimperk před podpisem kupní smlouvy na účet 
prodávající. Náklady spojené s převodem výše uvedeného pozemku, tj. správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a pořízení znaleckého posudku zaplatí město 
Vimperk.  
Převáděný pozemek město Vimperk využije pro realizaci své plánované stavební akce 
označené jako „Komunikační propojení ulice 1. máje a parku – stezka pro pěší“, když 
tato stavba se uvedeného pozemku přímo dotýká. Město Vimperk takto odůvodňuje, že 
pozemek kupuje za vyšší cenu, než je cena v místě a čase obvyklá stanovená výše 
uvedeným znaleckým posudkem, když rozdíl činní 2.400 Kč. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 12 pro. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2022 
 
 

Bod č. 4 
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2022 

 
Tento bod okomentovala Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO.  
 
Přílohy:  - návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2022 
 
Usnesení č. 428 
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu: 
- změny v objemu rozpočtu ve výši 70.000 Kč (RO č. 34), 
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 259.559,95 Kč (RO č. 35). 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlava). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: FO, termín do 08.08.2022 
 
 

Bod č. 5 
Různé  

 
Bez různého. 
 

Bod č. 6  
Diskuse  

 
 
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.  
Termín příštího jednání: 05.09.2022 
Čas ukončení: 15:25 hodin. 
 

Bod č. 7 
Závěr 

 
 
Datum vyhotovení: 25.07.2022 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Renata Samohejlová  
 
Starostka města: Ing. Jaroslava Martanová  
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeněk Kuncl  
  
   Mgr. Dagmar Rűckerová 
 


