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KP-ZM/132/2012/Z/3
Z Á P I S

ze 14. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného v mimořádném termínu dne 21. 3. 2012 od 17:00 hodin  v zasedací místnosti 

zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2

Přítomni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Milan Brabec, Ing. Vladimír Brůha, Ing. Kamil Calta, Bc. Slavoj Dolejš, 
Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej Flaška, Bc. Michael Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, 
František Jelen, Ing. Miroslav Joch, Lea Klokočková, Mgr. Stanislav Křída, Ing. Jaroslav Mach, 
Mgr. Bc. Ivan Mánek, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Jan Pikous, 
Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana Popelová, Ing. Miloslav Procházka, CSc., JUDr. Josef Průcha, 
Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David 
Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Mgr. Jaroslava Šporclová, 
Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan 
Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Ing. Bc. Břetislav Kábele, Petr Kocar, MUDr. Martin Kuba, 
Mgr. Barbora Lišková, Mgr. Blanka Procházková

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma.
Mgr. Thoma sdělil zastupitelům, že důvodem pro svolání zasedání v mimořádném 
termínu je nutnost projednat rozpočtová opatření pro pokrytí předpokládaných finančních 
nákladů na realizaci akce „regenerace části panelového sídliště Máj – severní část“ 
a vyjádření a změna usnesení k pozastavení administrace IPRM  ze strany Úřadu 
Regionální rady.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (17.05 hod.) přítomno 36 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Ing. Brůha: Uvedl, že již podruhé je v tomto roce předložen programu ZM, který je dle 
jeho názoru v rozporu nejenom s jednacím řádem, ale i se zákonem – není zařazen bod 
Diskuse zastupitelů a Vystoupení občanů.  Uvedl, že zastupitelé i občané jsou tímto 
kráceni na svých právech, a požádal o zařazení těchto dvou bodů do programu jednání. 
Zároveň požádal, aby do programu každého ZM byl zařazen i bod Zpráva o činnosti Rady 
města České Budějovice, Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva 
města České Budějovice a Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů 
města a dalších osob. Uvedl, že při předložení návrhu termínů ZM na I. pol. r. 2012 
upozorňovali na jeho nereálnost a nesmyslnost, a že budou svolávána mimořádná 
zastupitelstva. 
RNDr. Zahradník:  Uvedl, že respektovali takto svolané ZM k vyřešení problémů ve 
spojení s body programu. Upozornil, že většina zastupitelů má své pracovní povinnosti, 
ze kterých se musí uvolnit. Připojuje se k návrhu Ing. Brůhy na zařazení bodu Diskuse 
zastupitelů. Vyzval k odsouhlasení tohoto návrhu, kdy se na ně, opoziční zastupitele, 
obrací občané se svými problémy a cítí povinnost je zde řešit. 
F. Jelen: Připojil se k požadavku na zařazení bodu diskuse zastupitelů a vystoupení 
občanů.  Jejich nezařazení na program ZM vnímá jako neslušnost. Uvedl, že nízkým 
počtem termínů zasedání ZM je radou města paralyzován chod radnice.
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Prof. Vácha: Nesouhlasí s opozicí. Chápe, že v letošním roce budou volby a potřebují se 
vyjádřit. Požádal, aby byl na příštím zastupitelstvu otevřen bufet.
RNDr. Zahradník: Uvedl, že se nechtějí hlásit o slovo z důvodu konání voleb. Občané se 
na ně obrací, protože je město špatně vedeno, hledají u nich oporu, a proto chtějí v jejich 
zájmu vystoupit.
Prof. Vácha: Uvedl, že občané se obrací i na ně, ne pouze na opoziční zastupitele. Také 
mají přehled o dění ve městě. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že program RM navrhuje, ale schvaluje ho ZM, a je svrchované 
právo zastupitelstva rozhodnou o zařazení případně vyřazení bodů programu. Uvedl, že 
svolávání ZM je dle zákona v kompetenci primátora města. Jsou si vědomi, že se jedná již 
o druhý mimořádný termín, ve kterém se ZM schází, ale není tomu proto, že by něco 
město ČB neumělo připravit, ale protože musí reagovat na věci, které nejsou z hlediska 
úřadu až tak zásadně ovlivnit, a je třeba na ně reagovat v krátkém čase. Nemyslí si, že se 
jedná o paralyzaci tohoto úřadu a tyto obavy nesdílí.
F. Jelen: Uvedl, že se nechce přít o to, zda došlo k paralyzaci chodu města, ale důkazem 
je již druhý mimořádný termín zastupitelstva ZM. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Brůhy na zařazení bodu Diskuse zastupitelů jako poř. č. 3 
programu a Vystoupení občanů jako poř. č. 4 programu dnešního jednání (26,1,3,8/38)
Byl schválen program 14. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice včetně 
Ing. Brůhou navržených změn – zařazení bodu Diskuse zastupitelů a Vystoupení občanů 
(37,0,0,1/38).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předsedkyně Jaroslava Sýkorová, členové 
Ing. Petra Šebestíková, Ing. Ivan Rybníček, Jan Pikous a Ing. Josef Schoř (37,0,0,1/34). 
Byl ověřen zápis ze 13. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky.
Bc. Michael Gyepes a Mgr. Ivan Nadberežný byli pověřeni podepsat zápis jako 
ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Blanka Faloutová Justová, pracovnice odboru kancelář 
primátora.
Navrženo bylo ukončení zasedání zastupitelstva města v 18:00 hodin, případně po 
vyčerpání bodů programu.

1. Tematický IPRM - změny v závazné části (KP-ZM/123/2012/M/56)
Přijato usnesení č. 46/2012 (35,0,4,0/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Poděkoval přítomným, že se zasedání ZM zúčastnili. Uvedl, že 
město ČB se zavázalo smlouvou Regionální radě, že v rámci Tematického IPRM budou 
zrekonstruovány a opraveny určité výměry ulic. Sdělil, že byly zrekonstruovány 3 bloky 
ulic, a první blok ulic je v současné době šetřen Policií ČR. Druhý blok ulic také 
z pohledu Regionální rady doznává určité nedostatky, a ta by posouzení předala na 
ÚHOS. Po konzultaci a dohodě s Regionální radou bylo doporučeno odstoupení od 
podpisu smlouvy na tyto 2 bloky ulic, a předložení náhradních projektů. Informoval, že 
budou předloženy náhradní projekty – 5 dětských hřišť a náhradní bloky ulic.
Diskuse:
F. Jelen: Vyjádřil se k článku „Hrubé chyby berou městu miliony“, ve kterém Ing. Joch 
kritizuje přípravu projektů bývalým vedením města. Nechápe, jak se mohly do denního 
tisku dostat články, které jsou v rozporu s tím, co ing. Joch nyní sdělil, a které vrhají 
velmi špatné světlo na práci bývalého vedení radnice včele s Mgr. Thomou a dalšími 
radními. V této souvislosti si nedovede představit, že by nebyl respektován například 
požadavek státní správy památkové péče.  Upozornil, že na ÚHOS je šetřena celá řada 
dalších projektů jiných měst.  
Ing. Joch: Sdělil, že z ÚHOS přišlo v minulém týdnu vyjádření, že u 3 bloku ulic nedošlo 
k žádnému pochybení. Uvedl, že 1. blok ulic je vyšetřován Policií ČR z důvodu šetření 
společnosti Tercier. Sdělil, že u druhého bloku ulic jsou pochybení externí firmy 
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takového charakteru, že Regionální rada sdělila, že projekt zašle na ÚHOS. Uvedl, že ze 
tří členů komise byli přítomni například pouze 2, kdy členové byli z řad zastupitelů, 
a dalo se této situaci předejít.
F. Jelen: Vrátil se k novinovému článku, kdy se v souvislosti s projekty kriminalizuje 
minulé vedení.  Uvedl, že nový zákon již předpokládá, že obec si může určovat materiál, 
aby byl vzhled ulic sjednocen. Uvedl, že projekty byly připravovány s maximální možnou 
pílí. Sdělil, že odbor zadávání veřejných zakázek, jehož vedoucí je pí Leštinová, si přizval 
dokonce odborníka, aby byla nastavena výběrová řízení tak, aby nemohl být nikdo na 
úřadě kriminalizován. Pokud Ing. Joch kritizuje administrátory, tak on je neomlouvá ani 
nekriminalizuje, o tom ať rozhodnou orgány činné v trestním řízení. Nechápe, proč by 
mělo být kritizováno bývalé vedení města. Vždy požadoval, aby se výběrových řízení 
účastnila opozice, která měla možnost výběrové řízení v případě nesrovnalostí kdykoliv 
zastavit. Uvedl, že za ČSSD se jich účastnil například Ing. arch. Zdvihal.  Uvedl, že tehdy 
panovala ve vedení města shoda názorů na potřebu rychlé administrace projektů s co 
nejmenším možným ohrožením. Nepovažuje za chybu magistrátu, nízký počet členů 
komise, kdy se výběrových řízení účastnili jiní zástupci než tehdejší koalice vedení města. 
Pod dojmem článků, které se v této souvislosti objevily v tisku, a protože nezazněla 
omluva, že se něco povedlo, ale je to problémem celé společnosti a povinností celého 
města hledat jiné řešení, aby nepřišlo o peníze, si nedovede představit, že bude hlasovat 
pro náhradní projekty.

2. Rozpočtová opatření číslo 37 a 38 (KP-ZM/122/2012/M/55)
Přijato usnesení č. 47/2012 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl Ing. Joch, který informoval, že ve schváleném rozpočtu byla na akci 
„Regenerace části panelového sídliště Máj – severní část“ alokována částka okolo 36 mil., 
ale vysoutěžena byla na částku okolo 44 mil. Kč.  K RO č. 38 uvedl, že bylo rozhodnuto 
o nerealizaci stavební úpravy Pražské třídy v letošním roce, a fin. prostředky budou 
využity na řešení záležitosti  ZŠ Máj I, ZŠ Máj II.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Uvedla, že FV se nesešel k projednání předložených RO. Informovala, 
že žádný z členů FV nevznesl v souvislosti s těmito RO připomínku ani návrh. 
F. Jelen: Vznesl dotaz k RO č. 37, o jaký rozsah stavebních prací navíc jde, a zda rozsah 
stavebních prací koresponduje s navýšením vysoutěžené částky.
Ing. Joch: Uvedl, že rozsah se navyšuje v souvislosti s dofinancováním smlouvy s firmou 
E.ON na přeložku VN, dalšími věcmi, které rozpočet a investiční akci navyšují. Sdělil, že 
na jeho podnět při přípravě rozpočtu tato akce byla, oproti původnímu návrhu 
investičního odboru, ponížena. Vycházel z toho, že akce se dají vysoutěžit o 10 – 20 % 
méně oproti částce dané projektantem.    
F. Jelen: Uvedl, že vysvětlení Ing. Jocha vnímá pozitivně. Sdělil, že na rozdíl od jiných 
radních akce poctivě připravoval, případně se řady z nich zúčastnil.  Uvedl, že Ing. Joch 
je zodpovědný za finance a snaží se peníze stlačovat. Doplnil, že to nicméně nevypovídá 
o dobré práci RM, kdy Ing. Joch není odborník na investiční stavby a RM měla upozornit, 
že to takto dělat nelze.  Uvedl, že na popud Ing. Jocha, kdy se zpochybňovaly cenové 
relace rozpočtů, v minulém vol. období nechal vypracovat materiál, který vypovídal 
o tom, že se vysoutěžené částky pohybovaly o 10 – 20 % níže v porovnání 
s projektovanými částkami. Sdělil, že má maximální zájem na rozvoji ČB.

3. Diskuse zastupitelů ()
RNDr. Zahradník: Vystoupil ve věci dopravní situace v Rožnově.  Uvedl, že u obyvatel 
dané lokality vyvolalo zděšení sdělení uveřejněné v tisku, kdy komunikace, která měla 
přecházet přes most do ul. Papírenské a pokračovat jako tzv. Jižní spojka by měla vést 
jižněji, proti proudu Vltavy tak, aby vycházela do části Rožnov. Vznesl dotaz, jak se tento 
záměr pohlíží vedení radnice, zda vychází z kruhu vedení radnice anebo je to pouze 
novinářská kachna.  Druhý dotaz vznesl k otázce vyvolané stávajícím projektem 
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p. Nováčka mezi ulicí L. Kuby a Boršovskou, Pastevní a prostorem Bratří Čapků, kde 
developer hodlá plochu zastavět. Uvedl, že v územním plánu je schválena smíšená 
funkce, nelze zde stavět čistě bytové domy, a je zde plánováno obchodní centrum. Vznesl 
dotaz, do jaké míry je zvažována návaznost dopravy v souvislosti s umístěním 
podnikatelské aktivity v dopravní situaci okolních ulic, kde se s dopravními opatřeními, 
kromě dopravního značení nepočítá.  Informoval, že občané zde podepisují petici 
s vyjádřením k této zóně. K podnikatelské aktivitě p. Sahana uvedl, že tato vyvolává 
značnou dopravu v ul. Jar. Hůlky.  Uvedl, že v písemné odpovědi na jeho dotaz je 
uvedeno, že podnikatelská aktivita p. Sahana má končit postupně s dočasně povolenými 
stavbami do r. 2014, 2015 příp. 2016. Vyzval, aby město sledovalo situaci ohledně této 
problematiky, nedošlo k prodlužování lhůt a povolení a přeměně dočasných rozhodnutí na 
trvalá. Uvedl, že odstoupení od budování Jižní spojky má za následek nesystémové 
a naprosto nekoncepční kroky v oblasti dopravy, které vyčítá vedení města.
Ing. Popelová:  Uvedla, že na jednání dopravní komise byl vznesen návrh na posunutí tzv. 
Jižní spojky, s tím že závěr dopravní komise byl, že by se mělo dopočítat i toto dopravní 
napojení. Sdělila, že RM na tuto výzvu dopravní komise nereagovala. Uvedla, že Jižní 
spojka je zanesena v územním plánu, a pokud by se jakákoliv nová stavba měla zahrnovat 
do územního plánu, tak to předpokládá nový dopravní generel města, aby byla situace 
řešena koncepčně. Uvedla, že s projektem p. Nováčka je seznámena, že nebytová funkce 
území byla v územním plánu již před r. 2000. Sdělila, že dopravní opatření až tak 
dramatické není. Uvedla, že p. Nováčkovi doporučovala ošetření toho, aby především 
těžší doprava nemohla expandovat do obytných částí Rožnova a představení projektu 
obyvatelům Rožnova. Uvedla, že p. Nováček splnil vše potřebné k vydání územního 
rozhodnutí, které bylo vydané. K petici občanů uvedla, že je otázkou, jak moc s tím může 
samospráva naložit, když je vydáno územní rozhodnutí. K problematice dopravní zátěže 
spojené s firmou SAHAN sdělila, že určitě souhlas s prodloužením vydávat nebude.
Ing. Brůha: Podal návrh na usnesení pověřující kontrolní výbor kontrolou výběrového 
řízení na sanaci Májských škol, kdy má informace, že výběrové řízení nemuselo být úplně 
v pořádku. Vyjádřil se k situaci kolem vyúčtování dotace Jihočeskému divadlu na akci 
Bash Street Company. Uvedl, že před schválením této dotace vystoupil s tím, že projekt 
považuje za velmi předražený. Po konání akce opakovaně upozornil na jeho předraženost. 
Myslí si, že je nutné, aby se tímto KV zabýval. Využil svého práva zastupitele a nahlédl 
do tohoto vyúčtování, které vykazuje zjevné podivnosti. Bylo jim sděleno, že akce 
zadavatele nestála 200 tis., ale výrazně více, než se předpokládalo, což by v případě, že 
by se nejednalo o organizaci zřizovanou a financovanou městem akceptoval.  Sdělil, že 
město zaplatí i to, co do toho vložil příjemce dotace tím, že se o to zvětší jeho ztráta. 
 Zklamalo ho, jaký byl vyslán signál ostatním příjemcům dotací tím, že nebyla dotace 
v pořádku. Ti si teď mohou myslet, že mohou vyúčtovat, jak je napadne a pak to případně 
opravit, čímž je ztížena i práce administrátorů projektů. 
RNDr. Zahradník: K odpovědi Ing. Popelové uvedl, že ví, že od samého počátku jde 
o území se smíšenou funkcí, ale je nutné rozlišovat smíšené funkce území, kdy například 
obchodní centrum je v rozporu s tím, co tvůrce územního plánu, a jeho tehdejší 
schvalovatel, měl namysli.   
Prof. Vácha:  K zóně ZTV za Školou v Rožnově uvedl, že smíšená výstavba SKOL-3 
byla v územním plánu z důvodu izofony letiště. Uvedl, že letiště plánuje zvýšení počtu 
přepravených cestujících, s čímž souvisí zvýšená hluková zátěž. Z tohoto důvodu zde je 
plánována smíšená a nikoliv bytová výstavba. Uvedl, že pro všechna nezastavěná území 
v územním plánu má být schválen ZM regulační plán. Sdělil, že praxe je bohužel jiná, 
a řeší se to územní studií, kterou zpracovává investor. Upozornil, že studie není 
schvalována ZM a RM pouze bere územní studii na vědomí. Uvedl, že byl vypracován 
regulační plán, kde byl ze strany památkářů zakázán vjezd vozidel nad 3,5 t, který zde ale 
v současné době není k dispozici, a je možné věc řešit pouze územní studií.  Informoval, 
že územní řízení bylo zahájeno 6. 1. 2012, a pravomocné je ke dni 10. 1. 2012 s tím, že je 
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v něm povinnost vyvěšení vyhlášeného územního řízení ZTV za školou na plot školy, 
k čemuž nedošlo, bylo vyvěšeno pouze na úřední desce. Uvedl, že 17. 2. 2012 mělo být 
veřejné jednání v této věci, o jehož konání byla dána informace pouhé dva dny před ním. 
Sdělil, že občané proti tomu podali námitku na stavebním úřadě. Jednání investora 
považuje za nestandardní. Upozornil, že přes původní vyjádření památkářů je zde nyní 
umožněna neomezená kamionová doprava, ve studii jsou povoleny třípodlažní budovy 
a není se čemu divit, že se lidé tomuto brání a panují z jejich strany obavy, že bude 
postaven velký výrobní závod, a zvýší se hlukové zatížení. Sdělil, že podnikatelé za 
zbytečnou považují stavbu 2 kruhových objezdů. Za nejzávažnější považuje chování 
investora vůči občanům.
Mgr. Šesták: K příspěvku ing. Brůhy sdělil, že nemá nic proti tomu, aby vyúčtování 
projektu Jihočeským divadlem bylo podrobeno kontrole. Nesouhlasí s  výrokem 
Ing. Brůhy, že projekt stál víc a město to bude muset doplácet. Uvedl, že grant byl ve výši 
200 tis. Kč což je 90 % a Jihočeské divadlo se zavázalo podílet 10 %, a to prací lidí ve 
mzdě nebo volném čase. Uvedl, že ve výsledném vyúčtování je vyúčtováno 190 tis. Kč 
(doložitelných fakturami) a divadlo svůj podíl vyjádřilo do výše 236 tis. Sdělil, že to 
neznamená, že 46 tis. Kč si divadlo nárokuje u města. Uvedl, že KV při kontrole zjistí, že 
nebyla vyplacena jediná koruna navíc, žádné odměny čímž nevzniká žádný nárok na 
pokladnu města ČB o dodatečnou dataci. V tom shledává nepochopení podstaty věci. 
Vznesl dotaz, proč není v zájmu podrobit kontrole i další projekty, u kterých došlo 
k pochybení.  Uvedl, že písemný komentář pochybení předal dnes RM. Sdělil, že za toto 
pochybení pracovnici pokáral, ale nevznikla z něj škoda ani městu ani divadlu. Uvedl, že 
kontrolnímu výboru bude ve věci součinný.
Mgr. Nadberežný: Uvedl, že jako neuvolněný předseda kontrolního výboru věnuje těmto 
věcem pozornost. Byl se podívat na kontrolním dni na ZŠ Máj I, II i na posledních dvou 
jednáních kulturní komise. Sdělil, že pokud jim bude úkol zadán, tak se mu budou 
věnovat. Upozornil, že odbor kontroly provedl kontrolu v souvislosti s novými dotacemi, 
s jejímiž výsledky se KV seznámil a kulturní komise jeho závěry akceptovala. Uvedl, že 
kontrolní výbor má úkolů poměrně dost, vede jednání s členy KV, protože jde 
o dobrovolné pracovníky, kteří mají své povinnosti i jinde. Z tohoto důvodu není 
jednoduché úkoly KV plnit. Zdůraznil, že o věcech, které probíhají je obeznámen.
Ing. Brůha: Souhlasí s Mgr. Šestákem, aby byly prověřeny i ostatní projekty. Uvedl, že 
město přímo či nepřímo zaplatí veškeré náklady ve spojení s akcí Bash Street Company, 
protože divadlo je závislé na příspěvku města, a i kdyby město odebralo divadlu dotaci, 
tak město vzniklou ztrátu uhradí. Uvedl, že důvodem, proč se zaměřil na tuto akci je, že 
z různých stran jsou upozorňováni na to, že tato akce je v nepořádku a existují zde 
politické tlaky. Upozornil, že toto je velmi špatný signál k případným dalším příjemcům 
dotací, a proto je třeba to transparentně vyřešit. Vznesl dotaz k Jihočeskému divadlu. 
Zajímá ho, jak je personálně zajištěno fungování DK Slávie. Požádal o přehled pozic (bez 
nutnosti uvedení konkrétních jmen), kolik je za ně placeno z veřejných prostředků, byť 
prostřednictvím Jihočeského divadla, a jakou práci za to tito lidé odvádějí. Uvedl, že 
v tisku se objevily zprávy, že platy se zde přibližují platům náměstků primátora.
F. Jelen: Poděkoval prof. Váchovi za jeho příspěvek, ve kterém byla popsána všechna 
fakta týkající se dění v lokalitě Rožnov. Uvedl, že vždy upozorňoval na vzorové příklady 
v okolí Ruzyně, Brna a především Lince, a to jak dopadlo letiště, do kterého byly 
investovány nemalé prostředky a následně se vedení těchto měst rozhodlo povolit 
výstavbu pod prodlouženou vzletovou a přistávací dráhou. Uvedl, že vzhledem k tomu, že 
se zabývá i developerskou činností umí posoudit navržené území.  Uvedl, že území je 
řešeno tak, že zde nevzniknou bytové objekty, ale pouze provozovny. V této souvislosti 
upozornil, že území je naprojektováno pro bytovou výstavbu. Upozornil, že Ing. Popelová 
se v tisku vyjádřila, že rozvoj území Rožnova vítá. Uvedl, že v souvislosti vyjádřením 
Ing. Jocha v tisku očekával, že Mgr. Thoma se také vzpříčí takovémuto osočování 
bývalého vedení města.  
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Ing. Joch: Upozornil zastupitele na možnost nahlédnutí do kolovadla k materiálu 
Tematický IPRM. Uvedl, že jeho součástí je 40 podnětů a dotazů poslaných Úřadem 
Regionální rady na firmu GORDION. V souvislosti se zmíněným jménem 
Ing. arch. Zdvihala, uvedl, že velkou oblibou bylo posílání opozičních zastupitelů na tzv. 
losovačky, a kdo měli být zbylí 3 členové komise, kteří se nezúčastnili, je možné se zeptat 
Ing. Šedy, vedoucího investičního odboru. Uvedl, že jsou odkládány projekty, o kterých 
jsou pochybnosti, a hrozí zde reálné riziko, že bude udělena pokuta, nebudou získány 
dotace atd. Uvedl, že jestli minulé vedení pochybilo v tom, že možná nebylo důsledné, 
nebo to bylo způsobeno tím, že dotační akce byly v počátku a nikdo nevěděl, jak se 
k tomu bude Regionální rada stavět, připouští, ale u druhého bloku došlo skutečně 
k pochybením. 
L. Klokočková: Navázala na Ing. Jocha v tom, že by se mělo konat. Dále vyjádřila 
nespokojenost s obsahem elektronické pošty, kdy očekávala, že se město k celé záležitosti 
ohledně dění v kulturní komisi nějak postaví a usměrní její práci. Uvedla, že ji zarazila 
informace předsedkyně kulturní komise, že když si to nerozmyslí, tak možná někdy 
odstoupí. Upozornila, že předsedy komisí jmenuje a odvolává RM. Nechápe, proč RM 
zřizuje v tomto městě komise, když by měli mít jejich předsedové takovýto přístup. 
Mgr. Flaška: Vrátil se k problematice dotace na Bash Street Company. Uvedl, že proti 
sobě stojí dvě protichůdná tvrzení dvou kompetentních osob. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejné prostředky, považuje opoziční návrh na prověření této záležitosti v rámci 
KV za zcela legitimní. Nesdílí názor předsedy KV, že by jako jeho člen byl přetěžován 
a přislíbil, že pokud bude KV zastupitelstvem pověřen prověřením této dotační akce, 
dobrovolně se přihlásí do pracovní skupiny, která se tomuto bude věnovat. 
Mgr. Šesták: Uvedl, že město nebude ve spojení s akcí Bash Street Company vynakládat 
žádné další prostředky. Uvedl, že lidé to dělali ve svém volném čase a město neplatí 
přesčasy, které nejsou vyplácené Jihočeským divadlem a nebyly s tím spojeny žádné 
odměny. Přislíbil, že do dubnového termínu zasedání ZM obdrží zastupitelé výstup 
z komplexního materiálu k DK Slavie, který se bude zabývat celým obdobím od listopadu 
po březen a bude předložen RM. Uvedl, že na dotazy ing. Brůhy odpoví písemně. 
Za absurdní považuje, že někdo okolo DK Slávie pobírá plat srovnatelný s platem 
náměstka primátora. Uvedl, že zde pracují 2 lidé za plat ve výši 22 tis. Kč, který si daní, 
hradí z něj telefony, kopírování a používají vlastní počítač. Uvedl, že tito lidé shánějí 
pronájmy, které jsou přes správu domu odváděny do pokladny města ČB, a snaží se 
vydělávat i na sebe. Upozornil, že za několik měsíců se podařilo oživit DK Slávie tak, jak 
se to nepodařilo městu za 15 let. Mrzí ho, že když se tyto věci daří, tak se to nevidí.
Ing. Brůha: Vznesl dotaz k pronájmu nemovitosti v České 7, v majetku města. Požádal 
o písemné zodpovězení otázek, kolik konkrétně, za co a kdy byly vynaloženy prostředky 
města i organizací městem zřízených na stavební úpravy těchto prostor, případné 
vybavení interiéru včetně dekorací, a jakým způsobem, a za kolik byly tyto prostory 
pronajaty. 
Prof. Vácha: Uvedl, že se již stalo koloritem, že za vše může Ing. Popelová. Souhlasí 
s Ing. Popelovou ve věci oživení náměstí v Rožnově. Upozornil, že problém je 
v systémovém řešení rozvoje ČB, kdy se jako zastupitelé nemohou vyjadřovat k určitým 
rozvojovým zónám a praxe územních studií, kterou v podstatě nikdo neschvaluje, mu 
připadá špatná. Nechápe, co má opozice proti oživení DK Slávie.
F. Jelen: Uvedl, že si za cíl Ing. Popelovou nevybírá. Sdělil, že v dotazech Regionální 
rady, které jsou součástí kolovadla, není nic kriminalizováno. Uvedl, že je dobře pokud se 
rozhodli pro jiné projekty z důvodu, aby zachránili finanční prostředky, ale na druhou 
stranu předpokládá, že pokud nebude shledáno v původních projektech pochybení, tak 
bude následovat v tisku odpovídající vyjádření o nepochybení bývalého vedení města. 
Uvedl, že občané sledují zasedání zastupitelstva a upozorňují, že primátor neodpovídá na 
jeho dotazy. Vznesl dotaz na Mgr. Thomu, jak může setrvat v takovéto koalici, když 
prošli jako bývalé vedení města takovou palbou kritiky.
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Ing. Popelová: Uvedla, že jsou dlouhodobě atakování občany ohledně zásobováni firmy 
Mateo a Plojhar, kdy občané volají po vybudovaní komunikace. Ke stavebním studiím 
uvedla, že způsob jejich projednávání je dán stavebním zákonem, a oni v tom nemohou 
nic dělat. K příspěvku L. Klokočkové uvedla, že dopis předsedkyně kulturní komise 
MgA. B. Liškové pochopila jinak. Tato se v něm nezříká své zodpovědnosti, přiznává 
svou chybu, chce dokončit letošní projekt Léto ve městě a poté odstoupit. Uvedla, že 
MgA. Lišková bude na přítomna na příštím zasedání ZM, kde odpoví na všechny dotazy. 
Nebrání se tomu, aby projekty prověřil kontrolní výbor, přičemž problémy jsou u více 
projektů. 
L. Klokočková: Uvedla, že Ing. Popelová odpovídá na něco jiného, než na co se 
dotazovala. 
Mgr. Flaška: Uvedl, že nechce předjímat, jak kontrola KV dopadne a pouze konstatoval, 
že jsou zde dvě protichůdná tvrzení. Oceňuje sdílnost Mgr. Šestáka, a vznesl k němu 
dotaz, zda se v případě dramaturgů DK Slávie jedná o zaměstnance Jihočeského divadla 
či externí živnostníky, zda na tento post proběhlo výběrové řízení, a zda se měsíční 
odměna 44 tis. Kč pro oba odvíjí od výsledků jejich činnosti, tzn. příjmu, které městu 
díky jejich činnosti přichází, či zda se odvíjí hodinově, či zda se jedná o měsíční paušál. 
Ing. Tůma: Vznesl dvě připomínky. Jedna se týkala problematiky nepořádku v okolí 
domu na Novohradské ulici. K tomuto mu byl zaslán zápis z jednání, který neobsahuje 
návrh konkrétních termínů ani kroků řešení. Upozornil, že do dnešního dne se zde situace 
nezměnila. Uvedl, že na podzim upozornil na vznikající černou skládku za Červeným 
Dvorem. K této mu bylo sděleno, že není na majetku města. Upozornil, že tato se neustále 
rozrůstá, a je už i na majetku města. Požádal o učinění konkrétních kroků v obou 
záležitostech. 
F. Jelen: Vznesl dotaz, kdo zastupuje město v územních řízeních za město. Požádal 
o písemnou odpověď na dotaz, jaké konkrétní podněty a námitky podala Ing. Popelová, 
jako zástupce města, do různých stupňů, ale především územního řízení v Rožnově, aby 
prof. Vácha neměl pocit, že si ji vybral jako oběť. 
L. Klokočková: Vznesla dotaz, jak se RM staví k prohlášení MgA. B. Liškové, 
předsedkyně kulturní komise, o jejím plánovaném odstoupení, kdy RM jmenuje 
a odvolává předsedy komisí. 
Ing. Popelová: Uvedla, že pochopila dopis předsedkyně kulturní komise jako rezignaci na 
svou pozici po ukončení projektu v létě 2012. Uvedla, že tuto nabídku považuje za 
férovou, kdy tato uznala svou chybu, která nebyla fatální. Chápe nabídku předsedkyně na 
rezignaci po dokončení projektu. Uvedla, že do RM nebude připravovat materiál týkající 
se odvolání této předsedkyně.
RNDr. Zahradník: Požádal o odpověď na dvě otázky, které vyplynuly z proběhlé diskuse, 
a to zdali existuje regulační plán dané zóny a zda je vydané územní rozhodnutí v souladu 
s ním. Dále vznesl dotaz, zda územní řízení proběhlo v souladu se zákonem a pokud ne, 
tak jaké důsledky je z toho možné vyvodit.
Prof. Vácha: V reakci na F. Jelena uvedl, že územní studii prostudoval a v ní uvedené 
připomínky města považuje za rozumné.

4. Vystoupení občanů ()
V tomto bodě nevystoupil žádný občan.

5. Pověření Kontrolního výboru Zastupitelva města České Budějovice provedením kontroly 
()
Přijato usnesení č. 48/2012 (35,0,0,1/36)

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.
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14. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:21 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Tematický IPRM - změny v závazné části (č.j. KP-ZM/123/2012/M/56)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 46/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. odstoupení od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace u projektu "Rekonstrukce 

veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J. Š. 
Baara)",

2. odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace k projektu 
"Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E. Beneše, 
Puchmajerova, Vančury)",

3. požadavek města na  Úřad Regionální rady o začlenění náhradních projektů do závazné 
části Tematického IPRM dle důvodové zprávy, snížení indikátoru "Plocha objektů 
a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" dle důvodové 
zprávy a navýšení indikátoru "Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro 
volnočasové aktivity" na 5 hřišť.

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
1. zajistit odstoupení od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace u projektu 

"Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, 
Skuherského, J. Š. Baara)",

2. zajistit odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace u projektu 
"Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E. Beneše, 
Puchmajerova, Vančury)",

3. požádat Úřad Regionální rady o začlenění náhradních projektů do závazné části 
Tematického IPRM dle důvodové zprávy, snížení indikátoru "Plocha objektů a území 
tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" dle důvodové zprávy 
a navýšení indikátoru "Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové 
aktivity" na 5 hřišť.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 37 a 38 (č.j. KP-ZM/122/2012/M/55)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 47/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 37 a 38

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 37 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. do 

rozpočtu města na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů 
města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, příp. státního 
rozpočtu a prostředků města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru na realizaci akce „Regenerace části panelového sídliště Máj – 
severní část“ ve výši 9.600.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 38 - přesun zbývající části rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru na stavební úpravy Pražské třídy (Pekárenská - U Trojice), z důvodu 
nerealizování investiční akce v roce 2012, ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových 
výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů ve výši 6.379.100 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 3. 2012
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promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 37 a 38 do rozpočtu roku 2012

K bodu: Pověření Kontrolního výboru Zastupitelva města České Budějovice provedením 
kontroly (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 48/2012:
zastupitelstvo města

u k l á d á
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města České Budějovice provést kontrolu:
1. vyúčtování dotace Jihočeskému divadlu na akci pouličního divadla  Bash Street Company,
2. výběrového řízení na  na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II.

Č. Budějovice  22. 3. 2012
Zapsal(a): Bc.  Blanka Faloutová Justová

Ověřovatelé:

Bc. Michael Gyepes

Mgr. Ivan Nadberežný

Mgr. Juraj Thoma
primátor


