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Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

KP-ZM/420/2012/Z/5
Z Á P I S

z 16. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 21. 6. 2012 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Milan Brabec, Ing. Vladimír Brůha, 
Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Mgr. Jiří Filip, Bc. Michael Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, 
Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Lea Klokočková, Petr Kocar, 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., 
Mgr. Blanka Procházková, JUDr. Josef Průcha, Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, 
Ing. Ivan Rybníček, 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: 
Václav Fál, Mgr. Ondřej Flaška, František Jelen, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Barbora Lišková, 
Ing. Josef Schoř

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodů programu poř. č. 24.1, schválení programu, zvolení 
návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:08 hod.) přítomno 31členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence:
- materiál k bodu Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice, 
který nebyl součástí rozvozu (č. j. KP-ZM/405/2012/M240),
- opravený materiál Předání majetku k hospodaření vydání dodatku č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj (č. j. KP-ZM/394/2012/M/229),
- upravenou tabulku k materiálu Zprava o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města České Budějovice(KP-ZM/356/2012/M/191).
Dále zastupitelé obdrželi Výroční zprávu Dopravního podniku města České Budějovice, 
a.s. a vyjádření Ing. Ivana Rybníčka k dopisu mluvčího společnosti Forum Energy.
Bylo hlasováno o sloučení rozpravy a hlasování k bodům poř. č. 24.24 - 24.45 
programu (32,0,0,4/36). 
Byl schválen program 16. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (34,0,0,2/36).
Proti zařazení materiálu Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 
2748/1 v k. ú. České Budějovice 6 (č. j. KP-ZM/336/2012/M/171) jako poř. č. 24.1  
programu nebyly vzneseny námitky.
 Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Bc. David Sláma,  členové 
 Petr Kocar, Ing. Slavoj Dolejš, Mgr. Stanislav Křída, Ing. Miloslav Procházka, CSc. 
(33,0,0,4/37).
Byl ověřen zápis z 15. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 



2

Jaroslava Sýkorová a Ing. Ivan Tekel byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Blanka Faloutová Justová, pracovnice odboru kancelář 
primátora.
Navržena byla přestávka na oběd od 12:30 do 13:00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.

1. Zajištění úrokové sazby části úvěru na předfinancování, spolufinancování resp. 
refinancování dotačních projektů přijatého u České spořitelny, a.s. (KP-
ZM/404/2012/M/239)
Přijato usnesení č. 130/2012 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval, že materiál se týká zajištění úvěru ve výši 
600 mil. Kč + 200 mil. Kč kontokorentu. Po konzultacích s bankovními a poradenskými 
institucemi, že se pokusí, vzhledem k současné ekonomické situaci, zajistit tento úvěr.
Ing. Šebestíková: Uvedla, že FV jednomyslně doporučuje tuto nabídku po projednání 
přijmout.
Ing. Brůha: Uvedl, že není odborníkem na bankovní sféru. Domnívá se, že nejvhodnější 
dobu je těžké určit, ale návrh považuje za rozumný. Je možné, že to bude nevýhodné, ale 
vzhledem k tomu, že byl úvěr tak dobře vysoutěžen, tak rizika nejsou tak významná 
a rozpočtové výdaje bude možné díky tomu plánovat přesně. Návrh podpoří. 
RNDr. Zahradník: Uvedl, že je těžké předvídat vývoj úrokové sazby. Souhlasí 
s Ing. Jochem, že opatrnost je zde na místě. Vznesl dotaz, proč není soutěžena také 
provize bank. 
Ing. Joch: Uvedl, že vysoutěžit provizi by zřejmě šlo. Sdělil, že na přípravu nebylo příliš 
času. Dále bylo velice komplikované přesvědčit banky, aby se tohoto zúčastnily. Sdělil, 
že byl použit formulář schválený Asociací bank a banky vznášely podněty k akceptaci 
jejich formulářů, které nebyly jednotné.
Prof. Vácha: Vznesl dotaz, kdo přišel s touto myšlenkou a zda byla konzultována 
s nezávislou poradenskou kanceláří.
Ing. Joch: Uvedl, že podnětem byla informace známého, že nyní by byla vhodná doba 
k zajištění. Dále to byla nabídka Komerční banky, a.s. na zajištění úvěru u České 
spořitelny, a.s.
Ing. Šebestíková: Uvedla, že věc byla konzultována se společností Next Finance, s.r.o., 
která je, co týče finančních analýz na trhu nejerudovanější. 
JUDr. Bouzek: Uvedl, že není jistota, jak se budou ekonomika a úrokové sazby vyvíjet. 
Vzhledem k cyklickému vývoji ekonomiky lze očekávat postupný růst ekonomiky. 
Odhaduje, že od r.  2015 budou úrokové sazby růst.  Podporuje tento materiál.

2. Informace o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice se 
zachycením právního stavu ke dni 29. 2. 2012 (KP-ZM/311/2012/M/156)
Přijato usnesení č. 131/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 
Diskuse:
RNDr. Zahradník:  Vyjádřil se k obchodně-podnikatelské zóně na území Rožnova. Vadí 
mu, že není vhodně dopravně řešen přístup (ul. J. Hůlky, Mezi Tratěmi).  Vyjádřil se 
k tzv. „jižní cestě“ která by měla propojit Lidickou tř. s areálem ul. Plavské. Neví, že by 
se plánováním této komunikace město zabývalo. Vznesl dotaz, zda má město záměr ji 
v budoucnosti budovat.
Ing. Popelová: Uvedla, že v r. 2004 byla připravena projektová dokumentace na 
komunikaci a záležitostí se zabývali. Sdělila, že vzhledem k tomu, že komunikace 
překonává 2 železniční přejezdy, jsou s tím spojeny velké investiční náklady. Záleží na 
prioritách města, do které komunikace bude investovat.
RNDr. Zahradník: Uvedl, že společně s prof. Váchou, Ing. Ratajem a občany Rožnova se 
vážně zabývají tímto dopravním problémem. Bude rád, když vedení města bude s nimi 
spolupracovat. Uvedl, že by bylo vhodné, aby se město zabývalo případnými 
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alternativními možnostmi, jak vyřešit budoucí dopravní zatížení oblasti Rožnova.
Prof. Vácha: Informoval, že k problematice se již sešli.  Šlo o neformální skupinu, kterou 
by bylo vhodné rozšířit o více zastupitelů z Rožnova, protože situace po zastavení území 
skutečně bude potencionálně dopravně složitá. Přimlouvá se za vytvoření skupiny 
komunikující s Ing. Popelovou.
Ing. Přibylová: Uvedla, že jako zastupitelka bydlící v Rožnově se k pracovní skupině 
připojí. Sdělila, že je členkou dopravní komise, přes kterou by věc mohla být také 
projednána.

3. Podnět k pořízení změny č. 4 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. 
ú. České Budějovice 6 (KP-ZM/306/2012/M/151)
Přijato usnesení č. 132/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky 
v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/312/2012/M/157)
Přijato usnesení č. 133/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/316/2012/M/159)
Přijato usnesení č. 134/2012 (32,0,0,6/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že iniciátorem návrhu na pořízení změny je město 
ČB. Tento spočívá v odstranění navržených šesti hromadných garáží v lokalitě. Důvodem 
je výsledek průzkumu požadavků obyvatel lokality na parkování – obyvatelé požadují 
určitou docházkovou vzdálenost a cenu. Dalším důvodem navržené změny je zpracovaný 
projekt na základní technickou vybavenost. Uvedla, že budoucí investoři musí zajistit 
dostatek parkovacích míst.
Diskuse:
Ing. Brůha:  Vznesl dotaz, zda to znamená, že se situace s parkováním na Máji nebude 
řešit. Upozornil na to, že s dopravou v klidu se na Máji něco dělat musí.
Ing. Popelová: Uvedla, že s dopravou v klidu se na Máji něco dělat bude muset. Otázkou 
je co obyvatelé Máje chtějí. Informovala, že v programu regenerace sídliště Máj byly 
navržené parkovací domy, ale část obyvatel Máje byla zásadně proti. Sdělila, že garáže 
v bývalém vojenském cvičiště nejsou navrženy dobře.

6. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Rybníčku 
II v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/319/2012/M/162)
Přijato usnesení č. 135/2012 (30,0,1,7/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta 
a v lokalitě České Vrbné II v k. ú. České Vrbné (KP-ZM/318/2012/M/161)
Usnesení nebylo přijato (3,23,9,3/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že společnost Galileo se na město obrátila 
s žádostí o urychlení změny ÚPnM. Zástupci společnosti se vyjádřili, že změnu ÚPnM 
udělají, ale počítají s tím, že město vybuduje komunikaci, která propojí a zhodnotí její 
pozemky. Doplnila, že RM nedoporučuje přijetí usnesení s tím, že budou s firmou Galileo 
jednat o možnosti souběžného pořizování ÚPnM a regulačního plánu. V něm je možné 
uzavřít tzv. územně-plánovací smlouvu, ve které bude zastavení území podmíněno 
vybudováním komunikace.

8. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Pětidomí 
v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/313/2012/M/158)
Usnesení nebylo přijato (4,14,19,1/38)



4

Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že i v souvislosti s budováním Zanádražní 
komunikace RM tuto změnu nepodpořila.

9. Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - služby 
kulturního charakteru (KP-ZM/397/2012/M/232)
Přijato usnesení č. 136/2012 (33,0,2,3/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Požádala o opravu v materiálu, a to na druhé straně 
Pověřovacího aktu „povinnost přeložit zhodnocení .....“ správně je „povinnost předložit 
zhodnocení....“
Mgr. Šesták: V souvislosti s materiálem uvedl, že je ředitelem Jihočeského divadla, p. o.

10. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2011 (KP-ZM/403/2012/M/238)
Přijato usnesení č. 137/2012 (31,1,3,3/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že vzhledem k personální změně na odboru 
kulturu, kdy odešla administrátorka, vyhodnocení dokončil Ing. Käfer. Tento projekty 
prověřil, udělal seznam všech nedoplněných podkladů. Instituce byly vyzvány, aby 
chybějící doklady doplnily. Uvedla, že vyhodnocení u některých institucí dopadlo 
problematicky. To je dáno tím, že přestože se snažili zavést jednotný dotační systém, tak 
ho každá komise a každý administrátor vnímá po svém.  Je možné, že kdyby vyhodnocení 
dokončila pí Mašínová, tak by výsledek byl možná jiný, ale p. Käfer vyhodnotil vše tak, 
jak je zvyklý vyhodnocovat za cestovní ruch, a čísla tedy vychází tak, jak vychází.
Diskuse:
Ing. Brůha: Upozornil, že nešlo o doplnění, ale byly záměrně uvedeny naprosto 
nepravdivé informace. Nepovažuje za správné říct, že poté, co bylo vyhodnocení dáno 
k zpracování někomu jinému, tento to udělal konečně správně. Materiály měli všichni 
k dispozici.
Ing. Popelová: Uvedla, že p. Käfer zkontroloval dle svého nejlepšího svědomí to, co bylo 
doloženo. Druhou otázkou se zabývá kontrolní výbor. Sdělila, že p. Käfer neměl za úkol 
něco přikrýt, ale vyhodnotit 9 projektů, které vyhodnoceny pí Mašínovou nebyly.

11. Informace o aktuálním stavu přípravy akce "Přeložka I/20 České Budějovice, Severní 
spojka" (KP-ZM/392/2012/M/227)
Přijato usnesení č. 138/2012 (36,0,1,1/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Již dříve upozornila, že jde o neřešitelný problém. 
Informovala o stavu příprav ze strany ŘSD, jednáních ing. Jocha s vlastníky dotčených 
pozemků, kde je problematické napojení areálů na Nemanické.  Na včerejším výrobním 
výboru zjistili, že umístění křižovatky Pražská - Nemanická je docela problematické. IKP 
dostalo za úkol prověření možností.

12. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (KP-
ZM/391/2012/M/226)
Přijato usnesení č. 139/2012 
Materiál uvedla Ing. Popelová. Informovala, že je přítomen p.  ředitel
Hlasování: V části I. bere na vědomí (35,0,0,3/38),  v části II. deleguje (37,0,0,1/38) 
a v části III. ukládá (31,0,5,2/38) 
Diskuse:
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda na tak jako na programu většiny valných hromad je i zde 
schvalování auditora. Ing. Ladislav Ondřich, ředitel Letiště ČB sdělil, že nikoliv. 
JUDr. Bouzek: Požádal o oddělené hlasování.

13. Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (KP-ZM/310/2012/M/155)
Přijato usnesení č. 140/2012 
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že u bodu č. 9 budou hlasovat o úpravě a to tak, že ve 
schválené dlouhodobé koncepci budou po představenstvu společnosti chtít, aby do 
31. 3. 2013 připravili ekonomický model, který zodpoví otázky – za jakých podmínek je 
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možné a vhodné připojení horkovodního přivaděče z JETE, předložení ekonomické 
výhodnosti tak, aby nebyly poškozeny zájmy teplárny a cenového dopadu na koncového 
zákazníka. Dále informoval, že RM se usnesla, že u bodu hlasování o odvolání 
a jmenování členů dozorčí rady bude odvolán Mgr. Podhola a jmenován Ing. Mach.
Hlasování: V části I. bere na vědomí (31,0,0,8/39),  v části II. deleguje (31,0,0,8/39) 
a v části III. ukládá (30,1,0,8/39) 
Diskuse: 
Ing. Moravec: Upozornil, že je společně s Mgr. Nadberežným, JUDr. Bouzkem 
a Mgr. Podholou členem dozorčí rady spol. Teplárna ČB, a. s.
Prof. Vácha: Požádal o oddělené hlasování.
RNDr. Zahradník: Chápe citlivost situace, ale u předchozího bodu měli svůj názor 
představitelé TOP 09 vyjádřit svůj názor k letišti otevřeně. Informoval o včerejší 
prezentaci  existence záměru odvodu tepla do ČB JETE. Uvedl, že tento záměr je důležitý 
a patřilo by se, aby do diskuse o něm byli zapojeni i členové opozice, protože svým 
vyústěním a rozhodnutím o něm poznamená ČB na více volebních období. Byl by rád, 
aby ten, kdo se k tomuto vyjadřuje negativně, sdělil, proč tak činí.  
JUDr. Bouzek: Reagoval na RNDr. Zahradníka. Nemyslí si, že by hlasovali neprůhledně, 
kdy TOP 09 od počátku kritizuje  způsob, jakým jsou do společnosti Jihočeské letiště 
pouštěny peníze města, aniž by věděli co se s nimi děje. Uvedl, že na RM TOP 09 
nepodpořila materiál týkající se letiště. Dále uvedl, že ODS dostala prostor pro vyjádření 
se k teplárně. Bylo jí nabídnuto místo v dozorčí radě, což ODS odmítla. Domnívá se, že 
to odmítla z ryze alibistických důvodů. Dále se vyjádřil k dopisu Ing. Rybníčka 
adresovanému zastupitelstvu. Konstatoval, že Ing. Rybníček není nezainteresovaným 
důchodcem. Je členem ODS a byl zaměstnancem teplárny. Pokud se Ing. Rybníček 
pozastavuje nad tím, proč minoritní akcionář vyvíjí určité kroky, pak musí konstatovat, že 
zde byla možnost odkoupit minoritní podíl a mít naprosto většinový. K tomu nedošlo, 
a pokud se chtějí chovat legálně, tak musí akceptovat určitý postup minoritního akcionáře 
a legálními prostředky se bránit. Sdělil, že forenzní audit nebyl neproduktivní a přináší 
řadu výsledků, které jsou realizovány. S tím souvisí i určitý příběh nejmenované 
společnosti, kde docházelo např. k tomu, že generální ředitel odměňoval v době, kdy 
věděl, že bude odcházet, uzavíral zbytečné konkurenční doložky. Poté, kdy všichni odešli, 
tak dostali zlaté padáky. Toto by se mělo řešit soudně. Měli by si uvědomit, zda tyto věci 
řešit, nebo nad nimi mávnout rukou. Uvedl, že i ve výroční zprávě teplárny jsou uvedeny 
zlaté padáky ve výši 11 mil. Kč. Myslí si, že by se takovéto věci měly řešit. 
Ing. Joch: Vyzval k tomu, aby příspěvky byly k projednávaným bodům. Chápe, že se blíží 
kampaň, ale ať není zastupitelstvo zneužíváno. 
Ing. Brůha: Považuje za velmi nešťastné a nebezpečné oddělené hlasování v předchozím 
a tomto bodě. Sdělil, že jde o politické zviditelnění. Sdělil, že svůj postoj je možné 
vyjádřit hlasováním proti.
RNDr. Zahradník: Uvedl, že na rozdíl od RM je zasedání ZM veřejné, a tento přístup 
(oddělené hlasování) může být pro občany nečitelný. Uvedl, že letiště i teplárna jsou 
významné firmy, kde má město významnou účast. Je potřeba, aby byl přístup ze strany 
vedení města jednotný. Vyjádřil se k záměru státu postavit další dva bloky JETE. Rádi by, 
aby stát, který hodlá investovat závratnou částku na smysluplný účel – energetiku – 
investoval i v jiných směrech, např. do dálnice D3. Uvedl, že využití tepla z Temelína je 
důležitá nejenom z hlediska řízení teplárny, ale i pro občany města, a proto přísluší 
zastupitelstvu jako takovému a ne pouze RM příp. orgánům společnosti. Proto žádal o to, 
aby byla zapojena i opozice. Nesouhlasí s tím, že letiště hospodaří neprůhledně. Jde 
o akciovou společnost, dává zákonné zprávy má dozorčí orgány a každý se k tomu může 
vyjadřovat. Myslí si, že letiště hospodaří dobře. 
Ing. Rybníček: Uvedl, že nikdo z představitelů teplárny nebyl jmenován stranou. Uvedl, 
že JUDr. Bouzek si v jeho vyjádření nevšiml podstatné věci. Celý článek je zaměřen na 
varování proti tomu, aby teplárna nebyla svěřena do soukromých rukou.
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JUDr. Bouzek: Uvedl, že výše zmíněného si v článku všiml, ale nevidí důvod to rozebírat, 
když jediný, kdo to rozebírá je minoritní akcionář. Nevšiml si ze strany města, že by 
takový úmysl dávalo najevo. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz k článku IV. bod. d - co vede RM k tomu, že zástupce bude 
hlasovat pro rozdělení zisku za rok 2011. Upozornil, že v minulosti bylo řečeno, že zisk 
z teplárny nebude rozdělován. 
Ing. Joch: Uvedl, že obchodní společnosti jsou zakládány za účelem generování zisku. 
Zisk zde je, a akcionáři na něj mají právo. Uvedl, že mohou být proti, ale vnímají za 
vhodné akceptovat návrh představenstva.
JUDr. Průcha: Domnívá se, že otázka letiště i teplárny je zpolitizována i uvnitř 
zastupitelstva. Také by mohl říct, že existuje jakási dozorčí rada, která si nechává dělat 
znalecké posudky na věci dávno jasné a vysvětlené proto, aby některé členy dostala do 
těžké situace. K financování letiště uvedl, že peníze jsou prokazatelně v rozpočtu, auditu 
prokázány jak s nimi bylo naloženo. Uvedl, že peníze jsou těžko návratné, ale nejsou 
vynakládány neprůhledně. 
Ing. Rybníček: Uvedl, že pokud dobře rozumí JUDr. Bouzkovi, tak  se staví za politiku, 
aby  se město k teplárně nevyjadřovalo. To považuje za podivné. Kampaň, kterou Forum 
Energy vede uprostřed města, by měla město k nějaké reakci vyprovokovat. Teplárna 
nebyla vedena špatně a kampaň směřuje k její privatizaci, před čímž by chtěl varovat 
občany města i zastupitele.
Ing. Šebestíková: V reakci na Ing. Rataje uvedla, že na jednání FV bylo jednáno při 
projednání rozpočtu pouze o tom, že nebudou příjmy z teplárny zahrnuty a počkají, s čím 
vedení teplárny přijde, a jaký bude výsledek společnosti.
Mgr. Thoma: Uvedl, že na RM pro tento bod také nehlasoval pro návrh představenstva. 
Sdělil, že teplárna stojí před velkými investicemi a vygenerované prostředky by měly ve 
firmě zůstat pro příští investice. Informoval, že dle zák. o obecním zřízení je 
zastupitelstvu vyhrazeno pouze delegovat člena ZM nebo nějakou jinou osobu na valnou 
hromadu. Jak má hlasovat určuje RM nikoliv ZM. Sdělil, že pokud by ZM při odděleném 
hlasování část III. ukládá neschválilo, neznamená to, že by Ing. Joch šel na valnou 
hromadu bez mandátu jak hlasovat. 
Ing. Joch: Uvedl, že má stejný názor jako Ing. Rybníček, kdy by nikdy nehlasoval pro to, 
aby teplárna skončila v rukou někoho jiného než města. K převaděči uvedl, že obchodní 
jednání by mělo vést představenstvo a nikoliv město. Jde o jednání mezi teplárnou a spol. 
ČEZ. Uvedl, že nepovažuje za optimální, aby město vstupovalo do jednání, ale město 
myšlenku přivaděče vnímá jako pozitivum a podporuje (např. opatření v majetkových 
jednáních).
V 11.09 hod. byla vyhlášena přestávka. V 11.15 bylo pokračováno v jednání.
Mgr. Křída: Jsou rádi, že za klub KSČM mají zástupce v dozorčí radě společnosti. 
Z článků v tisku má představu co ve společnosti probíhá a myslí si, že hospodaření 
s majetkem města by mělo být předmětem jejich jednání. Otázkou je do jaké míry toto 
projednávat na tomto veřejném prostoru. Uvedl, že klub KSČM bude hlasovat pro 
usnesení v navržené podobě. Dlouhodobě prohlašují, že mají zájem, aby město mělo 
majetek a s tím hospodařilo.

14. Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovic, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2013. (KP-
ZM/317/2012/M/160)
Přijato usnesení č. 141/2012 (30,0,0,9/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že lze očekávat svolávání mimořádných valných hromad, 
proto je tento materiál předkládán.
Ing. Moravec: Upozornil, že je společně s Mgr. Nadberežným, JUDr. Bouzkem 
a Mgr. Podholou členem dozorčí rady spol. Teplárna ČB, a. s.
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15. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2011 (KP-
ZM/321/2012/M/163)
Přijato usnesení č. 142/2012 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 76.138,78 tis. Kč. 
Sdělil, že v auditorské zprávě BDO opakovaně zaznělo, že dochází k pozdnímu předávání 
dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovým organizacím, pozdnímu evidování 
majetku v účetnictví při investičních akcích. Uvedl, že dříve to nebylo až tak závažné, ale 
když je nyní majetek odepisován je důležité se na toto soustředit. Sdělil, že RM uložila 
tajemníkovi, aby připravil nápravná opatření. Uvedl, že auditoři kontrolují namátkově 
a zaznamenali pochybení u účetních operací mezi městem a Správou domů. Sdělil, že 
chyby se opakují již několik let a dosud nedošlo k nápravě. Doufá, že v příští zprávě se již 
tato pochybení objevovat nebudou. 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Uvedla, že FV doporučuje materiál ke schválení. Sdělila, že diskutovali 
i opatření vyplývající z pochybení uvedených v auditorské zprávě.
Ing. Tůma: Požádal, aby ZM bylo na příštím zasedání informováno o zmíněných 
opatřeních. 
Křída: Uvedl, že výhrady auditora byly na 17 stran. Upozornil, že se jednalo pouze 
o výběr. Nesdílí optimismus Ing. Jocha, že dojde v příštím roce k nápravě. Výhrady 
auditora jsou totožné s těmi z předchozího roku. Pochybuje o kvalitě pracovníků, kteří 
toto mají na starosti.   
Ing. Joch: Jako politici mohou upozorňovat, ale nápravu musí zajistit tajemník, kdy jde 
o personální záležitost.  Souhlasí, že jde o chyby, které by se neměly vyskytovat.

16. Zpráva o majetku města k 31. 12. 2011 (KP-ZM/401/2012/M/236)
Přijato usnesení č. 143/2012 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

17. Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2013 až 2015 (KP-
ZM/387/2012/M/222)
Přijato usnesení č. 144/2012 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Brůha: Upozornil zastupitele, aby věnovali pozornost přiloženému CD. Negativně 
nese výstup, že by město mělo zvýšit své daňové příjmy. Uvedl, že město může upravit 
své daňové příjmy pouze jediným způsobem - zvýšením daní z nemovitostí. S tím 
nesouhlasí. 
RNDr. Zahradník: Uvedl, že v rozpočtovém výhledu nenašel započtenou novelu zákona 
o rozpočtovém určení daní.
Mgr. Thoma: Informoval, že novelou si město polepší o 7.720 tis. Kč, ale změnou platby 
za žáky dojíždějící do ČB zase město o 7 mil. přijde. Z tohoto důvodu nevadí, že 
rozpočtový výhled počítá se stávajícím stavem. 
Ing. Joch: Potvrdil slova Mgr. Thomy, kdy si polepší především malé obce. 
RNDr. Zahradník: Uvedl, že problém rozpočtového určení daní je klíčový při financování 
samosprávných územních celků.

18. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2012 - 
opatření č. 1 (KP-ZM/323/2012/M/165)
Přijato usnesení č. 145/2012 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 
Diskuse:
Mgr. Mánek: Vyjádřil se k příspěvku pro SKP České Budějovice a TJ KOH-I-NOOR ČB, 
který je takřka shodný.  Z materiálu nezjistil kolik klubů má SKP a na co vynakládá 
prostředky.
Mgr. Filip: Uvedl, že naprostá většina členské základny TJ KOH-I-NOOR je plavání 
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a ostatní kluby jsou vyjma lyžařského minoritní. Pod  SKP je sdružen  fotbal, sebeobrana, 
karate, atletika, tenis, střelba, squash, horolezectví a další bez soutěží. 
Mgr. Mánek: Uvedl, že je rozdíl mezi náklady těchto klubů TJ KOH-I-NOOR má náklad 
okolo 1 mil. Kč a SKP asi 600 tis. Kč. Domníval se, že podpora mohla být přijatelnější 
k nákladům.  Uvedl, že SKP se skutečně stará o více dětí. Měl namysli, že některé sporty 
v TJ KOH-I-NOOR jsou nákladnější.
Ing. Rataj: Apeloval na Mgr. Podholu, aby při sestavování rozpočtu vzal v potaz, že 
přidělovaná částka každý rok klesá a 6 mil. Kč je opravdu málo.
Mgr. Filip: Upřesnil, že SKP Policie má provozní náklady 3.946 tis. Kč, na mládež 
450 tis. Kč a na nájmy 154 tis. Kč. KOH-I-NOOR má náklady na klub 4.500 tis. Kč, na 
mládež 290 tis. Kč a na nájmy 789 tis. Kč.
Mgr. Nadberežný: Uvedl, že dotace byly určeny pro podporu sportování mládeže 
a z tohoto kritéria zůstal pouze sloupec „Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí 
a mládeže do 18 let v roce 2012.“ Doslechl se, že jedním z kritérií výběru jsou v současné 
době vynaložené náklady. Považuje to vzhledem k rozdílnému vybavení klubů za sporné. 
Upozornil, že stoupá podpora pohybových aktivit v komerčních centrech. Vyzval 
k zamyšlení, zda pro příští roky chtějí dál vyvolávat v mladých lidech zájem o sport. 
Souhlasí s Ing. Ratajem ve věci neustálého snižování příspěvků na sport.
E. Hajerová: Uvedla, že jako jediná toto rozdělení dotací nepodpořila. V minulém vol. 
období byla sportovní komisí RM a KV neustále nastavována všemožná kritéria, až se 
dostali do optimální sazby na jedno dítě. Zajímalo by jí, kdo předloží reálné náklady. 
Vyjádřila se k dotování provozu bazénu, ledu a jiných jednot, které jsou ve svém. Systém 
považuje za neprůhledný. Spatřuje v tom nekoncepční práci komise.
Mgr. Podhola: Uvedl, že byla vedena široká diskuse ke způsobu přerozdělení fin. 
prostředků  na rok 2012. Uvedl, že samotná nákladová složka jednotlivých organizací při 
přerozdělování fin. prostředků hraje velmi vysokou roli a je otázkou, zda pro příští rok 
toto nové kritérium pro rok 2013 neupravit. Domnívá se, že by to nemělo být předmětem 
dnešní diskuse. Uvedl, že se nebude bránit dát na podporu sportu více prostředku, ale 
všichni ví, že požadavků je celá řada a není možné docílit absolutní shody. 
Mgr. Filip: Uvedl, že nová komise neodsoudila původní systém přerozdělení prostředků 
jako úplně špatný. Až na jednu výjimku ve sportovní komisi se členové shodli, že je 
subjektivní a počítá se v ní i s takovými koeficienty, které vycházejí ze subjektivních 
názorů (popularita klubu, apod.). Některé kluby výši koeficientu napadaly. I z tohoto 
důvodu se komise rozhodla zobjektivizovat systém rozdělování prostředků. Rozhodující 
je kolik vynakládají kluby na mládež. Komise se připravila o jakoukoliv možnost upravit 
tyto prostředky. Zda si některé kluby upraví náklady, nejsou schopní ohlídat. Vyjádřil se 
k příspěvku E. Hajerové. Ta uvedla, že původní systém byl optimální. Informoval, že 
95% organizací si stěžovalo právě na způsob přerozdělování. Vycházelo se z členské 
základny, kdy kluby podváděly. Uvedl, že systém nezohledňuje např. výkonnost klubů. 
Budou dále pracovat na tom, aby systém zdokonalili. K tomu, že např. bazén je dotovaný 
uvedl, že tento má svůj ceník, který je shodný pro komerční i nekomerční organizace. To 
nepovažuje ve srovnání s podmínkami na zimním stadionu za férové.
Mgr. Nadberežný: Souhlasí s tím, že by měli být dotováni ti, co mají v pořádku 
účetnictví. Uvedl, že je počet mládeže a účast na soutěžích je prokazatelná.  Doporučil 
věnovat se tomu, co je ve městě prospěšné pro sport. 
JUDr. Průcha: Domnívá se, že materiál je vhodný pro diskusi. Objektivita zde je již 10, 
15 let velmi složitá. Myslí si, že sportovní komise v současné době dělá vše pro 
maximální zobjektizování. Uvedl, že vždy se najde nějaký zastupitel, který způsob 
přerozdělování napadne. Za důležitou považuje připomínku Ing. Rataje, zda je město 
vůbec schopno dát na tyto záležitosti více peněz. Uvedl, že finanční prostředky se krátí 
nejenom město, ale i kraj a stát. Upozornil, že může dojít k situaci, kdy amatérské jednoty 
nebudou mít dostatek prostředků, a děti si budou muset aktivity hradit.
Mgr. Filip: Dodal, že v minulosti byly prostředky ve výši 12 mil. Kč (nyní 6 mil. Kč). 
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Upozornil, že v minulosti byly kluby podporovány SAZKOU. O tyto prostředky nyní 
přišly a jsou skutečně v tísni.
Ve 12.31 hod. vyhlášena přestávka do 13.05 hod.

19. Rozpočtové opatření číslo 78 (KP-ZM/322/2012/M/164)
Přijato usnesení č. 146/2012 (30,0,0,8/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20. Rozpočtová opatření číslo 94 až 97 (KP-ZM/379/2012/M/214)
Přijato usnesení č. 147/2012 (28,0,2,8/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Uvedla, že vyjma RO č. 95 (z důvodu revitalizace Háječku) finanční 
výbor doporučuje schválení rozpočtových opatření. 

21. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 a V 39 (KP-ZM/382/2012/M/217)
Přijato usnesení č. 148/2012 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Ing. Šebestíková: Sdělila, že FV doporučuje vnitřní rozpočtová opatření ke schválení.

22. Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13. 4. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/400/2012/M/235)
Přijato usnesení č. 149/2012 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

23. Dodatek č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/396/2012/M/231)
Přijato usnesení č. 150/2012 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Ing. Šebestíková: Sdělila, že FV doporučuje schválení změny charakteru kontokorentního 
úvěru na nekomitovaný.

24. Majetkové dispozice ()

24.1 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2748/1 v k. ú. České 
Budějovice 6 (KP-ZM/336/2012/M/171)
Přijato usnesení č. 151/2012 (28,0,5,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval, že jde o opakovanou žádost, kdy odkoupení 
pozemku nebylo ZM schváleno. Sdělil, že k prodeji je negativní vyjádření odboru 
územního plánování. Ten konstatuje, že je zde naplánována veřejně prospěšná stavba – 
stoková soustava. Prostřednictvím dataprojektoru prezentoval aktuální nedobrý stav ulice 
Ke Studánce. Nezaznamenal zde žádný náznak stokové soustavy. Tato není ani v plánu 
investic.  Podpoří tento záměr prodeje. 
Diskuse:
RNDr. Zahradník: Uvedl, že v RM došlo zřejmě k nějakému názorovému nesouladu, 
proto někteří hlasovali proti, a nebylo to podpořeno. Myslí si, že každý by měl mít 
k hlasování rozumný důvod.  Vznesl dotaz, zda je zde v plánu v budoucnu něco 
významného budovat. Pokud prodej nebrání budoucí investici, je pro prodej tohoto 
pozemku. 
Ing. Joch: Sdělil, že v RM byl záměr schválen, ale nebyl schválen následně v ZM. Uvedl, 
že ani investiční záměr nepočítá s tím, že by kanalizace byla vybudována až k tomuto 
objektu.
Ing. Popelová: Doplnila, že minulá diskuse ZM byla vedena k tomu, zda nejde o stavbu 
načerno a nikoliv ke kanalizaci. Nyní je v materiálu upřesněno, že stavba je v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb.
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Ing. Rataj: Vznesl dotaz, za jakou cenu bude pozemek prodáván, kdy je rozdíl mezi cenou 
v místě a čase obvyklou a cenou dle znaleckého posudku cca 6 tis. Kč.
Ing. Joch: Poděkoval za upozornění. Navrhl, aby pozemek byl prodán za cenu vyšší – dle 
znaleckého posudku. 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda zde nehraje v zamítavém postoji některých odborů roli 
sloup el. vedení umístěný na dotčeném pozemku. 
Ing. Joch: Uvedl, že nikoliv. 
JUDr. Průcha: Doplnil, že jde o dvě ceny (administrativní a v místě a čase obvyklou) 
stanovené jedním posudkem.
Ing. Brůha: Domnívá se, že by mělo zaznít, že bude pozemek prodáván za jinou cenu než 
obvykle. I RM schválila prodej za cenu v místě a čase obvyklou. 
Ing. Joch: Domnívá se, že by mělo být prodáváno za vyšší cenu. 
E. Hajerová: Uvedla, že zákon ukládá prodávat za cenu v místě a čase obvyklou. Pokud je 
prodáváno za jinou cenu, má to být zdůvodněno, což ing. Joch učinil.

24.2 Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice (KP-ZM/375/2012/M/210)
Přijato usnesení č. 152/2012 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že materiál je oproti na minulém ZM předkládanému 
upraven. Společnosti se mohou rozhodnout, zda ZTV předají městu darem či za úplatu 
(2.000 Kč).

24.3 Dispozice s majetkem města  – majetkové vypořádání pro stavbu „Přeložka silnice 
III/14539“ s Jihočeským krajem (KP-ZM/393/2012/M/228)
Přijato usnesení č. 153/2012 (31,0,0,7/38)
Materiá uvedl Ing. Joch.

24.4 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE na 
částech pozemků v k. ú. České Budějovice  3 – Optická síť, 1. etapa (KP-
ZM/366/2012/M/201)
Přijato usnesení č. 154/2012 (28,0,0,10/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.5 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE na 
částech pozemků v k.ú. České Budějovice  3, 2 a 7 – Optická síť, 2.etapa (KP-
ZM/367/2012/M/202)
Přijato usnesení č. 155/2012 (28,0,0,10/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.6 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE na 
částech pozemků v k.ú. České Budějovice 7, 6, 3 a 4 – Optická síť, 3.etapa (KP-
ZM/369/2012/M/204)
Přijato usnesení č. 156/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.7 Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita 
Švábův Hrádek) (KP-ZM/352/2012/M/187)
Přijato usnesení č. 157/2012 (29,1,1,7/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že materiál byl na minulém zasedání na jeho návrh 
stažen, z důvodu chybějícího znal. posudku ze strany města.  
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda koridor nevychází z kruhového objezdu.
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, zda pozemek pro koridor je celý města, a kde jsou hranice 
směňovaných pozemků.
Ing. Joch: Prostřednictvím dataprojektoru prezentoval situaci.
E. Hajerová: Vznesla dotaz, zda je zde zpracován územní plán či ZTV, aby nebyli 
poškozeni developeři.
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Ing. Joch: Uvedl, že jediné ZTV je komunikace. Sdělil, že v pozemcích je velký 
potenciál. Jde o území určené k zástavbě, ale zablokované dlouhodobou smlouvou s Golf 
Klubem ČB. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, zda vlastníci nevlastní ještě další pozemky v sousedství.
Ing. Joch: Odpověděl, že nikoliv.

24.8 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Křenovice u Dubného (KP-ZM/388/2012/M/223)
Přijato usnesení č. 158/2012 (32,0,0,6/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.9 Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 + 
majetkové vypořádání (KP-ZM/370/2012/M/205)
Přijato usnesení č. 159/2012 (32,0,1,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.10 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/119 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/371/2012/M/206)
Přijato usnesení č. 160/2012 (33,0,2,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.11 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k.ú. České 
Budějovice 5 (KP-ZM/389/2012/M/224)
Usnesení nebylo přijato (10,12,11,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že žadatelé chtějí pozemek využít k zadnímu přístupu ke 
své nemovitosti. Mateřská škola, jako správce pozemku souhlasí s prodejem.
Diskuse:
L. Klokočková: Považuje přístup přes pozemek parc. č. 2763/84 za schůdnější, než 
zmenšování pozemku MŠ. Vznesla dotaz kdo pozemek vlastní. 
Ing. Joch: Uvedl, že pozemek je v soukromém vlastnictví a jméno vlastníka zjistí. 
Mgr. Podhola: Na místě se byl podívat a dle jeho názoru to neovlivní samotnou MŠ 
a ředitelka MŠ dala kladné stanovisko.
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda není nutné mít pro určitý počet dětí určitá plocha pozemku 
a nedošlo by ke snížení počtu dětí v MŠ.
Mgr. Podhola: Ubezpečil zastupitele, že toto zmenšení plochy zahrady MŠ nebude mít 
žádný vliv na počet dětí v MŠ.
Prof. Vácha: K dotazu L. Klokočkové dělil jména vlastníků pozemku parc. č. 2763/84
L. Klokočková: Navrhla, zda by nebylo vhodnější hlasovat o pronájmu tohoto pozemku. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že v případě neschválení prodeje pozemku můžou žadatelé požádat 
RM o pronájem tohoto pozemku.

24.12 Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 726/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/353/2012/M/188)
Přijato usnesení č. 161/2012 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.13 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části parc. č. 1496 v  k. ú. České Budějovice 
6 – lokalita Malý jez, interaktivní park (KP-ZM/335/2012/M/170)
Usnesení nebylo přijato (0,31,4,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.14 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části parc. č. 2440/198 v k. ú. České 
Budějovice 6 (KP-ZM/381/2012/M/216)
Usnesení nebylo přijato (3,18,12,5/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval, že odbory MmČB prodej nedoporučují.
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Ve 14.37  byla vyhlášena přestávka. Ve 14.55 bylo pokračováno v jednání.
 

24.15 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/380/2012/M/215)
Usnesení nebylo přijato (0,25,4,9/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.16 Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/8 v domě tř. 28. října čp. 
1482/7 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/359/2012/M/194)
Přijato usnesení č. 162/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Mgr. Filip: Vznesl dotaz k nebytovým prostorám. Zda tyto zůstanou ve vlastnictví města. 
Ing. Joch: Uvedl, že tyto prostory jsou rozděleny podílově. Doplnil, že město odmítá 
v současné době další prodej bytů, ale 2 byty byly vráceny v restituci. Proto město již 
v minulosti nabídlo prodej celého domu. Nebyl zde zájem ze strany uživatelů bytů, proto 
jsou prodávány postupně.

24.17 Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/9 v domě tř. 28. října čp. 
1482/7 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/357/2012/M/192)
Přijato usnesení č. 163/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.18 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bývalé trafostanice v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/384/2012/M/219)
Přijato usnesení č. 164/2012 (30,0,2,6/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
JUDr. Bouzek: Upozornil, že je společně s Mgr. Nadberežným, Ing. Moravcem 
a Mgr. Podholou členem dozorčí rady Teplárny.

24.19 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 325 v k.ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/390/2012/M/225)
Přijato usnesení č. 165/2012 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval o probíhajícím soudním řízení k restitučnímu nároku 
a ohrožení realizace přestavby křižovatky Mánesova – Lidická. Proto bylo vyjednáno 
uzavření kupní smlouvy s restituenty.
Diskuse:
Mgr. Tůma: Vznesl dotaz, zda to bude ošetřeno nějakou smlouvou o smlouvě budoucí.
Ing. Joch: Uvedl, že ano.

24.20 Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků  parc. č. 204/1, 205, 209 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/343/2012/M/178)
Přijato usnesení č. 166/2012 (35,0,1,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.21 Dispozice s majetkem města -  odkoupení nemovitostí parc. č. 263/68 se stavbou, 
pozemek  parc. č. 263/26 a stavby garáže na pozemku parc. č. 570/6 vše v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/373/2012/M/208)
Přijato usnesení č. 167/2012 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.22 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitostí parc. č. 263/87 se stavbou a parc. č. 
263/11 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/372/2012/M/207)
Přijato usnesení č. 168/2012 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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24.23 Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí pozemků pod stavbami garáží v k.ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/365/2012/M/200)
Přijato usnesení č. 169/2012 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24.24 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/2 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/341/2012/M/176)
Přijato usnesení č. 170/2012 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 24.24 - 24.45 programu.
Diskuse:
Pikous: Vznesl dotaz k cenám, za které jsou garáže vykupovány, kdy garáže s větší 
výměrou jsou v některých případech vykupovány za nižší cenu než ty s menší výměrou.
Ing. Joch: Uvedl, že všechny vykupované garáže nejsou v trase komunikace. Část garáží 
je vykupována za účelem směny za garáže v trase komunikace.

24.25 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/22 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/342/2012/M/177)
Přijato usnesení č. 171/2012 (36,0,0,2/38)

24.26 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/26 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/344/2012/M/179)
Přijato usnesení č. 172/2012 (36,0,0,2/38)

24.27 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/11 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/338/2012/M/173)
Přijato usnesení č. 173/2012 (36,0,0,2/38)

24.28 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže na pozemku parc. č. 570/7 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/347/2012/M/182)
Přijato usnesení č. 174/2012 (36,0,0,2/38)

24.29 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/31 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/346/2012/M/181)
Přijato usnesení č. 175/2012 (36,0,0,2/38)

24.30 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/16 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/349/2012/M/184)
Přijato usnesení č. 176/2012 (36,0,0,2/38)

24.31 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 687 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/354/2012/M/189)
Přijato usnesení č. 177/2012 (36,0,0,2/38)

24.32 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 679 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/355/2012/M/190)
Přijato usnesení č. 178/2012 (36,0,0,2/38)

24.33 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 689 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/358/2012/M/193)
Přijato usnesení č. 179/2012 (36,0,0,2/38)

24.34 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 570/33 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/339/2012/M/174)
Přijato usnesení č. 180/2012 (36,0,0,2/38)

24.35 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 654 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/374/2012/M/209)
Přijato usnesení č. 181/2012 (36,0,0,2/38)
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24.36 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 678 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/376/2012/M/211)
Přijato usnesení č. 182/2012 (36,0,0,2/38)

24.37 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 680 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/378/2012/M/213)
Přijato usnesení č. 183/2012 (36,0,0,2/38)

24.38 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 1078/6 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/383/2012/M/218)
Přijato usnesení č. 184/2012 (36,0,0,2/38)

24.39 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 690 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/377/2012/M/212)
Přijato usnesení č. 185/2012 (36,0,0,2/38)

24.40 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/36 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/351/2012/M/186)
Přijato usnesení č. 186/2012 (36,0,0,2/38)

24.41 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 570/32 
v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/350/2012/M/185)
Přijato usnesení č. 187/2012 (36,0,0,2/38)

24.42 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 617 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/361/2012/M/196)
Přijato usnesení č. 188/2012 (36,0,0,2/38)

24.43 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 635 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/360/2012/M/195)
Přijato usnesení č. 189/2012 (36,0,0,2/38)

24.44 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 633 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/340/2012/M/175)
Přijato usnesení č. 190/2012 (36,0,0,2/38)

24.45 Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. 
č. 643/20 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/345/2012/M/180)
Přijato usnesení č. 191/2012 (36,0,0,2/38)

25. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Údržba zeleně ve vybraných sektorech na území 
statutárního města České Budějovice" (KP-ZM/385/2012/M/220)
Přijato usnesení č. 192/2012 (28,1,5,4/38)
Materiál uvedl Ing. Calta.
Diskuse:
Prof. Vácha: Vznesl dotaz, zda dojde ke snížení ceny za plochu oproti současné.
Ing. Calta: Nepředpokládá, že dojde k úspoře. Naopak to bude dražší, nicméně sečení 
bude dle předpisů v prostorách, kde se pohybují dětí.   
Ing. Moravec: Požádal o doplnění textu „odůvodnění veřejné zakázky“ na „odůvodnění 
významné veřejné zakázky“. 
Ing. Rataj: Požádal o upřesnění, zda 73 mil. Kč bude hodnota zakázky na dobu 4 let.  
Ing. Calta: Uvedl, že přesné znění dle zákona je „odůvodnění veřejné zakázky“ a nemůže 
být uvedeno „významné“.  Sdělil, že vyhlášena zakázka bude na dobu neurčitou. Podle 
zákona se cena počítá  na jeden rok vynásobeno 4, aby se mohlo vypsat výběrové řízení 
(tzn. 73 mil. Kč na 4 roky). Smlouva může pokračovat dál, pokud nebude vypovězena.
Ing. Tůma: Vznesl dotaz, zda bude pouze jeden zhotovitel.
Ing. Calta: Sdělil, že zakázka je rozdělena na sektory a může se přihlásit více firem.
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26. Návrh střednědobého plánu investic na období 2013-2015 - akce zajišťované investičním 
odborem (KP-ZM/398/2012/M/233)
Přijato usnesení č. 193/2012 (27,3,5,2/37)
Materiál uvedl Ing. Calta. Sdělil, že investiční plán je kompromisem představ koaličních 
stran. Uvedl, že na infrastrukturu město, kraj a dotacemi může investovat až 1,3 mld. Kč, 
na občanské stavby 400 mil. Kč, na školy 200 mil. Kč a na sociální akce přibližně 
40 mil. Kč. Plán by měl sloužit jako základ zpracování rozpočtu na jednotlivé roky, ale je 
nutné při sestavování rozpočtu zohlednit, aby nebyl navyšován dluh města. 
Diskuse:
JUDr. Bouzek: Uvedl, že klub TOP 09 přijal k tomuto usnesení své stanovisko navazující 
na 3. odstavec důvodové zprávy s tím, že podpoří střednědobý plán investic. Jsou si 
vědomi současného nedostatku vlastních zdrojů pro krytí všech uvedených investic. 
Vzhledem k závazku koalice nezvyšovat zadlužení města deklarují pouze takové zařazení 
uvedených investičních akcí do rozpočtu, které nebudou znamenat růst zadluženosti 
města, pokud nepůjde o závazky vyplývající z dotačních titulů.
Ing. Brůha: Uvedl, že byl projednáván bod směny pozemků v souvislosti s výstavbou 
propojení ul. Strakonická – Horáková. Tam bylo uvedeno předpokládané kofinancování 
ze strany města ve výši cca 64 mil., ale v plánu investic je na r. 2013 24 mil. Kč, na r. 
2014 30 mil. Kč. Schází tam zhruba 10 mil. Není si jist, zda RM myslela vážně 
rozpočtový výhled, nebo střednědobý plán investic. Jde o naprosto rozdílné věci. 
V rozpočtovém výhledu  je uvedeno, že se město, pokud chce fungovat, se musí zbavit 
části nemovitostí, které budou přinášet provozní a jiné náklady a omezit výdaje. Místo 
toho ve střednědobém plánu je uvedeno 35 mil. Kč na úpravy budovy Jihočeské divadlo, 
výstavba centra halových sportů na stejném místě jako je současná (drahé bourání 
a následná stavba), čímž nedojde k navýšení sportovních kapacit. Myslí si, že volejbalisté 
by si zasloužili důstojné podmínky, ale město na to nemá. Upozornil, že město na některé 
investice prostředky nemá a ani výhledově mít nebude. Dále se vyjádřil k rekonstrukci 
KD Slavie. Byť zde zaznělo, že se podařilo jej oživit, tak město dlouhodobě neví co 
s ním.  
RNDr. Zahradník: Domnívá se, že by se nemělo zapomínat na výstavbu propojovací 
komunikace Rožnov Jih. Upozornil, že v lokalitě probíhá výstavba rodinných domů 
a jejich vlastníci nebudou nadšeni tím, že zde povede tato komunikace. Požádal o její 
zahrnutí do projektovaných a připravovaných staveb. Souhlasí s Ing. Brůhou, že smělé 
plány nejsou v souladu se skromnými možnostmi města. Myslí si, že na ZM nebylo ještě 
hovořeno o koridoru linky č. 3. Poprvé tento název vidí jako jednu z položek „stavby – 
rozvoj města.“ Sdělil, že se zúčastnil prezentace koridoru. Plán považuje za smysluplný. 
Zároveň ho znepokojila především dopravní opatření omezení odbočení na důležitých 
křižovatkách.  Upozornil, že přístupové komunikace jsou klíčové pro obyvatel okolních 
obcí. Vyzval projednávání záměrů města s představiteli okolních obcí, a aby 
nezpůsobovali omezení na náhradních trasách. 
Ing. Joch: Uvedl, že v projektu propojení ul. Strakonické - Horákové byl uveden podíl 
města ve výši cca 64 mil. Kč. Ten počítal s osazením trolejovým vedení, ke kterému se 
zatím DPmČB nevyjadřuje ve smyslu, že zde bude chtít hned jezdit. Uvedl, že s okolními 
obcemi se komunikuje a připravují se studie a projekty. Ke sportovní hale uvedl, že 
v materiálu je uvedeno pouze, že stavět chtějí a částka. Sdělil, že vše ostatní jsou 
spekulace. Uvedl, že investiční plán je postaven na hraně možností.  O zařazení či 
vyřazení investic se bude diskutovat každý rok při schvalování rozpočtu.  K vyjádření 
JUDr. Bouzka uvedl, že k tomu byla vedena již diskuse na RM. Vznesl dotaz, zda odmítá 
jakékoliv zadlužování nebo uzavírání nových úvěrových smluv. 
Mgr. Podhola: Reagoval na vyjádření JUDr. Bouzka. Uvedl, že nikdo si nepřeje další 
zadlužování. Otázkou je realita.  Okomentoval položky svých rezortů. Uvedl, že částky 
vycházejí z nutné realizace již započatých akcí. Zmínil plán vybudování komunitního 
centra, které je výraznou položkou. Má přesah do dalších věcí v r. 2014 v souvislosti 
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s možným navýšením počtu lůžek pro seniory. Uvedl, že vše je věcí priorit a peněžních 
prostředků. 
Ing. Přibylová: Vznesla dotaz, zda plán investic vycházel z rozpočtového výhledu 
a pokud by byl plán dodržen, znamenalo by to zadlužování. 
Ing. Popelová: Uvedl, že město již 20 let svým způsobem zápasí s objektem DK Slavie. 
Myslí si, že je povinností správného hospodáře dát objekt do stavu, aby ještě vydržel a byl 
využíván co nejlépe. Uvedla, že v letošním roce se podařilo prozkoumat možnosti, jak lze 
objekt využít. Na základě toho bude specifikováno výběrové řízení na zpracování 
projektové dokumentace (položka na rok 2013). Hodně si slibují od nového plánovacího 
období. Dle signálů půjde hodně peněz do kultury a toho, co se v Evropě specifikuje jako 
kulturní/kreativní průmysly. Ke koridoru MHD uvedla, že s tímto opatřením budou 
souviset další (oblastní řízení v několika lokalitách města, zkapacitnění křižovatek). 
Předpokládá, že informovanost obcí bude dostatečná.  Na druhou stranu město Rudolfov 
neinformovalo ČB, že chce uzavřít „krček“. 
Ing. Rataj: Uvedl, že zde chybí finanční disciplína. Dodnes neviděl v loňském roce 
slíbenou studii vytíženosti časového harmonogramu volejbalistů a hokejistů. Souhlasí 
s Ing. Brůhou, že v materiálu je jasně uvedeno příprava a realizace centra halových sportů 
na místě stávající sportovní haly. Vznesl dotaz, proč nenechat dosloužit starou sportovní 
halu a začít stavět novou na zelené louce. Uvedl, že pro tento střednědobý plán hlasovat 
nebude. Souhlasí s tím, že volejbalisté si halu zaslouží. Poděkoval jim a vyjádřil podporu. 
Uvedl, že peníze jsou ale všech a uvažovaných 150 mil. za novou halu je hodně. 
Ing. Calta: Uvedl, že v dokumentu předloženém nyní Ing. Ratajovi je uvedena vytíženost 
Budvar arény i sportovní haly. Vyplývá z něj, že plochy ještě chybí.
Ing. Rataj: Uvedl, že v přehledu nevidí odliv dětí a hokejistů v souvislosti s dobudováním 
Pouzar haly. Uvedl, že dokument je možná účelový stejně jako vyjádření, že sportovní 
hala je v havarijním stavu.
Ing. Calta: Uvedl, že hala je v takovém stavu, že je nutné počítat s tím, že hala bude 
uzavřena, o čemž jsou již i signály.
JUDr. Bouzek: Uvedl, že k stanovisku TOP 09 zazněly výtky. Ujistil koaliční partnery, že 
nejde o nic, co by se mělo vymezovat proti nim. Pouze deklarují to co je součástí koaliční 
dohody – nezvyšování zadlužení města. Chápe, že každá věc musí být dopředu připravena 
a investiční plán je širší. Uvedl, že v rozpočtovém výhledu je operováno s růstem 
zadluženosti města. Sdělil, že na realizaci všech akcí nemá město vlastní zdroje. Klub 
TOP 09 neříká, že by se město nesmělo zadlužovat, kdy určité procento cizích zdrojů je 
pro každý subjekt zdravé. Vzhledem k tomu, že v předchozím vol. období bylo město 
poměrně dost zadluženo a v souvislosti s aktuální ekonomickou situací není v kondici, 
aby si mohlo dovolit nějaké velké investiční akce. Ví, že k úsporám dochází a dokáže si 
představit, že město uspoří takové prostředky, aby z nich mohlo realizovat v co nejširším 
rozsahu investiční akce. Uvedl, že je možné, že některé akce nebudou vlivem vnějších 
okolností realizovány a zbydou peníze na některé další akce. Proto jsou pro schválení 
střednědobého plánu investic, ale jednotlivé akce se budou realizovat tak, aby se 
nezvyšovalo zadlužení města. Uvedl, že další výhrada se týkala závazků z dotačních 
titulů, aby byly naplněny indikátory. Rád podpoří volejbalisty, ale je nutné vzít v úvahu, 
že hospodaří s veřejnými prostředky. 
Ing. Šebestíková:  Vyjádřila se k nesouladu plánu s rozpočtovým výhledem, kdy nikdo 
dopředu neví, jaké budou příjmy v dalších letech. 
Ing. Joch: Uvedl, že v závěrečném účtu města byla uvedena tabulka o úvěrovém zatížení 
města, které od r. 2007 do 2012 neustále roste. Deklarace odmítání zadlužení města mu 
přijde zvláštní. Uvedl, že také odmítá uzavírat nové úvěrové smlouvy, ale jsou zde 
smlouvy již uzavřené, které budou vyčerpány nebo využity na financování naplánovaných 
akcí. Ptá se, zda TOP 09 odmítá zadlužení města nebo uzavírání nových úvěrů.
Mgr. Filip: K výstavbě či rekonstrukci sportovní haly uvedl, že byl přítomen jednání 
o pronájmech na příští školní rok. Došlo zde k velkým dohadům. Uvedl, že je zapotřebí 
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ještě jedna plocha, která by měla být reprezentativní pro pořádání soutěží a další 
tréninková. Byl by nerad, aby se to vztahovalo pouze na volejbal. Jednání se zúčastnilo 
velké množství klubů a sportů. Uvedl, že bude zapotřebí podívat se na využití školních 
tělocvičen i v souvislosti s využitím sportovní haly.
Ing. Rataj: Uvedl, že se jedná o extraligové sporty. Uvedl, že u haly se jedná 
o extraligový volejbal a hokej. Myslí si, že volejbalisté by mohli hrát v budvar aréně 
extraligu, ale liga by se hrála ve sportovní hale. Doufá, že to, co mu bylo předloženo 
Ing. Caltou nikdo, nepovažuje za relevantní studii. Uvedl, že je zde napsáno, že v ČR se 
volejbal nikde na zimním stadionu nehraje. Upozornil, že se tam volejbal nehraje, ale 
hraje se tam florbal, basket. V Liberci, Karlových Varech a Brně na to jsou všichni 
připravení. Zdůraznil, že je horší, když se nechce, než když to nejde. Uvedl, že HC je 
připraven na jednání o využití Budvar arény. 
JUDr. Bouzek: K příspěvku Ing. Jocha uvedl, že město se samozřejmě zadlužuje, viděl 
zmiňovaný graf. Právě proto, že ho viděl, tak se zde baví o růstu zadlužování v návaznosti 
na tento investiční plán a schvalované investiční akce. Sdělil, že investování z cizích 
zdrojů je otázkou konkrétní situace. Budou otevření jakékoliv debatě. 
RNDr. Zahradník: Vrátil se k problematice Rožnova. Chápe, že se nemůže hned začít 
stavět. Uvedl, že může začít běžet minimálně příprava, práce nad plánováním 
a vykupování. Navrhl přidání položky propojovací komunikace Rožnov Jih do kolonky 
projektová dokumentace do r. 2013. Částku 1 mil. Kč navrhl odebrat z neurčité položky 
projektová dokumentace.
Ing. Calta: Uvedl, že pokud se dohodnou zařadit ji do všeobecné položky plánovací 
dokumentace, tak nemusí být vkládána. 
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, kdy tam bude zařazena, a jak se pozná, že byla pod tuto 
položku přiřazena.
Ing. Calta: Uvedl, že na tuto komunikaci neviděl ani studii a nemůže říct, že bude 
okamžitě zařazena.
RNDr. Zahradník: Považuje za chybu, že Ing. Calta projektovou dokumentaci neviděl. 
Vznesl dotaz, zda Ing. Calta jako předkladatel souhlasí se zapracováním jeho návrhu do 
materiálu.
Ing. Calta: Uvedl, že se tomu nebrání, ale nejprve se tím seznámí.
Mgr. Thoma: Uvedl, že o jakékoliv investiční akci, která se objeví v rozpočtové položce, 
rozhoduje zastupitelstvo při schvalování rozpočtu na následující rok. Sdělil, že minimálně 
při schvalování rozpočtu na rok 2013 bude mít k dispozici soupis vyjmenovaných akcí.
RNDr. Zahradník: Uvedl, že toto všechno ví a ve veřejné správě se pohybuje dlouhodobě. 
Sdělil, že protinávrh předkládat nebudu, protože by neprošel. Uvedl, že na řešení 
dopravní situace v Rožnově bude stále upozorňovat.
E. Hajerová: Uvedla, že podobně jako RNDr. Zahradník útočí na Ing. Caltu, protože chce, 
aby se zrekonstruovala silnice O. Nedbala. Doplnila, že do její opravy se ročně investuje 
dost peněz, ničí se zde autobusy a auta, je zde hluk apod. 
 

27. Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice (KP-
ZM/337/2012/M/172)
Přijato usnesení č. 194/2012 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedl Ing. Calta.
Diskuse:
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, jak mají občané řešit situaci, kdy v místě odvozu odpadu 
je nepořádek. Uvedl, že se ve věci obrátí na p. Mikšátka.

28. Předání majetku k hospodaření, schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Máj a změny usnesení ZM 319/2009 (KP-
ZM/394/2012/M/229)
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Přijato usnesení č. 195/2012 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Ing. Calta.

29. Úhrada mimořádných nákladů v důsledku sanace Základních škol Máj I a Máj II (KP-
ZM/308/2012/M/153)
Přijato usnesení č. 196/2012 (25,0,3,8/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že materiálem budou navýšeny běžné výdaje 
základním školám v souvislosti s kontaminací azbestovými látkami. Součástí jsou 
i náhrady pro organizace mající smluvní vztah se školami.
Diskuse: 
L. Klokočková: Vznesla dotaz, proč jsou takové rozdíly u  přepočtených úvazků mezi 
pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Ví, že družinářky věnovaly, na rozdíl od 
pedagogů, 3 hodiny denně navíc na převážení dětí na obědy. Rozdíl v odměňování jí 
přijde nespravedlivý a navrženou částku za výsměch.
Mgr. Podhola: Uvedl, že částky byly konzultovány s jednotlivými řediteli a jde o určitý 
kompromis. Nesouhlasí s tím, že učitelé měli méně starostí.

30. Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 8 kusů fotbalových branek 
Junior (KP-ZM/307/2012/M/152)
Přijato usnesení č. 197/2012 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

31. Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice (KP-
ZM/386/2012/M/221)
Přijato usnesení č. 198/2012 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že neinvestiční dotace je poskytována za 
mimořádnou reprezentaci ČB. Navrhl úpravu smlouvy v části I. vypuštěním „k podpisu 
Smlouvy pověřen Mgr. Petr Podhola,....... ze dne 8. 12. 2010.“ 
Diskuse:
Ing. Rataj: Upozornil, že již v loňském roce bylo na ZM řečeno, že pro tyto výjimečné 
případy bude stanoveno pravidlo pro odměňování. Vznesl dotaz na předsedu sportovní 
komise, jakým způsobem sportovní komise určila výši a systém za první, druhé, třetí 
místo. Zopakoval, že za celý rok neviděl materiál, ze kterého by se mělo vycházet při 
odměňování extraligových sportů. Doslechl se, že systém, který funguje např. v Brně, 
sportovní komise zamítla. Vznesl dotaz, co nového tedy komise přinesla. Nejde mu o výši 
odměn, ale o systém.
JUDr. Průcha: Uvedl, že systém, který subsumoval všechny možnosti pomoci 
vrcholovému sportu, byl předložen RM. Ta ho odmítla a uložila sportovní komisy 
zabývat se systematikou odměňování vrcholového sportu. Sdělil, že navržená částka 
systémová není. Uvedl, že systém podpory vrcholového sportu v ČB připraven 
a dokončen není.
Ing. Rataj: Uvedl, že výše odměny nemůže záviset na tom, co řekne RM. Nevadí mu výše 
částky, souhlasil by i s vyšší. Vadí mu, že nejde o systémové odměňování.
Mgr. Filip: Uvedl, že komise může rozdělovat pouze prostředky schválené v rozpočtu 
(6,5 mil. Kč). O ostatních žádostech rozhoduje RM, a tato žádost ani na komisi nebyla. 
Jako komise souhlasí s navrženou odměnou, ale systémově v rozpočtu žádné peníze na 
toto odměňování nejsou. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že Ing. Rataj měl namysli, že sportovní komise by měla být ten, kdo 
vymyslí systém, kterým se budou částky přidělovat. 
Mgr. Filip: Uvedl, že všechny systémy narážely na to, že nejsou vhodné pro 
českobudějovický vrcholový sport. Sdělil, že u občanských sdružení by problém 
nenastával. U akciových a dalších společností naráží na podporu de minimis.
Mgr. Podhola: Chápe, že jde o velmi složité téma. Očekává, že komise, která to dostala za 
úkol od RM, systém připraví. Sdělil, že v tuto chvíli jde o mimořádnou dotaci – ocenění 
za reprezentaci města.  Uvedl, že v minulosti se vždy rozhodovalo ad hoc o uvolnění 
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částky z rezervy. Chápe diskusi, ale vyzval k jejímu směřování k tématu bodu.   
Ing. Rataj: Uvedl, že jde v ČB v současné době pouze o 3 sporty – hokej, volejbal 
a fotbal. Pokud bude nějaký klub v ČB hrát první ligu a vyhraje ji, tak může být také 
zahrnut. Souhlasí s tím, že připravit systém je těžké, ale příští rok zde nechce mít materiál 
bez připraveného systému.
Ing. Joch: Uvedl, že připravit systém skutečně není jednoduché. Strávili nad tím mnoho 
času. Absolvovali cestu na ÚHOS a zkoušeli konzultovat různé modely. Bylo jim 
sděleno, ať to vůbec nezkoušejí, kdy všechna města, která to dělají formou nákupu reklam 
apod., to dělají špatně. Uvedl, že dobrou zprávou je zvýšení hranice podpory de minimis. 
Sdělil, že dávat peníze soukromým firmám skutečně není jednoduché.
Ing. Rataj:  Uvedl, že mu nikdy nešlo o výši peněz, ale co by bylo za problém, aby byly 
dopředu určeny výše odměn za první, druhé, třetí místo pro jednotlivé kluby. Požádal 
o možnost zúčastnit se jednání sportovní komise.

32. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy Bezdrevská 3, 
České Budějovice IČ 00666131 (KP-ZM/309/2012/M/154)
Přijato usnesení č. 199/2012 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

33. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 
9/a, České Budějovice (KP-ZM/364/2012/M/199)
Přijato usnesení č. 200/2012 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

34. Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) – sociální 
služby (KP-ZM/399/2012/M/234)
Přijato usnesení č. 201/2012 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Požádal o úpravu textu Pověřovacího aktu ve druhém 
odstavci části "Opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby,"  
a to takto: „povinnost přeložit zhodnocení .....“ správně je „povinnost předložit 
zhodnocení....“

35. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2012 - 2. výzva. (KP-ZM/305/2012/M/150)
Přijato usnesení č. 202/2012 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

36. Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (KP-
ZM/324/2012/M/166)
Přijato usnesení č. 203/2012 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

37. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/325/2012/M/167)
Přijato usnesení č. 204/2012 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

38. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/326/2012/M/168)
Přijato usnesení č. 205/2012 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

39. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/327/2012/M/169)
Přijato usnesení č. 206/2012 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 
Diskuse:
L. Klokočková: Poděkovala odboru sociálních věci za vzornou přípravu materiálů.
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Mgr. Podhola: Připojil se k poděkování pracovnicím odboru sociálních věcí, za pečlivou 
přípravu materiálů.

40. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/405/2012/M/240)
Přijato usnesení č. 207/2012 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

41. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/356/2012/M/191)
Přijato usnesení č. 208/2012 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

42. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2011 (KP-ZM/402/2012/M/237)
Přijato usnesení č. 209/2012 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Sdělil, že žádný z navržených kandidátů a počinů nezískal 
dostatečnou podporu při hlasování v RM, nicméně RM vyslovuje své uznání všem, kdo 
poskytli své osobní nasazení a velice si práce navržených kandidátů váží.
Diskuse:
Mgr. Procházková: Konstatovala, že materiál přijímá s jistou nelibostí.  Pokud je stanoven 
institut ceny města, měla by mu být věnována patřičná pozornost. Myslí si, že všichni 
navržení kandidáti splnili kvalifikaci, a kdyby RM projevila více vůle, k nějakému 
závěrečnému kandidátovi by se došlo. Sdělila, že kandidátům nejde o finanční, ale 
o morální podporu. Přimlouvá se, aby této otázce byla v příštím roce věnována větší 
pozornost.   Pokud opět nedojde ke shodě, navrhla, aby cena byla zrušena.
L. Klokočková: Navrhla, zda by RM mohla přehodnotit své rozhodnutí. Upozornila, že již 
několik let cena udělena nebyla. Souhlasí s Mgr. Procházkovou, kdy pokud není cena 
udělována, tak by bylo vhodnější cenu zrušit.
Mgr. Thoma: Uvedl, že cena nebyla udělena již druhý rok. Upozornil, že z řad zastupitelů 
nebyl vznesen žádný návrh. Sdělil, že ačkoliv byla mnohokrát uveřejněna výzva k návrhu 
na ocenění, byly doručeny pouze 3 návrhy.
RNDr. Zahradník: Uvedl, že toto by mělo být jedno s nepsaných pravidel, kdy by se RM 
dohodnout. Chápe kritiku, že zastupitelé nepodali žádný návrh. Na druhou stranu celý 
tým vedení města má lepší přehled o dění ve městě. Myslí si, že by mohl být kdokoliv 
z uchazečů oceněn, pokud by se RM dohodla a kandidáta svým rozhodnutím posvětila. 
Není zastáncem zrušení ceny, ale vyzval RM, aby vždy došla ke konsensu.
Mgr. Thoma: Připomínky chápe a diskusi se nebrání. Uvedl, že není možné po RM chtít, 
aby za každou cenu byla cena udělena. Sdělil, že původně byla cena udílena za 
celoživotní dílo a prošla mnoha změnami.
Mgr. Šesták: Uvedl, že cena zúročuje vklad přínosu pro město. Pokud cenu nechtějí 
devalvovat a udělovat za každou cenu, vyzval k úpravě pravidel udílení ceny.

43. Neinvestiční dotace - podpora při realizaci projektu: "Turistické, kulturní a společenské 
zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích" (KP-
ZM/368/2012/M/203)
Usnesení nebylo přijato (21,0,8,5/34)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Sdělil, že na město se obrátil s žádostí děkan 
Římskokatolické farnosti o finanční podporu při realizaci zázemí v katedrále sv. Mikuláše 
a děkanství v ČB. Informoval o nabídce součinnosti Římskokatolické farnosti 
v souvislosti s realizací nové cyklostezky, která by měla vést přes tzv. Děkanská  pole.
Diskuse:
Prof. Vácha: Vznesl dotaz k součinnosti v souvislosti s cyklostezkou – zda budou 
pozemky darovány, převedeny na město.
Mgr. Thoma: Uvedl, že konkrétní podoba součinnosti není. Variantami je nájemní 
smlouva, anebo smlouvy o zřízení věcného břemene.
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Prof. Vácha: Uvedl, že je také děkanem. Staví budovu z evropských prostředků a také již 
dnes tuší, že budou mít také vícenáklady. Zda se také mohou obrátit o příspěvek.
Mgr. Thoma: Uvedl, že nemůže nikomu bránit, aby podal takovouto žádost. I na RM 
uvedl, že město v posledních letech věnovalo formou různé spoluúčasti a přímých 
investičních dotací Římskokatolické církvi více než 12 mil. Kč. Uvedl, že jde o důležitou 
památku nejenom pro obyvatele města, ale i pro jeho návštěvníky. RM se rozhodovala 
i v těchto relací. Protože jde o veřejně přístupný prostor s památnou hodnotou historicky 
spojenou s ČB RM dotaci schválila. 
Mgr. Šesták: Zdůraznil, že se nejedná o podporu Římskokatolické církve, ale především 
o podporu významné památky.
JUDr. Bouzek: Uvedl, že jde o historický odkaz a je povinností se o něj starat.  Tuto 
investici považuje za důležitější, než některé jiné.
Prof. Vácha: Je si vědom cennosti této kulturní památky. Upozornil, že v katedrále byly 
odkryty původní prvky, které budou zakryty moderními materiály. S tímto má problém. 
Má pocit, že postup úřadů v této věci je odlišný od přístupu k občanům, kterým je udělena 
pokuta za změnu fasády.
JUDr. Průcha: Uvedl, že Prof. Vácha není sám, kdo má k této dotaci výhrady. Domnívá 
se, že církev od města ČB dostává dostatek prostředků na to, aby je mohla vložit do svých 
památek.  
Ing. Rataj: Také považuje za nepřijatelné, že to co bylo odkryto, bude zakryto. Vznesl 
dotaz, zda k tomuto existuje fotodokumentace či video a počítá se pro město 
s propagačním materiálem, který bude dokumentovat, jak se katedrála opravovala. 
 Požaduje písemnou odpověď.
Ing. Přibylová: Vznesla dotaz k Biskupské zahradě. Zda je nebo bude zpřístupněna 
občanům. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že pokusy o zpřístupnění zahrady jsou prozatím neúspěšné.
Prof. Vácha: Citoval část dopisu děkana P. Dr. Zdeňka Mareše, Th. D., kde je 
upozorněno, na pietní význam, neboť zde byli pohřbívání představitelé města, radní, 
konšelé a významní občané města.  Zdůraznil, že vše bude nyní zakryto vrstvou betonu 
a novým mramorem. Požádal, aby ne toto nebylo zapomenuto. Požádal o odpověď, zda 
tomu tak skutečně je.
Mgr. Thoma: Sdělil, že poté co byla při bouracích pracích a archeologickém výzkumu 
 odkryta původní barokní dlažba, tak byla překryta novodobým materiálem. Uvedl, že 
zároveň dochází k modernizaci interiéru.  Sdělil, že podzemní prostory budou přístupné 
technickou šachtou. Připomněl, že v prostoru byli pochováni nejenom významní měšťané, 
ale byly zde uschovány i korunovační klenoty a archív koruny české. 
JUDr. Bouzek: Uvedl, že se byl v katedrále podívat.
Mgr. Thoma: Informoval, že je možné připravit pro zastupitelstvo komentovanou 
prohlídka objektu.
J. Pikous: Vyjádřil nesouhlas s touto dotací. V současné době nepovažuje za prioritní, aby 
z rozpočtu města šli peníze. Uvedl, že je asi morální povinností to podpořit, ale jde 
o církevní památku. Zdrží se hlasování.
RNDr. Zahradník: Apeloval na koaliční zastupitele, aby byl materiál schválen. Uvedl, že 
společně s Ing. Brůhou tento návrh podpoří.

44. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 2., 9., 16., 
23. a 30. května, 6. a 13. června 2012 (KP-ZM/304/2012/M/149)
Přijato usnesení č. 210/2012 (27,0,1,6/34)
Materiál uvedl Mgr. Thoma

45. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/362/2012/M/197)
Přijato usnesení č. 211/2012 (27,0,0,7/34)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
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46. Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů města a dalších osob podle § 
16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb. (KP-ZM/363/2012/M/198)
Přijato usnesení č. 212/2012 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

47. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2012 (KP-
ZM/395/2012/M/230)
Přijato usnesení č. 213/2012 (32,0,0,2/34)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

48. Diskuse zastupitelů ()
L. Klokočková: Byla jí přislíbena příprava vyhlášky k problematice psů. Vznesla dotaz, 
zda to již proběhlo.
Mgr. Thoma: Uvedl, že vyhlášku ve formě věcného záměru bude RM projednávat 
27. 6. 2012 a předpokládá, že ZM bude předložena v září popř. v říjnu.
L. Klokočková: Uvedla, že před dvěma lety se domáhala výsadby dvou stromů na 
autobusové zastávce Vltava střed. Bylo jí řečeno, že je zde záruka 2 roky na dlažbu kolem 
stromů. Po dvou letech zde stromy stále nejsou. Upozornila, že by bylo vhodné s tím něco 
dělat. Dále se vyjádřila k zrekonstruovanému náměstíčku na sídlišti Vltava. Upozornila, 
že rekonstrukce stála téměř 22 mil. Kč, a přímo na náměstíčku jsou uschlé stromy. 
Vznesla dotaz, zda jsou stromy také v záruční lhůtě a bude se s tím něco dělat.
Mgr. Thoma: Uvedl, že Ing. Calta podnět předá odboru SVS a L. Klokočkové bude 
zasláno vyjádření.
Mgr. Nadberežný: Již dříve za seniory požádal o umístění laviček okolo Vrbenských 
rybníků. Opakovaně požádal o jejich umístění.
Mgr. Thoma: Uvedl, že do léta zde budou umístěny 4 lavičky.
Mgr. Nadberežný: Uvedl, že na Palačáku se podařilo udělat polovinu chodníku a dále 
občané chodí trávě. Uvedl, že při rekonstrukci ulic zde bylo více firem a bylo s nimi 
jednáno. Má stížnosti od firem z Husovi kolonie. Je zde již více příjezdových cest, ale na 
všech je omezení do 6 t. Vznesl dotaz, zda je možné dát k dispozici výjimku nebo zde 
povolit vjezd pro zásobování. Vyjádřil se k složité dopravní situaci, kdy do Blahoslavovi 
je zákaz odbočení. Upozornil, že značka o zákazu odbočení je za můstkem a pak je 
směrník Husova kolonie. Zákaz odbočení považuje za nadbytečný. Největší problém 
spatřuje pod viaduktem. Upozornil, že pravidelně zde městská policie udílí pokuty za to, 
že lidé se podívají na směrník. Zdůraznil, že řidiči sem dojíždějí s nevolí, protože platí 
200, 300 Kč na pokutách. Požádal, aby toto ustalo. 
Ing. Popelová: Uvedla, že na omezení do 6 tun se ještě podívají, ale byl to i její 
požadavek. Jde o obytnou zónu. K odbočení vlevo do Blahoslavovi sdělil, že toto zde 
musí být. Uvedla, že k problematice dopravního značení proběhne v úterý schůzka a má 
k ní připomínky i policie.  Uvedla, že značení bude vyřešeno tak, aby nikoho nemátlo. 
Potvrdila, že při výběru pokut v místě je policie skutečně velmi aktivní. 
Ing. Moravec: Stejně jako RNDr. Zahradníka ho mrzí neschválení dotace pro katedrálu. 
Mrzí ho, že nedokázali přesvědčit přítomné dva zastupitele HOPB a další dva zde chybí, 
byť jsou řádně omluvení. Myslí si, že toto není věc, kdy by si opozice a zvláště ODS 
mohla říci, necháme je v tom vykoupat. Sdělil, že z ODS by mělo být přítomno 8 
zastupitelů a nikoliv 2. Popřál zastupitelům, zaměstnancům magistrátu a občanům klidné 
léto. Věří, že se do ČB budou všichni rádi vracet přes všechny výtky, zejména E. 
Hajerové, si myslí, že ČB jsou jedním z nejlepších míst k žití. 
Ing. Brůha: Souhlasí s Ing. Moravcem. Uvedl, že neustále jim je dáváno najevo, že je 
k ničemu nepotřebují.  Sdělil, že kdyby za nimi přišli s tím, že nejsou schopni protlačit 
přes koalici tuto smysluplnou věc, rádi by jim pomohli. Nechápe poznámku 
Ing. Moravce, že jim to pokazili – hlasovali pro. Požádal RM, aby prověřila, jakým 
způsobem je nakládáno s majetkem města ve smyslu krátkodobých pronájmů v KD 
Slavie. K tomuto si dohledal, že zde existují 3 sazby. Zajímá ho systém použití sazeb. 
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Předpokládal by, že pokud půjde o komerční akci, bude použita základní sazba. 
Upozornil, že u některých ryze komerčních akcí byla použita nejnižší sazba 
a pronajímatel a pořadatel byla identická osoba. Již několikrát upozorňoval, že tento 
způsob zvýhodňování některých pořadatelů akcí není vhodný a může mít devastující vliv 
na kulturní scénu. Opakovaně požádal RM o prověření a zodpovězení všem zastupitelům.
Mgr. Šesták: Mrzí ho, jak dopadlo hlasování o poskytnutí dotace katedrále sv. Mikuláše. 
Považuje za nešťastné podlehnutí momentálním pocitům. Uvedl, že v řadě případů 
vznikne nějaký pocit, který ovlivní hlasování o důležitých věcech. Sdělil, že v poslední 
době se to týká oblasti kultury v ČB. K hlasování o příspěvku na katedrálu uvedl, že je 
jedno, zda je někdo věřící či nikoliv. Jde o památku občanů města. Přičiní se o to, aby tato 
věc nezapadla a v RM se k tomu znovu vrátili. K dotazu Ing. Brůhy (pronájmy KD 
Slavie) uvedl, že odpověď bude připravena. Uvedl, že v celkovém obrazu se ukáže, že 
věci vypadají úplně jinak, než se zdají. Za úsměvný argument považuje, že by to mohlo 
zamávat s organizátory kulturních akcí v ČB. Uvedl, že každý má možnost pracovat 
v této oblasti a KD Slavie byla nevyužita 15 let. Kdokoliv mohl přijít se svým projektem. 
Uvedl, že ve Slavii se snaží, aby nebyla potřeba další dotace. Upozornil, že nemají žádný 
vstupní kapitál nutný pro provozování kulturních akcí a na výdělečné akce připadají další 
prodělečné. Uvedl, že forma pronájmů umožňuje pořádat prodělečné akce, které by nikdo 
v ČB nepořádal. Uvedl, že současná skupina to nyní dělá za velmi těžkých podmínek. 
V DK Slavie končí a věří, že bude vypsáno nové výběrové řízení provozovatele.  Ti co 
mají pocit, že by to mohli dělat lépe, se mohou přihlásit. Ukáže se, zda dokáží udržet 
laťku, která byla nastavena.
J. Hrdý: Uvedl, že byl připraven hlasovat pro dotaci katedrále sv. Mikuláše, ale diskuse 
ho nepřesvědčila. Sdělil, že se na ně v této věci nikdo neobrátil a nejednal s nimi. Vyjádřil 
se ke křižovatce na Dlouhé louce směrem od Kauflandu, která brzdí dopravu na E55. 
Požádal, aby se tomu příslušné odbory věnovaly.
E. Hajerová: Uvedla, že všechny vady zmíněné L. Klokočkovou již byly projednány 
s Ing. Caltou a odbor SVS je má zaneseny v plánech. Sdělila, že výsadba probíhá na jaře 
a na podzim. V reakci na Ing. Moravce uvedla, že město je krásné např. okolo Vltavy, ale 
obyvatelé bydlí i na druhé straně. Výrazně negativně na ní působí, že se občané musí 
obracet na novináře s tím, že v ul. V. Volfa se nedá žít a bojí se zde pohybovat. Myslí si, 
že by neměli být lhostejní a pomoci těm, kteří se neumí chovat i těch, kteří se zde bojí.
JUDr. Bouzek: Poděkoval členům TOP O9, že byli všichni přítomní a hlasovali pro 
poskytnutí dotace katedrále a ODS, že hlasovali pro tento návrh. Dále p. Pikousovi za 
otevřené vyjádření a vstřícný přístup p. Hrdého. Mrzí ho, že koalice nedokázala 
prohlasovat tento bod. Uvedl, že nejsou pouze body, u kterých se sleduje efektivita 
využití veřejných prostředků, ale i hodnoty o kterých se nepochybuje. Uvedl, že 
o některých svých hlasováních má pochybnosti, ale jsou věci, o kterých není pochyb. 
Mrzí ho, že záměr neprošel. Popřál všem příjemné léto a hodně sil do krajských voleb. 
Mgr. Nadberežný: Podporuje, aby policie dbala na dodržování pořádku. Ale celý problém 
spatřuje ve výjezdu na Nádražní komunikaci. Uvedl, že kdyby v tomto místě bylo 
vyřešeno zrychlení dopravy, tak se může odbočovat do Blahoslavovi ulice. Uvedl, že byl 
vychováván jako ateista, ale na druhé straně k úctě k památkám a církvi. Uvedl, že zadání 
materiálu je velmi neurčité. Souhlasí s tím, že je mohl někdo oslovit. 
Mgr. Thoma: Nepovažuje za rozumné kát se za hlasování k bodu. Sdělil, že nejde 
o nevratnou věc. 
Ing. Rataj: Uvedl, že do kostelů chodí. Sdělil, že jeho zdržení se hlasování neznamená, že 
není pro přidělení dotace. Pokud byla zahrnuta či zničena podlaha případně kryptu  je 
hrdý, že může vyjádřit svůj vlastní názor. Uvedl, že až dostane písemnou odpověď ve 
smyslu, že k žádnému poškození památky přikrytím prvků nedošlo, a vše je v pořádku, 
bude hlasovat pro. 
J. Pikous: Uvedl, že na křížení Želivského - Puchmajerova ul. je umístěna značka STOP. 
Sdělil, že křižovatka provoz brzdí. Zda je to vzhledem k blízkosti školy. Upozornil na 
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chybějící papírové pytlíky na sběr psích exkrementů u odpadkových košů, které jsou 
v jiných městech běžné.
JUDr. Průcha: V rámci diskuse dospěl k závěru, že tato se týká pouze jedné věci, a to že 
někteří zastupitelé vyjádřili svůj názor k dotaci církvi. Sdělil, že již v RM vyjádřil svůj 
názor, že není vhodná doba pro tuto dotaci. Domnívá se, že není třeba se omlouvat 
a každý má nárok na svůj názor. 
E. Hajerová: Informovala, že v pondělí bylo 70. výročí v Resslově ulici, kde bylo 
zavražděno 7 parašutistů. Uvedla, že čin parašutistů výrazně změnil postoj mocností na 
uspořádání po konci války – odvolaly Mnichovskou dohodu.       
Ing. Tůma: Uvedl, že na předchozím zasedání  ZM upozornil na situaci v Novohradské 
ulici a černé skládky. Uvedl, že to vypadá, že Novohradská ul. se nějakým způsobem řeší. 
Problémem zůstávají černé skládky. Uvedl, že v plánu odpadového hospodářství jsou 
opatření. Ta byla již v tom minulém a nenaplnila se. Sdělil, že černá skládka je na 
soukromém pozemku a neví, zda je ke cti města, že se toto může stát. Na závěr popřál 
všem krásné prázdniny.
L. Klokočková: Upozornila, že je první letní den.

49. Vystoupení občanů ()
Vystoupil občan konkrétní fyzická osoba. Uvedl, že někteří si možná pamatují jeho 
loňskou prosbu o finanční přispění na výstavbu pomníku českým válečným letcům R.A.F. 
Vzpomněl, že finanční pomoc z vlastních prostředků nabídl Mgr. Šesták,  JUDr. Bouzek, 
Mgr. Mánek a F. Jelen. Informoval, že nyní vystupuje za občanské sdružení. Na kontě 
mají již 131 tis. Kč. Dále mají příslib od firmy MANE, že provede veškeré výkopové 
práce do výše 80 tis. Kč. Požádal zastupitele o pomoc při hodnocení soutěže zakázky na 
zhotovení pomníku.
Mgr. Thoma: Informoval, že RM záležitost pomníku válečných letců projedná dne 
27. 6. 2011 a p. Vopalecký je na 13.00 hod. pozván do RM.
 
Na závěr primátor popřál všem krásné léto.

- Výroční zpráva Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. za rok 2011 (KP-
ZM/407/2012)

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.

16. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:08 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Zajištění úrokové sazby části úvěru na předfinancování, spolufinancování resp. 

refinancování dotačních projektů přijatého u České spořitelny, a.s. (č.j. KP-
ZM/404/2012/M/239)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 130/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu k zajištění úrokových sazeb části úvěru přijatého u České spořitelny, a.s. 
na financování investičních dotačních akcí.

II. s c h v a l u j e
zajištění pohyblivé úrokové sazby od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025 části úvěru ve výši 
200 mil. Kč přijatého od České spořitelny, a.s. na financování investičních akcí. 

III. u k l á d á
1. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

uzavření "Transakce" zajištění pohyblivé úrokové sazby části úvěru ve výši 200 mil. Kč 
na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025 u Komerční banky, a.s. za pevnou úrokovou sazbu 
v max. výši 1,95 %,

2. Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat "Konfirmaci" zajištění pohyblivé úrokové sazby části úvěru ve výši 200 mil. Kč 
na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025 u Komerční banky, a.s. za pevnou úrokovou sazbu 
v max. výši 1,95 %.

K bodu: Informace o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice 
se zachycením právního stavu ke dni 29. 2. 2012 (č.j. KP-ZM/311/2012/M/156)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 131/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice (dále též 
"ÚPnM") se zachycením právního stavu ke dni 29. 2. 2012.

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
opatřit hlavní výkres územního plánu města České Budějovice se zachycením právního stavu 
ke dni 29. 2. 2012 podpisem Mgr. Juraje Thomy, primátora města.

K bodu: Podnět k pořízení změny č. 4 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ 
v k. ú. České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/306/2012/M/151)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 132/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
podnět k pořízení změny č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ 
v katastrálním území České Budějovice 6 (dále též „změna PRn“).

II. s c h v a l u j e
podnět k pořízení změny RPn s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel, konkrétní fyzická osoba.

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
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v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování a projednání návrhu zadání 
změny č. 4 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v katastrálním území České 
Budějovice 6.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - 
domky v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/312/2012/M/157)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 133/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Čtyři Dvory - domky v k.ú. České Budějovice 2 (dále též "změna ÚPnM"),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

zákona a upravený v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument, 
na jehož základě bude zpracován návrh změny ÚPnM,

3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, podnětů 
sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny ÚPnM.

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) a § 55 odst. (2) stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), 
v platném znění, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení požadavků, 
podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního 
zákona.

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny ÚPnM v lokalitě Čtyři Dvory - domky v k.ú. České 
Budějovice 2 navrhovateli změny ÚPnM (společnost CENTES, spol. s.r.o.) pro zhotovení 
návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/316/2012/M/159)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 134/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků III v k.ú. České Budějovice 2 (dále též "změna ÚPnM").

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace budou v souladu s § 45 odst. (1) stavebního zákona hrazeny z rozpočtu 
statutárního města České Budějovice - akce/účel 6010.

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků III v k.ú. České Budějovice 
2 a zahájit jeho projednání.
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K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/319/2012/M/162)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 135/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Rybníčku 
II v k. ú. České Budějovice 5 (dále též "změna ÚPnM").

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: Občanské sdružení Jihočeský fotbal, Střelecký ostrov 
3, 370 21 České Budějovice.

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s ust. § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 

navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města,
2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny 

územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Rybníčku II v k. ú. České 
Budějovice 5 a zahájení jeho projednání.

K bodu: Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - služby 
kulturního charakteru (č.j. KP-ZM/397/2012/M/232)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 136/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, 
jímž statutární město České Budějovice pověřuje příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo, 
příspěvková organizace, se sídlem České Budějovice, Dr. Stejskala 424/19, PSČ 370 47, IČ 
00 73 482, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle Pr vložce 112 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, jimiž se zajišťují služby kulturního 
charakteru v upraveném znění.

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat pověřovací akt ve znění schváleném zastupitelstvem města.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2011 (č.j. KP-ZM/403/2012/M/238)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 137/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2011. 
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K bodu: Informace o aktuálním stavu přípravy akce "Přeložka I/20 České Budějovice, 
Severní spojka" (č.j. KP-ZM/392/2012/M/227)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 138/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o aktuálním stavu přípravy akce "Přeložka I/20 České Budějovice, Severní spojka".

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. KP-
ZM/391/2012/M/226)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 139/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 923/2012 a program valné hromady společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s., která se bude konat 22. června 2012,

II. d e l e g u j e
Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.,

III. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě 
v souladu s usnesením rady města č. 923/2012.

K bodu: Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (č.j. KP-
ZM/310/2012/M/155)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 140/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 924/2012 a program valné hromady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a.s., která se bude konat dne 26. 6. 2012,

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice, na valnou 

hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 608 26 835, která se bude 
konat dne 26. 6. 2012,

2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice, 
na valnou hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 608 26 835, která se 
bude konat dne 26. 6. 2012.

III. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice,
hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením rady města.
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K bodu: Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovic, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2013. (č.j. 
KP-ZM/317/2012/M/160)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 141/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 925/2012

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na mimořádné 

valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 
30. 6. 2013.

2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice 
na mimořádné valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se 
budou konat do 30. 6. 2013.

K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2011 (č.j. KP-
ZM/321/2012/M/163)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 142/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. přehled hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011,
2. přehled peněžních fondů za rok 2011,
3. vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního 

města za rok 2011,
4. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, státním fondům, 

příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za rok 2011,
5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 

2011.
II. s c h v a l u j e

závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2011 a dle § 17 odst. 7 písm. b) 
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradami dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
statutárního města České Budějovice za rok 2011.

III. u k l á d á
1. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2012

předložit zastupitelstvu města plán realizace opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,

2. radě města, do 31. 10. 2012
předložit zastupitelstvu města zprávu o odstraňování chyb a nedostatků vyplývající ze 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K bodu: Zpráva o majetku města k 31. 12. 2011 (č.j. KP-ZM/401/2012/M/236)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 143/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o majetku města k 31. 12. 2011.
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K bodu: Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2013 až 2015 (č.j. 
KP-ZM/387/2012/M/222)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 144/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2013 až 2015.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 12. 2012
vycházet z rozpočtového výhledu statutárního města České Budějovice při sestavování 
rozpočtu města na rok 2013.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 
2012 - opatření č. 1 (č.j. KP-ZM/323/2012/M/165)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 145/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 

Budějovice na podporu sportu v roce 2012 - opatření č. 1 dle předloženého seznamu 
vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí dotace.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 78 (č.j. KP-ZM/322/2012/M/164)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 146/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 78.

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 78 - zapojení příjmů z finančního vypořádání města za rok 2011 
v celkové výši 8.435.762 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 
nespecifikované rezervy ve výši 35.762 Kč a na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Správy 
domů, s. r. o. ve výši 8.400.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2012
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 78 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 94 až 97 (č.j. KP-ZM/379/2012/M/214)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 147/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 94 až 97

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 94 - navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce 
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za rok 2011 ve schváleném rozpočtu roku 2012 na základě daňového přiznání 
o částku 49.548.630 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 
na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů ve výši 46.777.100 Kč a na 
nespecifikované rezervy běžných výdajů ve výši 2.771.530 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 95 - zapojení zvýšených nedaňových příjmů investičního 
odboru z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK, a. s. na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů na rekonstrukce kanalizací, vodohospodářské strojní investice – 
kanalizace a na revitalizaci Háječku v celkové výši 5.598.220 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 96 - přesun rozpočtu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 
2012 investičního odboru na realizaci 4. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157 
(36.000 tis. Kč), na regenerace panelových sídlišť (3.400 tis. Kč) a na rekonstrukci 
Sportovní haly (25.000 tis. Kč) ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 
finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů v celkové výši 64.400.000 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 97 - zapojení navýšených a nových daňových příjmů finančního 
odboru z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) (1.155 tis. Kč), odvodu 
z loterií a podobných her kromě VHP (2.250 tis. Kč) a odvodu z VHP 
(25.000 tis. Kč) a snížení zrušených daňových příjmů ze správních poplatků z VHP 
(6.500 tis. Kč) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 
nespecifikované rezervy v celkové výši 21.905.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2012
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 94 až 97 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 a V 39 (č.j. KP-ZM/382/2012/M/217)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 148/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 38 a V 39

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových 

výdajů odpovědného místa Správa domů, s. r. o. určených na budovy, haly a stavby – 
garáže Kubatova ve prospěch nové akce budovy, haly a stavby – Kubatova 2250 – 
přestavba na MŠ ve výši 5.700.000,- Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 39 - přesun finančních prostředků v rámci běžných 
výdajů odboru školství a tělovýchovy, a to z nespecifikovaných rezerv - dotace dle 
Směrnice č. 3/2011 – sport na neinvestiční transfery občanským sdružením – sport 
mládeže ve výši 5.609.360,- Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2012
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 39 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13. 4. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice (č.j. KP-
ZM/400/2012/M/235)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 149/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13. 4. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice na předfinancování, 
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spolufinancování a refinancování investičních akcí v celkové výši 
800 mil. Kč ve znění dodatku č. 2, jímž se prodlužuje čerpání subtranše A1 do 30. 6. 2013.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 3 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Dodatek č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/396/2012/M/231)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 150/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice na překlenutí 
dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu, jímž 
se mění charakter poskytnutého kontokorentního úvěru na nekomitovaný (nezávazný) ve výši 
150 mil. Kč a splatnost do 30. 6. 2013

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 3 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2748/1 v k. ú. České 
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/336/2012/M/171)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 151/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2748/1 oddělené geometrickým plánem č. 3283-143/2011 
označené jako nově vzniklá parc. č. 2748/4 o výměře 31 m2 v k. ú. České Budějovice 
6, konkrétním fyzickým osobám za cenu dle znaleckého posudku, tj. 30.120 Kč a náklady 
spojené s prodejem v upraveném znění.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/375/2012/M/210)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 152/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
„Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice“ s účinností od 1. 7. 2012.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města  – majetkové vypořádání pro stavbu „Přeložka silnice 
III/14539“ s Jihočeským krajem (č.j. KP-ZM/393/2012/M/228)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 153/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí darování částí pozemků parc. č. 2099/220, č. 2214/4, č. 2137/62, 2137/109 a č. 

2214/3, vše v k. ú. České Budějovice 2 (pod komunikací a s ní souvisejícími stavbami) 
Jihočeskému kraji, IČ 70890650,

2. budoucí darování části pozemní komunikace v délce 0,540 km – ul. Strakonická v úseku 
od křižovatky s ulicí Husova tř. po křižovatku se silnicí I/3 („Diamant“) Jihočeskému 
kraji, IČ 70890650,

3. přijetí budoucího daru části pozemní komunikace v délce 1,520 km – část ul. E.  
Rošického v úseku od křižovatky silnice III/14539 s ulicí M. Horákové po křižovatku 
s ulicemi O. Nedbala a Husova tř. a část ulice Husova tř. v úseku od křižovatky s ulicí O. 
Nedbala po křižovatku s ulicí Branišovská od Jihočeského kraje, IČ 70890650.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE 
na částech pozemků v k. ú. České Budějovice  3 – Optická síť, 1. etapa (č.j. KP-
ZM/366/2012/M/201)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 154/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru - trubky HDPE (přílož) pro optický kabel uložené na částech pozemků 
v k. ú. České Budějovice 3 parc. č. 1201/81, 1201/84, 1201/79, 1201/76, 1201/78, 1217, 
4733/5, 1227/1, 1240/1, 4732/3, 4159/10, 4159/11, 1872/10, 4731/16, 4731/1, 2128/1, 
2128/10, 2134/1, 2610/1, 2771, 4731/5, 3487/1, 2272, 4731/11, 1503/1,  4731/15, 1201/77, 
1201/71, 1201/65, 1201/64, 4731/12, 4724/1, 4159/1, 4731/7, 4731/14 v rámci stavby 
„Propojení radiových bodů T-Mobile v Českých Budějovicích – OK – 1. etapa“ od 
společnosti VYDIS a.s., ul. 5 května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 246 60 345, (jako darující) 
statutárním městem České Budějovice (jako obdarovaný).

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE 
na částech pozemků v k.ú. České Budějovice  3, 2 a 7 – Optická síť, 2.etapa (č.j. KP-
ZM/367/2012/M/202)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 155/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru - trubky HDPE (přílož) pro optický kabel uložené na částech pozemků 
v k. ú. České Budějovice 3 parc. č. 2134/1, 2128/10, 2170/1, 2272, 2488, 2496/1, 2139/10, 
2875/1, 3342, 3898, 3846/1, 3935, 2156/1, 2176/1, v k.ú. České Budějovice 2 parc. č. 1147/4, 
1626, 1632, 1633/1, 1634/1, 1635/22, 1635/21, 1635/1, 1635/23, 1635/6, 2216/1, 1650, 
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2213/1 a v k.ú. České Budějovice 7 parc. č. 16, 22/1, 71/2, 655, 495/5, 490, 485, 175, 405, 
3950/8, 3950/3, 267, 133/11, 133/1, 133/4, 133/3, 71/1, 71/5 a 3950/2  v rámci stavby 
„Propojení radiových bodů T-Mobile v Českých Budějovicích – OK – 2.etapa“ od společnosti 
VYDIS a.s., ul. 5 května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 246 60 345, (jako darující) 
statutárním městem České Budějovice (jako obdarovaný).

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě darovací - trubky HDPE 
na částech pozemků v k.ú. České Budějovice 7, 6, 3 a 4 – Optická síť, 3.etapa (č.j. 
KP-ZM/369/2012/M/204)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 156/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru - trubky HDPE (přílož) pro optický kabel uložené na částech pozemků 
v k. ú. České Budějovice 7 parc. č. 59/1, 3950/2, 282/1, 3951/1, 356, 316, 3950/3, 59/3, 59/2, 
222/4, 3950/1, 38, 33, v k.ú. České Budějovice 6 parc. č. 3366/4, 3368, 414/1, 409/1, 409/2, 
407, 403/1, 405, 178/9, 3369, v k.ú. České Budějovice 3 parc. č.4159/1, 4727/1, 4729, 
4736/1, 4159/2, 4159/3 a v k.ú. České Budějovice 4 parc. č. 1843, 1233/1, 944/1, 1786/1, 970, 
971, 956/1, 955, 1815/4, 1814/4, 1816/2, 1817/3, 1787/2, 717/2, 1919/3, 1150/15, 1150/11, 
1150/14, 1150/13, 1815/2, 1918/2, 1918/7, 1920/1, 1919/1, 1150/2, 1150/1, 1150/4, 1150/5, 
1921, 1787/1, 717/1, 1918/1, 801/4, 1920/2, 1920/3, 901, 972, 968, 1751/4, 1751/3, 1918/4, 
1201/109, 1201/108, 1201/107, 1201/217, 8/2, 9/3, 8/7 a 8/6 v rámci stavby „Propojení 
radiových bodů T-Mobile v Českých Budějovicích – OK – 3. etapa“ od společnosti VYDIS 
a.s., ul. 5 května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 246 60 345, (jako darující) statutárním městem 
České Budějovice (jako obdarovaný).

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita 
Švábův Hrádek) (č.j. KP-ZM/352/2012/M/187)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 157/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků v k. ú. České Budějovice 2 takto:
část pozemku parc. č. 1929/1 oddělenou geom. plánem a označenou jako parc. č. 1929/20 
o výměře 11567 m2 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
za část pozemku parc. č. 1929/14 oddělenou geom. plánem a označenou jako parc. č. 1929/18 
o výměře 5115 m2, část pozemku parc. č. 1930/1 oddělenou geom. plánem a označenou jako 
parc. č. 1930/3 o výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 1931/2 oddělenou geom. plánem 
a označenou jako parc. č. 1931/3 o výměře 251 m2, vše ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby 
a část pozemku parc. č. 1929/15 oddělenou geom. plánem a označenou jako parc. č. 1929/17 
o výměře 6692 m2 ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby (výměra celkem 12142 m2) 
s finančním vypořádáním v hodnotách směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 
města České Budějovice ve výši 1.824.373 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
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zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Křenovice u Dubného (č.j. KP-ZM/388/2012/M/223)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 158/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání v rámci prováděných komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Křenovice u Dubného takto:
-          pozbytí pozemku PK 664 o výměře 60 m2 v k.ú. Křenovice u Dubného 
-          nabytí pozemků parc.č. dle KN 763 o výměře 2286 m2, parc.č. dle KN 768 o výměře 
           475 m2 a parc.č. dle KN 769 o výměře 562 m2 v k.ú. Dubné 
s následnou finanční úhradou statutárního města České Budějovice ve výši 11.151,40 Kč 
(z důvodu překročení ceny nových pozemků oproti původním nad stanovené kritérium 4%).

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 + 
majetkové vypořádání (č.j. KP-ZM/370/2012/M/205)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 159/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků v k. ú. České Budějovice 6:
-   parc. č. 2437/23 – ostatní plocha o výměře 70 m2  
-   část parc. č. 2443/1 oddělenou geometrickým plánem  o výměře 1 m2  
-   část parc. č. 2047  oddělenou geometrickým plánem  o výměře 6 m2  
konkrétním fyzickým osobám za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 146.300,- Kč a náklady 
spojené s prodejem  a s uhrazením zpětné částky za bezesmluvní užívání pozemku, a to od 
1. 1. 1993  do 31. 12. 2011 v celkové dohodnuté výši  25.740 Kč a dále pak od 1. 1. 2012 za 
cenu  35 Kč za 1 m2/rok, s právem zpětné koupě pozemků (nebo jejich částí) dotčených 
stavbou komunikace včetně součástí a příslušenství po dobu 25 let.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/119 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/371/2012/M/206)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 160/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2015/119 oddělené geom. plánem a označené jako nově vzniklá 
parcela č. 2015/150 o výměře 186 m2, vše v k. ú. České Budějovice 2, spol. Veterinární 
nemocnice CB-vet s.r.o., se sídlem Reinerova 36/9, České Budějovice, IČ 28134338, za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 191.000 Kč + náklady spojené s prodejem.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
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zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 726/1 v k. ú. 
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/353/2012/M/188)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 161/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí prodej části pozemku parc. č. 726/1 o výměře cca 16 m2 v k. ú. České Budějovice 2,  
společnosti E.ON Distribuce, a.s.,  se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  IČ 
28085400, za cenu v místě a čase obvyklou  + náklady spojené s prodejem.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/8 v domě tř. 28. října 
čp. 1482/7 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/359/2012/M/194)

(Zrušeno usnesením č. 167/2013 ze dne 20. 6. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 162/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1482/8 vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve výši id. 
11388/87336 na společných částech budovy čp. 1482,  pozemku parc. č. 3755 – zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře 476 m2 a  pozemku  parc. č. 3758 – zahrada o výměře 323 m2, vše 
v k. ú. České Budějovice 3, konkrétní fyzické osobě, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 1.980.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/9 v domě tř. 28. října 
čp. 1482/7 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/357/2012/M/192)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 163/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1482/9 vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve výši id. 
11120/87336 na společných částech budovy čp. 1482,  pozemku parc. č. 3755 – zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře 476 m2 a  pozemku  parc. č. 3758 – zahrada o výměře 323 m2, vše 
v k. ú. České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 1.950.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bývalé trafostanice v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/384/2012/M/219)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 164/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části objektu čp. 2250 - bývalé trafostanice na části pozemku parc. č. 3882/3 v k.ú. 
České Budějovice 3 (stavba není evidována v KN) od spol. Teplárna České Budějovice, a.s., 
se sídlem Novohradská 32, České Budějovice, IČ 60826835, za cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 200.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 325 v k.ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/390/2012/M/225)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 165/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení nezastavěných částí pozemku parc. č. 325 – ostatní plocha, ost. 
komunikace o výměře cca 2000 m2 v k.ú. České Budějovice 7 od konkrétních fyzických osob 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků  parc. č. 204/1, 205, 209 v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/343/2012/M/178)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 166/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemkových parcel č. 204/1 orná půda, č. 205 vodní plocha, č. 209 
orná půda o celkové výměře cca 3850 m2  v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické 
osoby za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1000 Kč/m2.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města -  odkoupení nemovitostí parc. č. 263/68 se stavbou, 
pozemek  parc. č. 263/26 a stavby garáže na pozemku parc. č. 570/6 vše v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/373/2012/M/208)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 167/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení nemovitostí, pozemkové parcely č. 263/68 zast. plocha o výměře 18 m2 s budovou 
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bez čp/če a parcely č. 263/26 zahrada o výměře 380 m2 včetně všech součástí a příslušenství 
a stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/6, vše v k. ú. České Budějovice 4, od 
konkrétní fyzické osoby, za celkovou cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle 
znaleckého posudku ve výši 976.856 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitostí parc. č. 263/87 se stavbou 
a parc. č. 263/11 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/372/2012/M/207)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 168/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení nemovitostí, pozemkové parcely č. 263/87 zast. plocha o výměře 17 m2 s budovou 
bez čp/če a parcely č. 263/11 zahrada o výměře 374 m2 včetně všech součástí a příslušenství 
v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 938.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí pozemků pod stavbami garáží 
v k.ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/365/2012/M/200)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 169/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemkových parcel zastavěných stavbami garáží parc. č. 570/5, 570/6, 
570/7, 570/8, 570/9 v k. ú. České Budějovice 4, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště České 
Budějovice, Prokišova 1202/5, IČ 69797111.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 
570/2 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/341/2012/M/176)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 170/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/2 a pozemku parc.č. 570/2 
o výměře 21m2 v k.ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 
570/22 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/342/2012/M/177)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 171/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/22 a pozemku parc.č. 570/22 
o výměře 18m2 v k.ú. České Budějovice 4, konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 
570/26 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/344/2012/M/179)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 172/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/26 a pozemku parc.č. 570/26 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 
570/11 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/338/2012/M/173)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 173/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/11 a pozemku parc.č. 570/11 
o výměře 18m2 v k.ú. České Budějovice 4, konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže na pozemku parc. č. 
570/7 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/347/2012/M/182)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 174/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/7 o výměře 22 m2 v k.ú. České 
Budějovice 4, konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 100.000 Kč.
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. č. 
570/31 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/346/2012/M/181)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 175/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/31 a pozemku parc.č. 570/31 
o výměře 18 m2 v k.ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. 
č. 570/16 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/349/2012/M/184)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 176/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/16 a pozemku parc. č. 570/16 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
105.000 Kč. 

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 687 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/354/2012/M/189)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 177/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 687 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 687 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 679 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/355/2012/M/190)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 178/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 679 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 679 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 689 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/358/2012/M/193)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 179/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 689 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 689 v k. ú. České Budějovice 4, od pana konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 570/33 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/339/2012/M/174)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 180/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 570/33 o výměře 18 m2 a stavby garáže bez čp/če na 
pozemku parc. č. 570/33 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou stave výši 
105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 654 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/374/2012/M/209)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 181/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 654 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 654 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 678 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/376/2012/M/211)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 182/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 678 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 678 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 680 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/378/2012/M/213)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 183/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 680 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 680 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 1078/6 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/383/2012/M/218)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 184/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 1078/6 o výměře 18 m2 a stavby garáže bez čp/če na 
pozemku parc. č. 1078/6 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 690 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/377/2012/M/212)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 185/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 690 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 690 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. 
č. 570/36 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/351/2012/M/186)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 186/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/36 a pozemku parc. č. 570/36 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti garáže s pozemkem parc. 
č. 570/32 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/350/2012/M/185)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 187/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/32 a pozemku parc. č. 570/32 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 617 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/361/2012/M/196)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 188/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 617 o výměře 18 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 617 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 119.920 Kč.
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 635 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/360/2012/M/195)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 189/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 635 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 635 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 633 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/340/2012/M/175)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 190/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 633 o výměře 17 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku 
parc. č. 633 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem  v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem 
parc. č. 643/20 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/345/2012/M/180)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 191/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 643/20 o výměře 21 m2 a stavby garáže bez čp/če na 
pozemku parc. č. 643/20 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve výši 110.000 Kč.

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky "Údržba zeleně ve vybraných sektorech na 
území statutárního města České Budějovice" (č.j. KP-ZM/385/2012/M/220)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 192/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
"Odůvodnění veřejné zakázky" na služby pod názvem "Údržba veřejné zeleně ve vybraných 
sektorech na území statutárního města  České Budějovice".

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit zpracování návrhu na vypsání výše uvedené veřejné zakázky.

K bodu: Návrh střednědobého plánu investic na období 2013-2015 - akce zajišťované 
investičním odborem (č.j. KP-ZM/398/2012/M/233)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 193/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh střednědobého plánu investic akcí zajišťovaných investičním odborem na 
období 2013 - 2015.

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
vycházet z tohoto schváleného střednědobého plánu investic na období 2013 - 2015 při 
zařazování jednotlivých akcí do návrhu rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru 
na příslušné roky v závislosti na finančních možnostech města.

K bodu: Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/337/2012/M/172)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 194/2012:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
cíle a strategie uvedené v dokumentu  "Plán odpadového hospodářství" statutárního města České 
Budějovice zpracovaného do roku 2015. 

K bodu: Předání majetku k hospodaření, schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Máj a změny usnesení ZM 319/2009 (č.j. KP-
ZM/394/2012/M/229)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 195/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České 
Budějovice, spočívající v předání k hospodaření tohoto nemovitého majetku: budovy Na Zlaté 
stoce č. 32/28 na parc. č. 58, stavby komunikace na parc. č. 58, stavby altánu na parc. č. 58, 
pozemky parc. č. 58,52/6,59 vše v k.ú. České Budějovice 2.

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Úhrada mimořádných nákladů v důsledku sanace Základních škol Máj I a Máj II 
(č.j. KP-ZM/308/2012/M/153)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 196/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu

II. s c h v a l u j e
1. navýšení rozpočtu běžných výdajů roku 2012 Základní škole Máj I, M. Chlajna 21, České 

Budějovice o finanční prostředky :  440.441,24 Kč  na pokrytí  vlastních vícenákladů 
vzniklých sanací,  195.213 Kč pro stomatologickou ordinaci MUDr. Mačasové, M. 
Chlajna 21, České Budějovice IČO  49018793,

2. navýšení rozpočtu běžných výdajů  roku 2012 Základní škole Máj II, M. Chlajna 23, 
České Budějovice o finanční prostředky :   
816.057,99 Kč  na pokrytí  vlastních vícenákladů vzniklých sanací, 172.500 Kč pro 
Druhou soukromou ZUŠ s.r.o., M. Chlajna 23, České Budějovice IČO 25161008, částka 
245.703,15 Kč pro Základní školu waldorfskou a mateřskou školu o.p.s., M. Chlajna 23, 
České Budějovice IČO  28068769.

III. u k l á d á
1. Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,

realizovat přijaté usnesení.
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 8 kusů fotbalových 
branek Junior (č.j. KP-ZM/307/2012/M/152)

(Změněno usnesením č. 271/2012 ze dne 13. 9. 2012)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 197/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) 
v platném znění  bezúplatný  převod - darování 8 kusů fotbalových branek Junior těmto 
fotbalovým klubům:
1. Sportovní klub policie České Budějovice - se sídlem Kubatova 25,  370 04  České 

Budějovice, IČ 00666033 - 2 kusy branek v celkové hodnotě 45.600 Kč,
2. Tělovýchovná jednota Dynamo České Budějovice - se sídlem Střelecký ostrov 3, 370 01  

České Budějovice, IČ 48208965 - 2 kusy branek v celkové hodnotě 45.600 Kč,
3. SK Čtyři Dvory - serviSport České Budějovice - se sídlem E. Rošického 35, 370 05  

České Budějovice, IČ 62534858 - 2 kusy branek v celkové hodnotě 45.600 Kč,
4. Tělovýchovná jednota Lokomotiva - se sídlem Třebízského 1, 370 06  České Budějovice, 

IČ 00514209 - 2 kusy branek v celkové hodnotě 45.600 Kč.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice (č.j. KP-
ZM/386/2012/M/221)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 198/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.150.000 Kč Volejbalovému klubu České 

Budějovice, Stromovka 12, České Budějovice za reprezentaci města v extralize volejbalu 
mužů v sezóně 2011/2012,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v upraveném znění.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy 
Bezdrevská 3, České Budějovice IČ 00666131 (č.j. KP-ZM/309/2012/M/154)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 199/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ředitele ZŠ a ZUŠ Bezdrevská o povolení doplňkové činnosti pro kulturní vystoupení 
svých souborů na veřejnosti.

II. s c h v a l u j e
dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy Bezdrevská 3, 
České Budějovice IČ: 00666131.

III. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, 
Jírovcova 9/a, České Budějovice (č.j. KP-ZM/364/2012/M/199)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 200/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 
České Budějovice - převod nemovitého majetku v celkové ceně 503.218,00 Kč. 

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) – sociální 
služby (č.j. KP-ZM/399/2012/M/234)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 201/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
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služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu, jímž Statutární město České Budějovice pověřuje příspěvkovou 
organizaci Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem České 
Budějovice, U Hvízdala 1327/6, PSČ 370 11, IČ 006 66 238, vedená u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddíle Pr vložce 121 k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, jimiž se uspokojují sociální potřeby v upraveném znění,

2. Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu, jímž Statutární město České Budějovice pověřuje příspěvkovou 
organizaci Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem 
České Budějovice, Větrná 731/13, PSČ 370 05, IČ 711 73 064, vedená u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích v oddíl Pr, vložce 457 k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, jimiž se uspokojují sociální potřeby v upraveném znění,

3. Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu, jímž Statutární město České Budějovice pověřuje příspěvkovou 
organizaci Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková 
organizace, se sídlem České Budějovice, Staroměstská 2469/27, PSČ 370 04, IČ 625 
37 890, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíl Pr, vložce 111 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, jimiž se uspokojují sociální 
potřeby v upraveném znění.

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Pověřovací akty ve znění schváleném zastupitelstvem města.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2012 - 2. výzva. (č.j. KP-ZM/305/2012/M/150)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 202/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v roce 2012 - 2. výzva dle předložené tabulky č. 2,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace.

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/324/2012/M/166)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 203/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací pro poskytovatele terénní hospicové péče na II. pololetí 

roku 2012 ve výši:
Městská charita České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 139.400 Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 110.700 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace.
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II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/325/2012/M/167)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 204/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací pro poskytovatele osobní asistence na II. pololetí roku 

2012 ve výši:
CpZP JčK, IČ 26594463, ve výši 138.150 Kč,
Městská charita České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 242.000 Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 120.300 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/326/2012/M/168)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 205/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací pro poskytovatele pečovatelské služby na II. pololetí 

roku 2012 ve výši:
Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČ 00425851, ve výši 740 tis. Kč,
Městská charita České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 880 tis. Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 1 270 tis. Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/327/2012/M/169)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 206/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, občanské 

sdružení, IČO 00571709, ve výši 72.568 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.



50

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/405/2012/M/240)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 207/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/356/2012/M/191)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 208/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1.  zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 6. 2012,
2.  usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města,
3.  závěrečnou zprávu kontrolní skupiny KV ZM k dotacím města poskytnutých    
     ZM v letech 2006 – 2010.

K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2011 (č.j. KP-
ZM/402/2012/M/237)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 209/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení rady města neudělit Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2011.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 2., 9., 16., 
23. a 30. května, 6. a 13. června 2012 (č.j. KP-ZM/304/2012/M/149)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 210/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 2., 9., 16., 23. a 30. května, 
6. a 13. června 2012.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/362/2012/M/197)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 211/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů města a dalších osob 
podle § 16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb. (č.j. KP-ZM/363/2012/M/198)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 212/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
odpověď na dotazy konkrétních fyzických osobvznesené a předané v písemné podobě na zasedání 
zastupitelstva města dne 26. 4. 2012 - lanový park.

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2012 (č.j. 
KP-ZM/395/2012/M/230)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 213/2012:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku 2012:
13. září, 18. října, 15. listopadu a 13. prosince 2012.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará 

cesta a v lokalitě České Vrbné II v k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/318/2012/M/161)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrhu na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Stará cesta a v lokalitě České Vrbné II v k.ú. České Vrbné (dále též "změna 
ÚPnM"),schvalení návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace budou hrazeny navrhovateli: konkrétní fyzické osoby a uložení 
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora, 1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona 
bezodkladně zajistit odeslání informace navrhovatelům o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. 
v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a v lokalitě České Vrbné II v k.ú. České Vrbné 
a zahájit jeho projednání, nebylo přijato.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Pětidomí v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/313/2012/M/158)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrhu na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Pětidomí v k. ú. České Budějovice 5 (dále též "změna ÚPnM"), schvalení 
návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním dokumentace 
bude hradit navrhovatel: Gastrojet, s.r.o., Plynárenská 8, 370 06 České Budějovice a uložení 
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora, 1. v souladu s ust. § 46 odst. (3) stavebního zákona 
bezodkladně zajistit odeslání informace navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. 
v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Pětidomí v k. ú. České Budějovice 5 a zahájení jeho projednání, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k.ú. České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/389/2012/M/224)

Usnesení ve věci schvalení prodeje části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5, 
oddělené geometrickým plánem a nově označené jako parc. č. 2763/101 o výměře 7 m2 konkrétním 
fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 15.000 Kč + náklady spojené 
s prodejem a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části parc. č. 1496 v  k. ú. České 
Budějovice 6 – lokalita Malý jez, interaktivní park (č.j. KP-ZM/335/2012/M/170)

Usnesení ve věci schvalení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1496 o výměře 1445 m2 v k. ú. 
České Budějovice 6 za účelem zřízení interaktivního parku pro děti i dospělé, za nejvyšší 
nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem 
a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části parc. č. 2440/198 v k. ú. České 
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/381/2012/M/216)

Usnesení ve věci schvalení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2440/198 o výměře cca 50 m2 

v k. ú. České Budějovice 6 za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase 
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obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, 
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/380/2012/M/215)

Usnesení ve věci schvalení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1621/1 o výměře cca 1800 m2 
v k. ú. České Budějovice 2 za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
obvyklou a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

K bodu: Neinvestiční dotace - podpora při realizaci projektu: "Turistické, kulturní 
a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých 
Budějovicích" (č.j. KP-ZM/368/2012/M/203)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí důvodové zprávy, schválení poskytnutí neinvestiční dotace 
Římskokatolické farnosti - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice ve výši 
1.700.000 Kč na realizaci projektu: "Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. 
Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích" a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
a uložení Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  21. 6. 2012
Zapsal(a): Blanka Faloutová Justová

Ověřovatelé:

Jaroslava Sýkorová

Ing. Ivan Tekel

Mgr. Juraj Thoma
primátor


