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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/599/2012/Z/6
Z Á P I S

ze 17. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 13. 9. 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, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej Flaška, Bc. Michael 
Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, František Jelen, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, 
Lea Klokočková, Petr Kocar, Mgr. Stanislav Křída, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Barbora Lišková, 
Mgr. Bc. Ivan Mánek, Mgr. Jana Menzelová, 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, Ing. Josef 
Schoř, Bc. David Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ing. Ivan 
Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan 
Zahradník

Omluveni: 
Ing. Jaroslav Mach, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Jaroslava Šporclová

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu poř. č. 1, schválení programu, zvolení návrhové 
komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma. Při projednávání bodu poř. č. 6 
jednání řídil náměstek Ing. Miroslav Joch. Projednávání bodu př. č. 15.5 a 15.6 řídil 
Mgr. Podhola.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9.07 hod.) přítomno 39 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k poř. č. 21 Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (č. j. KP-ZM/531/2012/M/289), který nebyl 
součástí rozvozu.
Dle jednacího řádu § 2 odst. 5 bylo hlasováno o zařazení opakovaně předloženému 
materiálu Změna č. 55 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - 
průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (č. j. KP-
ZM/483/2012/M/242) jako poř. č. 1 programu (38,1,1,0/40).
Ing. Brůha: Navrhl zařazení bodu Informace primátora o trestním stíhání na program 
jednání.
Mgr. Thoma: K žádosti na zařazení bodu uvedl, že vše již sdělil na tiskové konferenci, 
a věc byla i dostatečně medializována.
Byla vyhlášena pětiminutová přestávka na poradu klubů. V 9.28 hod. bylo pokračováno 
v jednání.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Brůhy na zařazení bodu Informace primátora o trestním 
stíhání na program jednání (11,0,13,16/40).
Byl schválen program 17. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (38,0,0,2/40). 
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Bc. David Sláma, členové Lea 
Klokočková, Mgr. Jana Menzelová, Mgr. Blanka Procházková, Ing. Petra Šebestíková 
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(36,0,1,3/40).
Byl ověřen zápis z 16. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Jan Hrdý a Mgr. Petr Podhola byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Blanka Faloutová Justová, pracovnice odboru kancelář 
primátora.
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Byla provedena tisková oprava usnesení č. 188/2012  k bodu Dispozice s majetkem města 
- odkoupení nemovitosti stavby garáže s pozemkem parc. č. 617 v k. ú. České Budějovice 
4, a to u příjmení v části I. schvaluje od konkrétních fyzických osob. Nikdo nevznesl proti 
návrhu na tiskovou opravu námitku.

1. Změna č. 55 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - 
průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (KP-
ZM/483/2012/M/242)
Přijato usnesení č. 214/2012 (30,0,3,7/40)
Materiál uvedl Ing. Popelová. Sdělila, že materiál byl ZM již projednáván. Usnesení 
nebylo přijato, kdy byla postavena fotovoltaická elektrárna ještě před změnou územního 
plánu. Je žádáno o změnu funkčního využití daného území na zastavitelné území pro 
pracovní aktivity a průmyslovou výrobu. Uvedla, že dotčená plocha je ve vlastnictví 
firmy a pro město nevyužitelná. Sdělila, že je přítomen Ing. Čížek ze stavebního úřadu 
a p. Bílý, technický ředitel firmy, kteří mohou zodpovědět případné dotazy.  
Diskuse:
Ing. Joch: Sdělil, že vše neproběhlo zcela podle pravidel, ale na místě se byl podívat. 
Společnost opravila příjezdový můstek ve vlastnictví města a komunikaci sloužící jako 
příjezdová cesta k budově policie. Uvedl, že přes pozemky firmy vede kanalizace, a tato 
umožnila volný přístup k pozemkům, o které se vzorně stará.

2. Změna č. 57 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na podjezd v trase 
Mánesova - Dobrovodská, katastrální území České Budějovice 5, 6  (KP-
ZM/486/2012/M/245)
Přijato usnesení č. 215/2012 (29,1,6,4/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, 
ale odvolání došlo až k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozhodl, že z hlediska 
územního plánu je nutné věc přesně specifikovat i ve výkresové části ÚPnM. Uvedla, že 
bylo doručeno 8 námitek. Dvěma námitkám bylo vyhověno. K námitce konkrétní fyzické 
osoby ŘSD potvrdilo, že navržená stavba je v souladu s tím, co normy akceptují. 
Ing. Rataj: Připomněl, že se jde o ryze dopravní giga stavbu s plánovaným rozpočtem 
1.100 mil. Kč, tzn. ½ rozpočtu města. Stavbu nepovažuje za dramaticky důležitou. 
Upozornil na vyjádření ŘSD na straně 28. Je zde uvedeno, že se jedná o „mostní objekt“, 
aby ŘSD mohlo námitku zamítnout. Upozornil, že materiál se týká změny ÚPnM ve 
vazbě na podjezd, a jde o záměrné míchání faktů.  Sdělil, že bude hlasovat proti.
Ing. Joch: Uvedl, že jde o poslední etapu, která by měla spojit všechny etapy zanádražní 
komunikace. Sdělil, že všechny etapy jsou financovány ve spolupráci s Jihočeským 
krajem a jde vesměs o dotační peníze. Je přesvědčen, že než dojde k plné přípravě této 
etapy, tak tento zdroj peněz už nebude. Nedokáže si představit, že to bude platit město ze 
svého rozpočtu. Neví, zda by se do této akce kraj s městem pouštěl. Je přesvědčen, že 
ŘSD na tento projekt fin. nepřispěje. Materiál podpoří, ale je přesvědčen, že takto 
připravená akce nemá šanci na realizaci. Pokud bude muset být řešena Mánesova ul., 
existuje více variant řešení např. možnost nadjezdu, který je o 1/3 levnější, ale i ten je nad 
finanční možnosti města.
Ing. Popelová: Uvedla, že je zde hovořeno o změně územního plánu nikoliv o tom kdy, 
a za jaké peníze bude stavba realizována. Pokud by se čekalo u všech důležitých staveb, 



3

až uvidí na peníze, tak nevyčerpají ani korunu.  Uvedla, že z IPODu vyplývá, že se jedná 
o stěžejní stavbu pro ČB. Sdělila, že podjezd není tunel a ŘSD je odborná organizace. 
Netroufá si s jejich názorem polemizovat. Sdělila, že v r. 2002 bylo zvažováno zhruba 8 
variant včetně nadjezdu a trasování v podjezdech v různých směrech. Navrhovaná trasa 
byla vyhodnocena jako optimální. 
RNDr. Zahradník: Uvedl, že před lety zde chyběl územní plán, a městu unikly prostředky 
od státu.  Sdělil, že oddělení východní části města ČB železnicí od centra bylo problémem 
již před 100 lety. Uvedl, že technické parametry stavby nadjezdu by dopravně i opticky 
městu ublížily. Za chvályhodný podporuje návrh grafického zpracování.  Je pro 
zapracování této změny do územního plánu. Částka je skutečně tak vysoká, že město musí 
zvážit, zda k ní přistoupí.  Překvapilo ho, že Ing. Rataj, jako odborník, se při svém 
negativním názoru opírá o detail, který nepovažuje za tak protismyslný. Vyzval ho ke 
zvážení jeho negativního postoje. 
Ing. Rataj: Uvedl, že ve vyjádření ŘSD je uvedeno, že celá stavba nemůže být 
navrhována dle normy ČSN 73 7507 Tunely. Připomněl, že na existenci smlouvy o dílo 
na projektovou dokumentaci za 71 mil. Dosud bylo zaplaceno 30 mil. Pokud změna 
projde, bude městský rozpočet chudší o desítky mil. Kč. Jde o doplatek z platné smlouvy. 
Ing. Joch: Uvedl, že na RM mu bylo sděleno, že pokud bude umožněno doběhnutí této 
změny, město to již nic stát nebude. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že změnou č. 57 skončí proces pořizování a změny ÚPnM, takže 
z hlediska územního plánu a plánování to další náklady vyžadovat nebude. Sdělil, že 
Ing. Rataj hovořil o nákladech, které by město vynaložilo v případě zadání písemného 
pokynu zhotoviteli k pokračování na další přípravě projektové dokumentace. Investiční 
odbor by měl mít v rozpočtu zbývající částku na projektovou dokumentaci. 
Ing. Rataj: Požaduje písemně odpověď na to, jak se vypořádá město se smlouvou 
uzavřenou na 71 mil. Kč.  
Vystoupila konkrétní fyzická osoba, vlastník nemovitosti v Dobrovodské ulici. Uvedla, že 
příčný profil rampy přezkoumala dle platných norem, vyhlášek a zákonů. Sdělila, že ve 
východní rampě chybí přibližně 7 m šířky do normového rozměru. Bylo jí sděleno, že se 
jedná o podrobnost, která nemůže být v měřítku změny ÚPnM řešena. Nově se dozvěděla, 
že stavba nemůže být navrhována dle normy pro stavby tunelů, jelikož je mostem. 
Upozornila, že v tunelu musí být bezpečnostní chodník v šíři 1 m, který v této stavbě 
není. Překvapil ji i výklad veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu. Dle vyhlášky jde o šířku 6,5 m v jednosměrné 
komunikaci. Dle názoru ŘSD, které nemá mít názor, ale má se opírat o vyhlášku, se tento 
pojem vykládá jako šířka veřejného prostoru mezi obvodovými zdmi nebo mezi ploty 
soukromých pozemků. Upozornila, že v tomto případě je mezi zdmi a ploty 9 m hluboká 
jáma. Jihočeský kraj k této námitce uvedl, že veřejné prostranství je pro svou přílišnou 
podrobnost řešeno až v územním řízení. Není jí jasné, proč jí napadený detail existuje, 
a je znovu a znovu projektován, když veškeré detaily stavby mohou být řešeny až 
v územním řízení. Sdělila, že pro změnu ÚPnM by stačilo řešení 1:10 000, které bylo 
zpracováno zhruba v r. 2000, a nemusely by být vynakládány stále nové peníze na 
kosmetické změny projektu. Uvedla, že návrh rampy východ je splácán z výjimek 
z normy, změn názvu stavby a názoru ŘSD. Je zastupitelkou ve Srubci a s takovouto 
benevolencí nejsou posuzovány stavby všech řadových stavebníků a malých obcí – např. 
nutnost posunutí lampy o 10 cm, protože není dle normy. Sdělila, že ať se stavba nazývá 
tunelem či mostem slouží k odvádění prostředků z města. Vznesla dotaz, kdo má 
prospěch ze stále znovu projektované věci, která se dle úřadů vyřizujících její námitku dá 
vyprojektovat až v dalších stupních stavebního řízení.

3. Zadání změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“  – úprava 
regulačních prvků a zapracování změny č.23 ÚPnM (KP-ZM/487/2012/M/246)
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Přijato usnesení č. 216/2012 (29,0,5,6/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Univerzita II v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/485/2012/M/244)
Přijato usnesení č. 217/2012 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Otýlií II v k.ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/484/2012/M/243)
Přijato usnesení č. 218/2012 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

6. Ukončení procesu pořizování změny č. 2 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita 
Lannova“ v bloku 1.2.1.004.004 v katastrálním území České Budějovice 6 (KP-
ZM/489/2012/M/248)
Přijato usnesení č. 219/2012 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2012 (KP-ZM/493/2012/M/251)
Přijato usnesení č. 220/2012 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

8. Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - Jihočeské 
letiště České Budějovice a. s. (KP-ZM/543/2012/M/301)
Přijato usnesení č. 221/2012 (30,0,0,10/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

9. Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2012 (KP-ZM/513/2012/M/271)
Přijato usnesení č. 222/2012 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že běžné příjmy byly ve výši 869.388 tis. Kč -  plnění 
plánu na 53,84%, Kapitálové příjmy ve výši 6.344 tis. Kč - plnily plán na 12,59 %. Běžné 
výdaje dosáhly výše 658.247 tis. Kč - plnění plánu na 47.11 % a kapitálové výdaje ve 
výši 76.536 tis. Kč - splnily plán na 11,56%. Zůstatek úvěrů a půjček činil 
804.337,73 tis. Kč.

10. Informace o plánu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011 a jeho 
realizaci (KP-ZM/552/2012/M/309)
Přijato usnesení č. 223/2012 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že byla provedena opatření k nápravě chyb.

11. Navýšení provozního příspěvku na rok 2012 pro DpS Máj (KP-ZM/480/2012/M/241)
Přijato usnesení č. 224/2012 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.  Uvedl, že pro rok 2012 byly upraveny rozpočty pro 
příspěvkové organizace města. Sdělil, že byly znatelně kráceny dotace MPSV ČR. 
Diskuse:
Ing. Joch: Poděkoval Mgr. Podholovi i zaměstnancům příspěvkových organizací za 
provedené úspory, kdy celkový výpadek financí byl 6,8 mil. Kč a organizace žádají pouze 
o 2,8 mil.

12. Rozpočtová opatření číslo 172 až 175 (KP-ZM/514/2012/M/272)
Přijato usnesení č. 225/2012 (32,0,1,7/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Uvedla, že FV doporučuje RO ke schválení.
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13. Rozpočtové opatření číslo 176 - úprava rozpočtu 2012 (KP-ZM/515/2012/M/273)
Přijato usnesení č. 226/2012 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že KV doporučuje schválení tohoto RO.

14. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 (KP-ZM/497/2012/M/255)
Přijato usnesení č. 227/2012 (31,0,0,10/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.    
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že KV doporučuje ZM schválení tohoto RO.

15. Majetkové dispozice ()

15.1 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí dohody o předání stavby v rámci 
realizace dopravní stavby "Stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovská" (KP-
ZM/511/2012/M/269)
Přijato usnesení č. 228/2012 (27,0,0,14/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.2 Dispozice s majetkem města – darování části pozemku parc. č. 3191/6 v k.ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/550/2012/M/307)
Přijato usnesení č. 229/2012 (30,0,0,11/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.3 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3190/97, k.ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/499/2012/M/257)
Přijato usnesení č. 230/2012 (34,0,1,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že obyvatelé byli o žádosti informováni a námitky 
nevznesli. Pouze jeden občan požádal o věcné břemenu, z důvodu možného vedení 
kanalizace. 
Ing. Hajerová: Vznesla dotaz, zda se uvažovalo o možnosti nájmu.
Ing. Joch: Uvedl, že o nájmu se neuvažovalo, a je na ZM, zda bude věc schválena. 
Zopakoval, že obyvatelé proti prodeji nejsou.

15.4 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2738/2 a části pozemku parc. 
č. 2740/1 v k.ú. České Budějovice 7, ul. Plánská (KP-ZM/505/2012/M/263)
Přijato usnesení č. 231/2012 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, zda bude chodník stavěn po jedné straně. Přimlouvá se 
za to, aby chodník byl stavěn pouze ze strany přiléhající k bývalému kulturnímu domu. 
Uvedl, že ohledně návrhu řešení dopravní situace v lokalitě se obrátí na IO a Ing. Caltu.
Ing. Joch: Uvedl, že dle informací je plánován chodník pouze z jedné strany. 
Ing. Calta: Domnívá se, že situace v J. Hůlky se již zlepšila. Nicméně budou nadále 
spolupracovat na tom, aby se situace napravila.

15.5 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Mladé – 
U Špačků“  (KP-ZM/492/2012/M/250)
Přijato usnesení č. 232/2012 (33,0,0,8/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.6 Dispozice s majetkem města - odkoupení vodovodního řadu v k. ú. České Budějovice 3 - 
Voříškův Dvůr (KP-ZM/534/2012/M/292)
Přijato usnesení č. 233/2012 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.



6

15.7 Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV a odkoupení částí pozemků pod 
stavbami ZTV v katastrálním území České Budějovice 3 (KP-ZM/542/2012/M/300)
Přijato usnesení č. 234/2012 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. Poděkoval MO za vyjednání odkoupení ZTV dle nových 
pravidel a tím dosaženou úsporu.

15.8 Dispozice s majetkem města - přijetí daru ZTV v k. ú. České Budějovice 3 - Obchodní 
dům SCONTO (KP-ZM/537/2012/M/295)
Usnesení nebylo přijato (2,17,13,9/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že společnost neměla uzavřenu smlouvu o budoucím 
převzetí ZTV. Sdělil, že dokud nebude stavba převzata, nemůže být zkolaudována. Uvedl, 
že k závazku rekonstrukce mostu a vybudování cyklostezky, se společnost hlásí. Sdělil, že 
Povodí Vltavy plánuje v r. 2014 realizovat projekt protipovodňových opatření, 
a společnost v souvislosti s tím musí s rekonstrukcí mostu počkat. Upozornil, že 
společnost ve věci realizace mostu přes Dobrovodský potok neudělala za 2 roky nic – 
projektovou dokumentaci, apod. Na jednáních spol. sdělila, že má na most stavební 
povolení, což není pravda. Za takovéto situace požaduje jak smluvní, tak finanční záruky. 
Uvedl, že jím navrhovanou bankovní záruku ve výši 10 mil. Kč společnost odmítla.  
Současnou záruku nepovažuje za dostatečnou, a pro materiál nebude hlasovat. Je 
připraven na další jednání se zástupci společnosti.  Sdělil, že jednání k tomuto materiálu 
probíhala na poslední chvíli.
Diskuse:
Ing. Brůha: Rozumí argumentům Ing. Jocha. Nelíbí se mu ale postup města vůči 
investorům - vydírání. Ti zde něco budují, a vytváří pracovní příležitosti. Nesouhlasí 
s tím, aby nebyl plněn závazek společnosti vůči městu. Uvedl, že i město mělo postupovat 
ve věci iniciativněji. Vyzval vedení města k zamyšlení, jakým způsobem vystupuje vůči 
investorovi.
L. Klokočková: Uvedla, že 3x nebyla změna územního plánu schválena. Následně byla 
změna v ZM prosazena. Ing. Popelová tehdy sdělila, že cyklostezka souběžná se 
Strakonickou bude zachována, a provoz cyklistů nebude omezen ani ohrožen. Uvedla, že 
k výstavbě bylo mnoho petic občanů, kteří si stavbu v místě nepřáli. RM přání občanů 
nezohlednila. Šokuje ji, že se zde řeší opět stejné záležitosti jako v minulosti. Požádala 
Ing. Jocha o stažení materiálu, jeho dopracování, a řešení jiným způsobem. 
Ing. Joch: Uvedl, že materiál předkládat nechtěl. Neměl dostatečný prostor pro jeho 
přípravu. Materiál byl předložen na žádost společnosti. K připomínce Ing. Brůhy uvedl, 
že nikdo nikoho nevydírá. Společnost přišla sama s nabídkou, aby si město stanovilo 
podmínky. Uvedl, že převzetí silnice je jediným nástrojem, jak donutit investora 
dobudovat to, co slíbil. Jednání, kdy mu právník společnosti lže, nepovažuje za korektní.
Ing. Rataj: Souhlasí s Ing. Jochem ve věci chování investorů. Uvedl, že pokud investor 
chce přijít do města, musí městu za umožnění businessu něco nabídnout - parkovací 
místa, školky, komunikace apod. Uvedl, že bude bojovat proti tomu, aby si investoři 
dělali ve městě, co chtějí. Pokud se budou chovat podle norem, tak proti investorům nic 
nemá. Sdělil, že dle vyjádření experta odbočovací pruh do SCONTA, i když zde nemusí 
být, musí odpovídat normám.
Ing. Popelová: Uvedla, že cyklostezka zde je, a jako smíšená pokračuje až na pravobřežní 
cyklostezku. Chtějí, aby se stezka propojila na pravobřežní, a oddělil se automobilový 
provoz až po lávku OMV a přiblížila se k firmě Bosch. To považuje za podporu investorů 
ze strany města, aby nemuseli zaměstnanci dojíždět auty a mohli jezdit do práce na 
kolech.
E. Hajerová: Uvedla, že materiál spol. SCONTO se v minulosti vracel právě z důvodu 
dopravního napojení.
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, zda SCONTO skutečně nemá zkolaudovaný objekt.
Ing. Joch: Uvedl, že SCONTO běží v režimu zkušebního provozu, a dokud nebude 
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převzata komunikace, nemůže kolaudace proběhnout. Zopakoval, že komunikace je 
jediným nástrojem, jak donutit investora dobudovat co přislíbil. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, do kdy je schválen tento provizorní stav. 
JUDr. Průcha: Uvedl, že diskuse přesahuje meze věcné stránky věci. Sdělil, že u jiných 
investorů není při přebírání ZTV vedena takováto diskuse. Již na RM nebyl materiál 
odsouhlasen. Nám. primátora bylo uloženo projednat vztahy, k nimž se zavázalo 
SCONTO, a smluvně ho zavázat ke garanci realizace. Domnívá se, že vyhrožovat tím, že 
nemohou zkolaudovat, pokud nepřevezmou komunikaci, není legislativně na místě. 
Uvedl, že je namístě závazek akceptovat a přinutit SCONTO, aby ho realizovalo. Materiál 
by neměl být schválen, dokud nebude SCONTO zavázáno smlouvou k realizaci mostu 
a cyklostezky. 
F. Jelen: Dle jeho názoru nemůže nic bránit kolaudaci. Rozumí tomu, že Ing. Joch chce, 
aby společnost splnila svůj závazek a garanci jeho splnění. Nemělo by to být o bankovní 
záruce, aby si v případě jeho nesplnění město rekonstruovalo mostek samo. Upozornil, že 
z materiálu nevyplývá, zda nabízený pozemek o výměře cca 5.040 m2 nebude pro město 
přítěží, a o jaký pozemek se jedná. Požádal majetkový odbor o upřesnění, o jaký pozemek 
se jedná.
Ing. Joch: Požádal o 5 minutovou přestávku na zjištění informací o pozemcích parc. č. 
1800/19 a 1805/36 o výměře cca 5 040m2. 
Byla vyhlášena 5 min. přestávka. V 11.53 bylo pokračováno v jednání.
F. Jelen: Uvedl, že dle sdělení majetkového odboru jsou dotčené pozemky pouze na 
geometrickém plánu, který není dosud vložen do katastru nemovitostí. Uvedl, že jde 
pouze o vypořádání zkolaudovaného ZTV v budoucnosti. 
Ing. Joch: Uvedl, že stavba není zkolaudována, protože má jít o místní komunikaci, 
kterou může vlastnit pouze obec. Stavební úřad ke zkolaudování stavby vyžaduje 
zkolaudovanou komunikaci. Je připraven věc podpořit a ZTV převzít, ale za těchto 
podmínek nemá jistotu, že společnost závazek splní.

15.9 Dispozice s majetkem - směna pozemků v rámci zrealizované stavby "Přeložka silnic 
II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1." - Centrum BAZALKA (KP-ZM/494/2012/M/252)
Přijato usnesení č. 235/2012 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.10 Dispozice s majetkem města - směna  garáže s pozemkem parc. č. 2030/8 v k. ú. České 
Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 588 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/510/2012/M/268)
Přijato usnesení č. 236/2012 (36,0,0,5/41)
Bylo hlasováno o sloučení rozpravy a hlasování k bodům poř. č.  15.10-15.41 
(34,0,0,7/41).
Materiály uvedl Ing. Joch. Sdělil, že o I. etapě se začalo jednat letos na jaře. Informoval 
o proběhlých jednáních. Sdělil, že etapa I. se blíží k tomu, že bude majetkově připravena 
a chybí vykoupit 5 garáží.
Diskuse:
F. Jelen: Sdělil, že o první části I. etapy se řeší 4, 5 let. Šlo pouze o priority, která stavba 
se začne stavět dřív. 
Ing. Kábele: Upozornil, že jedna z odkupovaných garáží je v jeho vlastnictví. 
Ing. Joch: Uvedl, že o výkupech se mluví 4 roky, ale požadavek na výkupy ze strany 
Jihočeského kraje přišel na jaře letošního roku. Část pozemků byla již vykoupena, ale 
zhruba 75% vykoupeno nebylo. Chtěl upozornit na práci odvedenou majetkovým 
odborem, který během tak krátké doby dokázal řešit takové množství objektů.

15.11 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 595 v kat. území České 
Budějovice 4 (KP-ZM/518/2012/M/276)
Přijato usnesení č. 237/2012 (36,0,0,5/41)
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15.12 Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemků parc. č. 582/2 a 1078/16 v k. ú. České 
Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1. (KP-
ZM/516/2012/M/274)
Přijato usnesení č. 238/2012 (36,0,0,5/41)

15.13 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 2030/24 v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/521/2012/M/279)
Přijato usnesení č. 239/2012 (36,0,0,5/41)

15.14 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc.č. 1960 v k.ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/522/2012/M/280)
Přijato usnesení č. 240/2012 (36,0,0,5/41)

15.15 Dispozice s majetkem města – odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1971/9 v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/523/2012/M/281)
Přijato usnesení č. 241/2012 (36,0,0,5/41)

15.16 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1971/7 v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/524/2012/M/282)
Přijato usnesení č. 242/2012 (36,0,0,5/41)

15.17 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 643/17 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/536/2012/M/294)
Přijato usnesení č. 243/2012 (36,0,0,5/41)

15.18 Dispozice s majetkem města -  odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 643/26 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/495/2012/M/253)
Přijato usnesení č. 244/2012 (36,0,0,5/41)

15.19 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 655 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/500/2012/M/258)
Přijato usnesení č. 245/2012 (36,0,0,5/41)

15.20 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 676 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/501/2012/M/259)
Přijato usnesení č. 246/2012 (36,0,0,5/41)

15.21 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 691 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/502/2012/M/260)
Přijato usnesení č. 247/2012 (36,0,0,5/41)

15.22 Dispozice s majetkem města -  odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 618 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/503/2012/M/261)
Přijato usnesení č. 248/2012 (36,0,0,5/41)

15.23 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 675 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/504/2012/M/262)
Přijato usnesení č. 249/2012 (36,0,0,5/41)

15.24 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 669 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/528/2012/M/286)
Přijato usnesení č. 250/2012 (36,0,0,5/41)

15.25 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáže s pozemkem parc. č. 673 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/506/2012/M/264)
Přijato usnesení č. 251/2012 (36,0,0,5/41)

15.26 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 660 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/507/2012/M/265)
Přijato usnesení č. 252/2012 (36,0,0,5/41)
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15.27 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 643/29 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/519/2012/M/277)
Přijato usnesení č. 253/2012 (36,0,0,5/41)

15.28 Dispozice s majetkem města - odkoupení  garáží s pozemky parc. č. 651 a 652 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/520/2012/M/278)
Přijato usnesení č. 254/2012 (36,0,0,5/41)

15.29 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/49 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/525/2012/M/283)
Přijato usnesení č. 255/2012 (36,0,0,5/41)

15.30 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 608 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/527/2012/M/285)
Přijato usnesení č. 256/2012 (36,0,0,5/41)

15.31 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/18 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/532/2012/M/290)
Přijato usnesení č. 257/2012 (36,0,0,5/41)

15.32 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/30 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/526/2012/M/284)
Přijato usnesení č. 258/2012 (36,0,0,5/41)

15.33 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/12 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/529/2012/M/287)
Přijato usnesení č. 259/2012 (36,0,0,5/41)

15.34 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 612 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/535/2012/M/293)
Přijato usnesení č. 260/2012 (36,0,0,5/41)

15.35 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 638 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/538/2012/M/296)
Přijato usnesení č. 261/2012 (36,0,0,5/41)

15.36 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 647 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/539/2012/M/297)
Přijato usnesení č. 262/2012 (36,0,0,5/41)

15.37 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 587 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/540/2012/M/298)
Přijato usnesení č. 263/2012 (36,0,0,5/41)

15.38 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 643/24 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/530/2012/M/288)
Přijato usnesení č. 264/2012 (36,0,0,5/41)

15.39 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 667 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/509/2012/M/267)
Přijato usnesení č. 265/2012 (36,0,0,5/41)

15.40 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby garáže s pozemkem parc. č. 592 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/541/2012/M/299)
Přijato usnesení č. 266/2012 (36,0,0,5/41)

15.41 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby garáže s pozemkem parc. č. 591 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/533/2012/M/291)
Přijato usnesení č. 267/2012 (36,0,0,5/41)
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16. Zmocnění k předávání technického zhodnocení majetku k hospodaření příspěvkovým 
neškolským organizacím - změna usnesení č. 317/2009 (KP-ZM/508/2012/M/266)
Přijato usnesení č. 268/2012 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Calta. Navrhl úpravu usnesení v části I. mění vypuštěním "a" před 
textem "technického zhodnocení majetku." 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že KV doporučuje materiál ke schválení.

17. Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem 
České Budějovice pro školní rok 2012/2013 a informace o zahájení realizace nové 
mateřské školy v Kubatově ul., České Budějovice (KP-ZM/496/2012/M/254)
Přijato usnesení č. 269/2012 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že nepřijato zůstalo 400 dětí. Uvedl, že úprava 
legislativy nepřinesla očekávaný pokles dětí s odkladem školní docházky. Informoval 
o realizovaných projektech - dvousměnný provoz, střídání dětí v docházení v průběhu 
týdne, navýšení kapacit MŠ. Sdělil, že stále je kapacita nedostatečná. Z tohoto důvodu se 
rozhodli realizovat další MŠ v ul. Kubatova. Sdělil, že někteří obyvatelé z lokality nejsou 
naklonění vzniku této MŠ. Důvodem je využití zeleně v okolí objektu pro zahradu MŠ. 
Došli k závěru, že školní zahradu není nutné budovat, a bude využita současná zahrada 
při MŠ Kubatova.
Diskuse:
Mgr. Menzelová: V tisku vypozorovala kritiku stanovených kritérií výběru dětí. Tato jsou 
obvykle stanovena po dohodě ředitelů MŠ se zřizovatelem. Bylo zde řečeno, že 
v budoucnu by bylo příjímací řízení v kompetenci ředitelů MŠ a nikoliv zřizovatele. 
Vznesla dotaz, jak do Mgr. Podhola do budoucna vidí.  
Mgr. Podhola: Uvedl, že je nutné pohybovat se v rámci  platné legislativy. Kritéria 
nastavená pro letošní rok považuje za dobře nastavená, a ukázala se i jako funkční. 
Nebrání se další diskusi pro úpravu kritérií. V současné chvíli  nechce předjímat, jak bude 
vypadat přijímací řízení pro následující školní rok. 
Prof. Vácha: Kritéria výběru dětí nepovažuje za optimální, kdy nějaká náprava by se 
učinit mohla - výhoda sourozenců dětí přijatých do MŠ oproti dětem bez sourozenců, 
apod.
Mgr. Podhola: Sdělil, že kritéria jako taková nemohou 100% vyhovovat každému. 
Optimální by byla možnost uspokojit všechny žádosti. Souhlasí s tím, že některá kritéria 
budou někoho zvýhodňovat.  Domnívá se, že kritéria pro tento zápis obstála. Nebrání se 
ale další úpravě pro příští období.

18. Dodatky ke zřizovacím listinám škol, zřizovaných statutárním městem České Budějovice 
(KP-ZM/544/2012/M/302)
Přijato usnesení č. 270/2012 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

19. Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 2 kusů fotbalových branek 
Junior - změna usnesení (KP-ZM/498/2012/M/256)
Přijato usnesení č. 271/2012 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

20. Vyhodnocení realizace opatření k materiálu Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve 
městě České Budějovice I. v oblasti záškoláctví za školní rok 2011/2012. (KP-
ZM/491/2012/M/249)
Přijato usnesení č. 272/2012 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že nastavený systém se ukázal jako správný. Došlo 
ke snížení neomluvených hodin na polovinu. Doplnil, že došlo k poklesu jak 
u neomluvených hodin, tak i u počtu omluvených hodin.
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21. Zpráva Finančního výboru zastupitelstvo města České Budějovice (KP-
ZM/531/2012/M/289)
Přijato usnesení č. 273/2012 (33,0,2,6/41)
Materiál uvedl Ing. Šebestíková.

22. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/512/2012/M/270)
Přijato usnesení č. 274/2012 (34,0,2,5/41)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

23. Žádost o navýšení finančního příspěvku na rok 2012 České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-ZM/545/2012/M/303)
Přijato usnesení č. 275/2012 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Sdělil, že příspěvek na rok 2012 byl určen na provozní 
účely. Není tedy možné z něj financovat opravu. Informoval, že o částku mimořádného 
navýšení 195.000 Kč bude krácena dotace poskytnuta městem v příštím roce.

24. Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2012 (KP-
ZM/551/2012/M/308)
Přijato usnesení č. 276/2012 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Ve 12.28 byla vyhlášena polední přestávka. Ve 13.21 bylo pokračováno v jednání.

25. Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Vrbné" (KP-ZM/548/2012/M/305)
Přijato usnesení č. 277/2012 (31,0,3,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Uvedl, že s částkou uvedenou v materiálu počítá 
i schválený střednědobý investiční plán. 
Diskuse:
Ing. Calta: Navrhl, úpravu v části II. ukládá "1. Ing. Kamilu Caltovi, ......" doplněním 
textu: "v plné předpokládané výši dle důvodové zprávy". V případě nepřiznání plné výše 
dotace by město nemělo prostředky na realizaci.

26. Realizace a financování projektu "Cyklostezka podél zanádražní komunikace - 4. etapa" 
(KP-ZM/546/2012/M/304)
Přijato usnesení č. 278/2012 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

27. Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Budějovice - směr Včelná, I. etapa" 
(KP-ZM/549/2012/M/306)
Přijato usnesení č. 279/2012 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

28. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 18. 
a 19. července, 22. a 24. srpna, 5. září 2012 (KP-ZM/488/2012/M/247)
Přijato usnesení č. 280/2012 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Diskuse:
L. Klokočková: Vznesla dotaz k usnesení RM č. 1278/2012,  zda se jedná o zahradu MŠ.
Ing. Joch: Uvedl, že byli osloveni vlastníci bytových domů tvořících uzavřené bloky 
s nabídkou pronájmu za symbolickou cenu. To se týká i usnesení č. 1278/2012.

29. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/517/2012/M/275)
Přijato usnesení č. 281/2012 (36,0,4,2/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Diskuse:
L. Klokočková: Vyjádřila se k doručené odpovědi, kde je uveden termín výsadby stromů 
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na Vltavě na podzim. Požádala o sdělení konkrétnějšího termínu.
Ing. Calta: Uvedl, že firma, která původně vyhrála zakázku, odstoupila. Sdělil, že stromy 
budou vysázeny, až bude vybrána jiná firma. 
L. Klokočková: Uvedla, že to může znamenat, že stromy nebudou vysázeny tento 
podzim, jak bylo uvedeno v odpovědi.
Ing. Calta: Sdělil, že jde o zakázku malého rozsahu, a termín dodržen bude.

30. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Brůha: Nechce hovořit o obviněních pana primátora. Má strach, že tím jak je celá 
kauza z časového hlediska otevřená, mohla by se stát politickým divadlem, ve kterém on 
hrát nechce. Zajímají ho souvislosti, které s tímto obviněním nesouvisí. Sdělil, že již 
v minulosti vystupoval na zastupitelstvu s připomínkami k nepřiměřeným nákladům na 
IT. Bohužel, stejně jako radní, nikdy neviděl smlouvu, která hýbe děním v tomto městě. 
Požádal všechny, kteří tak neučinili, aby se na smlouvu, zveřejněnou po tiskové 
konferenci primátora, podívali. Pro něj to bylo zajímavé čtení. Pochopil, proč řada věcí 
funguje tak, jak funguje – proč se IT v ČB nesoutěží, ale pouze dojednává s konkrétní 
firmou. Zjistil, že díky smlouvě a jejím dodatkům došlo k praktickému zakonzervování 
cen IT na radnici, přitom ceny hardwaru a softwaru rok od roku výrazně klesají. Mimo 
jiné zmínil vysoké ceny za servisní práce.
MUDr. Kuba: Je rád, že se koalici, která chtěla dovést město na čelní příčky zejména 
v oblasti kreativních průmyslů, toto povedlo kreativitou předvedenou primátorem u této 
zakázky. Uvedl, že tímto město ČB dovedli na první příčku politické kultury. ČB jsou 
jediným krajským městem, v jehož čele sedí primátor obviněný z činů přímo 
souvisejících s výkonem jeho funkce, a nepovažuje za důležité, že by měl na této pozici 
něco změnit. Uvedl, že koalice nepovažuje za důležité, aby k tomu byla vedena diskuse. 
ODS nevidí důvod politizování této kauzy, ale protože v RM tehdy osobně seděli, myslí 
si, že je důvodem k tomu něco říct. Je přesvědčen, že řada lidí neví, o  co v kauze jde. 
Uvedl, že je to vidět z článků v tisku vyjadřujících podporu primátora. Pokud se začne 
hovořit o smlouvě, řada zastupitelů souhlasí s tím, že je v ní řada hloupostí, které by 
nepodepsali. ODS musí říct, že je plně na odpovědnosti jihočeské ČSSD a TOP 09, aby 
vysvětlili svým voličům, že považují setrvání v koalici bez řešení tohoto problému za 
normální a krok primátora za legitimní. Bylo mu líto p. Bezecného, kterého považuje za 
slušného a poctivého člověka. Uvedl, že kroky budějovické TOP 09 by měly být více 
k podpoře svého lídra. Uvedl, že nejde pouze o tento dodatek. Nikdy RM v minulém 
období nedostala ke schválení výběrové řízení, závěr a výsledek výběrového řízení 
vyhlášeného v r. 2007. Šlo o výběrové řízení bez uveřejnění, které dle směrnice a zákona 
o obcích musí dokončit RM jako zadavatel. RM nikdy nedostala ke schválení výsledek 
výběrového řízení. Smlouva nebyla schválena RM tak, že by v sobě měla opci, a tak 
nevýhodné podmínky pro město. Uvedl, že je na svědomí primátora a jeho jednání 
s orgány činnými v trestním řízení, aby si vysvětlili, proč spěchal na podpis smlouvy, 
a proč musel být dodatek podepsaný 2 dny před jeho odvoláním. Uvedl, že město se může 
dostat do potíží, kdy smlouva může být označena za neplatnou. Zaskočila ho i reakce 
opoziční KSČM, která se také na nic neptá. Je přesvědčen, že pokud by se to stalo 
někomu z koalice v minulém vol. období, tak někteří, kteří dnes sedí v RM musí přiznat, 
že by zde hřímali a křičeli, jak je to vše špatně. Např. Ing. Joch, jehož kritiky si vždy 
vážil. Dnes v rámci udržení politické nálady ve městě se dostali do pozice prvního 
krajského města a kolice nemá co dělat. Uvedl, že jediné heslo, které může v krajských 
volbách obstát je Jde to i bez kmotrů iniciativy Jihočeši 2012 u jejíhož zrodu primátor 
stál. 
Ing. Brůha: Uvedl, že výdaje města na IT jsou ročně zhruba 40 mil. Kč. Srovnával to 
s náklady na IT ve své firmě. Ta je nesrovnatelně menší. Souhlasí s tím, že se nedá 
srovnávat zabezpečení funkčnosti a bezpečnost fungování IT magistrátu s malou firmou. 
Sdělil, že při nákupu 2, 3 PC ročně se dostává na jinou cenu, než když se kupují desítky 
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a stovky PC. Přepočítal si, že při počtu zhruba 500 zaměstnanců vynakládá město zhruba 
80 tis. Kč na 1 zaměstnance. Výši těchto nákladů považuje za závažnou.
F. Jelen: Uvedl, že se ho jako tehdejšího radního kauza také dotýká. Připomíná mu to 
další probíhající projekt, a to posouzení staveb od Mott Mc Donald. Za příznačné 
považuje, že za oběma projekty stojí Ing. Popelová. Nechala si připravit posouzení 
nezávislou firmou na dopravní stavby v hodnotě 3,8 mil. Kč. Myslel si, že když odešli 
a Ing. Popelová uchopila vedení dopravy, tak posuzování skončí, ale to, v řádech stovek 
tisíc korun, běží dál. Jsou to pro něj nesmyslně vynakládané prostředky z rozpočtu města. 
Uvedl, že primátor se v loňském tisku vyjádřil ve smyslu, že smlouva již byla několikrát 
dodatkována. Domnívá se, že věci nejsou popsány pravdivě. Tím nechce říct, že záměrně 
lživě. Požádal OICT o přípravu původní smlouvy z roku 1999 včetně 4 dodatků, 
předcházejí smlouvě z roku 2007, aby se mohli podívat, jak komise v čele 
s Ing. Popelovou výhodně vysoutěžila další smlouvu podepsanou v r. 2007.
JUDr. Bouzek: Uvedl, že je v politice pouze 2 roky. Ledacos viděl, ale ještě stále je 
překvapován, jak je možné věci přetáčet, podílet se na něčem a následně to přehazovat na 
druhé. Když přemýšlel, jaký odraz může mít zahájení trestního stíhání primátora při 
dnešním jednání ZM, tak si naivně říkal, že ODS do toho nebude příliš rýpat, protože 
smlouva z roku 2007 byla uzavřena za doby vlády ODS. Zdůraznil, že původní smlouva 
byla uzavřena v r. 2007, kdy TOP 09 ještě neexistovala. Kolegu Bezecného považuje za 
opravdu slušného člověka, který boj proti korupci myslí vážně. Poukázal na slova 
Ing. Brůhy, že nechtějí věc politizovat. Pokud tomu tak je, pak proč to zde přednáší, 
a hovoří o smlouvě vzniklé v době, kdy seděli na radnici. Uvedl, že usnesením RM 
707/2007 byl schválen návrh zadání veřejné zakázky, pověřili uvedené osoby k jednání 
s firmou o smlouvě a podpisu smlouvy primátorem. Sdělil, že se dobrovolně vzdali toho, 
aby to kontrolovali, a po 5 letech zjišťují, že se jim smlouva nelíbí. Souhlasí 
s Ing. Brůhou, že od smlouvy je těžké odstoupit a v některých místech je nepřehledná. 
Požádal, aby do toho nevtahovali současné zastupitele, kteří tady tehdy neseděli 
a neshazovali ze sebe zodpovědnost za uzavření prvotní smlouvy. 
Ing. Joch: Požádal MUDr. Kubu, aby se neotíral o jihočeskou ČSSD. Pokud se chce 
k tomuto vyjadřovat na úkor ČSSD, tak na úkor českobudějovické ČSSD. Uvedl, že 
ČSSD podepsala koaliční smlouvu, a té se drží. Sdělil, že českobudějovická ČSSD vydala 
tiskové prohlášení se svým stanoviskem k této kauze.
Ing. Popelová: Uvedla, že 5 současných zastupitelů schválilo v minulosti výběrové řízení 
bez uveřejnění, kde byla stanovena výše zakázky, bylo zde zmíněno, že by se mělo 
uvažovat o 3 leté obměně. Dále schválili, že smlouvu má předložit vedoucí OICT 
primátorovi k podpisu, a ne že ji chtějí vidět. Pozastavila se nad tím, že až v r. 2012 jim 
vadí, že neměli možnost smlouvu schválit. Uvedla, že věcné dotazy by měly směřovat na 
přítomného vedoucího OICT. Sdělila, že před vypsáním výběrového řízení bez 
uveřejnění, si nechali udělat analýzu od společnosti BDO – jakou formou mají postupovat 
dál ve správě systémů. Uvedla, že při přípravě dodatku v r. 2010 si nechali dělat 2 
oponentní nabídky na cenu hardwaru, které potvrdily cenu. Upozornila na složitost celého 
systému – různé aplikace, které musí být propojeny, zabezpečení systému. Sdělila, že za 
dobu fungování smlouvy nikdy nedošlo k závažnému výpadku v IT technologiích.
Mgr. Procházková: V reakci na MUDr. Kubu a Ing. Jocha. Uvedla, že Ing. Joch 
odpověděl pregnantně, má pravdu. Sdělila, že městský výkonný výbor a klub zastupitelů 
ČSSD vydal výzvu vytištěnou ve všech jihočeských novinách. Při této příležitosti vznesla 
dotaz za svou osobu na primátora, jak porozuměl této výzvě, aby ve světle vyvstalých 
událostí zvážil své setrvání ve funkci primátora města. Do jaké míry jí porozuměl, a jak ji 
zvážil. 
MUDr. Kuba: Uvedl, že musí budějovickou ČSSD za výzvu ocenit. Pokud chtějí, aby se 
neotírala jedna strana o druhou, tak myslí, že jihočeská ODS se nikdy o jihočeskou ČSSD 
neopírala nefér. Byli schopni pracovat i v poměrně normální koalici.  Nikdy se netajil tím, 
že Ing. Jocha považuje za poměrně pracovitého člena této RM. Pokud to vzal nějak 
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osobně, omlouvá se. Uvedl, že jde o standardní politické otírání, které k politice 
bezesporu patří. Svůj projev považuje za méně politický než JUDr. Bouzka. Očekával od 
něj více právní, kdy jistě ví, že primátor se nemůže spoléhat na to, že úředník napsal RM 
něco, co zákon neumožňuje, kdy RM je zadavatel zakázky, musí ji dokončit a vybrat. 
Uvedl, že RM se nemůže zříct. Sdělil, že RM minulá i současná řeší řadu jednacích řízení 
bez uveřejnění, ale vždy musí zakázku vyhlásit.  Předpokládá, že se tak děje i v současné 
RM a náměstek přinese výsledek řízení a konkrétní smlouvu. Proto uvedl, že ODS ji 
neschválila, ale schválil ji primátor. Mohou říci, že zvedli ruku pro usnesení, které podle 
zákona o obcích vůbec neumožňuje to, co se stalo, ale nikoliv, že hlasovali pro tuto 
smlouvu. Tu nikdy neviděli, nikdy nedokončili výběrové řízení. Schválili zadání 
výběrového řízení za parametrů, které byly popsány usnesením, které vůbec neodpovídalo 
zákonu o obcích. Nechce se o toto přít. Považuje to za diskusi pro právníky, ÚHOS 
a policii. Považuje JUDr. Bouzka za člověka, který se zabývá všemi nevýhodnými 
smlouvami na městě. Nyní kritizuje, že si jí nevšimli, a přesto mu také tato smlouva 
unikla.
Mgr. Thoma: Uvedl, že jde o tahanici o slovíčka. Materiál do RM nepředkládal. Sdělil, že 
usnesení 707/2007 bylo RM schváleno jednomyslně. Pak se tedy ptá, zda si tehdy 
přítomní radní byli vědomi toho, že nedostáli svým zákonným povinnostem a nepracovali 
se smlouvou s péčí řádného hospodáře. Byl ODS konfrontován s tím, že jde o závažné 
obvinění, bylo apelováno na politickou kulturu. Sdělil, že zde není měřeno stejně. 
Konstatoval, že např. od r. 2005 byl 1. nám. hejtmana Jihočeského kraje Robin Schinko 
trestně stíhán pro porušování povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci 
veřejného činitele a neodstoupil. Ani František Mikeš jako náměstek min. kultury 
obviněný ze stejného trestného činu nebyl vyzýván jihočeskou ODS, aby složil svou 
funkci nebo byl odvolán. Uvedl, že aktivním nositelem smlouvy z r. 2007 ani žádné jiné 
nebyl. K výzvě jihočeské ČSSD uvedl, že tuto zaregistroval a to, že neodstoupil, 
znamená, že se rozhodl, v tuto chvíli neodstoupit. Nevidí k tomu důvod. Sdělení 
o trestním obvinění je věcí vážnou, nejenom proto, že je veřejně činnou osobou, ale 
i osobně. Uvedl, že si všichni jistě uvědomují, že je ve velmi nevýhodné situaci, a nemůže 
se úplně účinně a naplno bránit. Musí dbát na to, aby jeho obhájci měli prostor na to, aby 
prokázali to, co tvrdí, že se žádný zločin nestal. Proto se také dnes nechce nechat do této 
diskuse zapojit.
F. Jelen: Uvedl, že jako člen RM byl zodpovědný celým svým jměním. Nyní mu zde bylo 
téměř sděleno, že odhlasovali, aby primátor mohl postupovat v nesouladu se zákonem 
o obcích, ale neste si za to všichni stejnou zodpovědnost. Jestli to tak mělo být, tak to tak 
bylo a doufá, že ve stejné pozici nebude v budoucnu současná RM.
JUDr. Bouzek: Nerozebírá ani výhodnost původní smlouvy z r. 2007, i když má své 
pochybnosti ani nezkoumá okolnosti trestního stíhání primátora už proto, že informace 
z trestního spisu nemá, a mít nemůže. Sdělil, že orgány činné v trestním řízení mají svoji 
působnost, do které politické strany nezasahují. K příspěvku MUDr. Kuby uvedl, že 
neříkal, že ODS schvalovala smlouvu, ale přečetl usnesení tak, jak bylo napsáno. V RM 
přesunuli tehdy podpis smlouvy na pověřené osoby. Pokud si toho nevšimli, tak si toho 
měli všimnout. Měli znát zákon o obcích. Kvituje, že dnes již ví, že to je špatně, ale tehdy 
neměli pověřit nikoho podpisem, aniž by smlouvu viděli. Uvedl, že tehdy to zřejmě 
neudělali úmyslně, ale jde o odpovědnost RM, která rozhodovala v té době. Uvedl, že 
není v jeho silách přezkoumat všechny nevýhodné smlouvy. Nicméně tuto smlouvu 
zaznamenal, a patří k těm, které nelze jednoduše ukončit jako jiné smlouvu. To, že se 
snaží napravit závadný stav z předcházejících období, o tom svědčí smlouva s Vinci Park. 
Uvedl, že chyba je založena v předchozím období.
MUDr. Kuba: K příspěvku JUDr. Bouzka uvedl, že je vidět, když o tom případu hovoří, 
že záleží, na jaké straně stojí. Zjevně stojí na straně Mgr. Thomy. V usnesení říkají, že oni 
jako radní měli znát zákon o obcích, a že měla být smlouva předložena, to primátor vědět 
nemusel a neudělal žádnou chybu. Souhlasí s tím, že jde o úhel pohledu. Buď budou 
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hovořit o tom, že měli vědět o tom, že smlouva měla být předložena a žádat primátora 
o její předložení, nebo to má vědět primátor, že ze své vůle pokud to nemá skutečně 
v usnesení RM učeno tak, jak zákon ukládá. Uvedl, že to je odpovědnost aparátu 
primátora. Sdělil, že argumentace JUDr. Bouzka je velmi jednostranná. Sdělil, že 
JUDr. Bouzek ve svém příspěvku uvedl, že ODS stálá u zrodu této smlouvy. Jsou 
přesvědčení, že ODS u vzniku této smlouvy jako strana nestála, protože v čele stál 
primátor, který má znát zákon o obcích. U všech jiných smluv, které hlasovali to tak bylo. 
Sdělil, že pokud by smlouvu podepsal on, tak by se opozice také ptala, proč to udělal 
zrovna takto.
Mgr. Procházková: Poděkovala primátorovi za jeho odpověď. Kvituje, že jde o první 
oficiální odpověď z jeho strany, jíž se jejich klubu na jeho výzvu dostalo. Myslí si, že 
doba se velmi změnila a dnes již neplatí, že si je možné dovolit to, co dříve. Společnost 
očekává, že se poměry budou pomalu napravovat. Uvedla, že z nedávné minulosti je 
známa řada příkladů, kdy lidé, kteří byli výše postavení než primátor, seznali, že jim 
nezbývá nic jiného, než se s touto skutečností mravně vypořádat.
Mgr. Thoma: Uvedl, že platí-li premise, že primátor musí znát zákon o obcích, tak stejně 
tak platí premise, že jej musí znát radní.
Mgr. Šesták: Uvedl, že primátor nevyvodí osobní závěry, nereaguje na výzvy některých 
klubů, protože je přesvědčen o své nevině. Sdělil, že jde o věc výkladu. Vyšetřovatel má 
svůj pohled a primátor je přesvědčen o své nevině. Nedokáže odborně posoudit kde je 
pravda. Od toho je soud případně další řízení. Pokud je člověk přesvědčen o své nevině, 
tak zde platí presumpce neviny. Uvedl, že je velmi jednoduché apelovat na zodpovědnost, 
aby z toho člověk vyvodil důsledky, ale v případě, že je přesvědčen o své nevinně a co 
když se ukáže, že je nevinný, tak se hraje o něco daleko důležitějšího – o čest. Musí se 
předpokládat, že celé řízení může trvat několik let, po které je člověk zbaven cti v očích 
veřejnosti. K příspěvku MUDr. Kuby týkajícího se otírání v politice uvedl, že to tak u nás 
bohužel vypadá, že abdikovali na slušnost. Nevěří tomu, že by političtí oponenti toho 
nevyužil, a nepřipomínali, že se jedná o člověka, který je vyšetřován. Uvedl, že člověk má 
právo bránit svou čest. Stojí na straně primátora, aby bránil svou čest, dokud soud 
a policie nedokáží opak. Sdělil, že nemá právo přesvědčovat člověka, který je přesvědčen 
o své nevině, aby svou vinu uznal. 
MUDr. Kuba: Myslel, že k politice obecně patří otírání, a to v dobrém slova smyslu. 
K příspěvku Mgr. Šestáka uvedl, že nemůžou chtít, aby opozice chválila ODS, ani to 
nedělá, a před volbami se o ně otírali velmi významně. Kdyby si to měl brát osobně, tak 
řada obrázků, které ke své osobě viděl na stránkách HOPB např. vulgární výrazy vůči 
jeho osobě, obrázek jak odřezává hlavy lidem a vyndává jim mozek z hlavy, kvůli 
překlepu jedné redaktorky. Uvedl, že pokud někdo často ztrácel kulturu, tak to byli často 
členi HOPB. Měl na mysli otírání ve smyslu, že nemůže očekávat, že Ing. Joch bude 
říkat: „To dělá ta ODS super, ať vyhraje ty volby....“ To zda byl spáchán zločin, ať 
hodnotí někdo jiný. Je přesvědčen, že i pí Parkanová a Pavel Drobil jsou přesvědčení, že 
nespáchali žádný zločin. Uvedl, že je to vždy velmi složité. Osobně zažil situaci okolo 
ROP Jihozápad, která enormně poškodila jednoho z nejschopnějších úředníků J. Trnku, 
který dokázal v tomto problematickém procesu vždy obstát. Dva roky ho media 
očerňovala a všichni politici měli velmi často nešťastné komentáře k tomu, jak to na ROP 
bylo, protože se to hodilo. Soud nyní rozhodl, že věc byla vykonstruovaná. Na začátku 
seděl na výborech, a v tomto smyslu se p. Trnky zastával. Přesto neměl pocit, že by měl 
setrvávat na svém místě a bránit se z pozice ředitele. Uvedl, že diskuse není o tom, zda 
někdo někoho soudí či nesoudí, ale o úrovni politické kultury. Pokud bude přijata jejich 
filozofie, pak už vždy musí říkat, že všichni musí setrvat na své pozici, protože 
subjektivní přesvědčenost o nevině, bude dostatečný argument pro to, aby na ní zůstali. 
Mgr. Procházková: Uvedla, že si příspěvků Mgr. Šestáka váží a jeho postoji by se 
nevysmívala. Musí ale konstatovat, že zde je nutné mluvit o politické kultuře. K té patří 
praxe, která se prosazuje ve vyspělých státech západní Evropy. Zde stačí i přímluva 
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ministra, aby příbuzná nemusela čekat ve frontě na letadlo, a dostane hodinovou 
výpověď. Nechce to zlehčovat, ale jde o politickou kulturu a odpovědnost. 
F. Jelen: Zajímalo by ho, kolik vypsala současná RM výběrových řízení, u kolika ví, jak 
probíhají, kolik se jich dostalo zpět do RM a kolikrát primátor podepisoval. Nebo zda RM 
odsouhlasí výběrová řízení, a pak čeká na to, že nezklamou nastavená pravidla. Troufá si 
tvrdit, že RM ví zhruba o polovině výběrových řízení, protože spoléhají na to, že zde 
pracují odbory společně s tím, kdo je ve výběrové komisi. Nemají jim podsouvat, že měli 
vědět o každém výběrovém řízení, které umožnili zahájit. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že F. Jelen použil stejnou argumentaci jako on. Byl zde nějaký 
aparát, který za to byl zodpovědný a věci připravoval. Sdělil, že F. Jelen byl uvolněným 
členem ZM a nedocházel pouze 1x za čtrnáct dní. Že tedy tak lehce hlasoval pro usnesení 
707/2007.
MUDr. Kuba: Poděkoval Mgr. Procházkové, která se velmi dobře vyjádřila. Uvedl, že 
s primátorem se odlišuje v jedné věci. Hlasovali pro materiál, který nebyl úplný, ale 
nenesli zodpovědnost, kterou ukládá primátorovi zákon o obcích, kdy rozhodl bez RM. 
Uvedl, že je na někom jiném rozhodnout o výkladu Mgr. Thomy. Oni v této chvíli pouze 
řekli, že neměli možnost se na smlouvu podívat, schválit ji. Že mají znát zákon o obcích 
je plně legitimní. Sdělil, že primátor se rozhodl podepsat smlouvu bez vědomí RM, a má 
to nějaký výsledek. Dále debata věcně nemá smysl. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že je kupodivu, že ZM každý rok při projednávání návrhu rozpočtu 
s odkazem na tuto smlouvu schválilo peníze vyplacené této společnosti. Sdělil, že od r. 
2007 neprojevili při projednávání rozpočtu zájem seznámit se s touto smlouvou, zjistit, co 
je jejím obsahem a eventuálně ji vypovědět pro nevýhodnost.

31. Vystoupení občanů ()
Vystoupila občanka konkrétní fyzická osoba. Informovala o neoprávněném užívání 
městského bytu a prostor v domě v ulici Hroznova č. 21 v ČB. Po konkrétní fyzické 
osobě byt neoprávněně užívá konkrétní fyzická osoba. Sdělila, že konkrétní fyzická 
osoba užívá chodby a sklepní prostory ke skladování zboží pro pizzerii. Další 
neoprávněnou osobou užívající byt je přítelkyně konkrétní fyzické osoby, která do 
protokolu na správním odboru uvedla jako své bydliště ul. Hroznova 21., ČB, přičemž 
oba mají trvalé bydliště na magistrátu. Upozornila, že konkrétní fyzická osoba často 
neoprávněně parkuje na rezidentním a abonentním parkování. Uvedla, že také znevažuje 
a kritizuje práci Městské policie, když řeší jeho přestupky. Upozornila, že bez souhlasu 
magistrátu pořádá na Piaristickém nám. hudební produkce. Požádala o písemnou odpověď 
na otázky:
1. Jak je obstaráván majetek města, když v něm bez právního vztahu bydlí několik osob 
v bytě po konkrétní fyzické osobě, který se v r. 2008 odstěhoval.
2. Za kolik osob je po konkrétní fyzické osobě odváděn poplatek za odpady.
3. Od kdy je veden soudní spor s konkrétní fyzické osobě – vystěhování z bytu.
4. Jaký je právní vztah PIZZERIE v ul. Hroznova 21, České Budějovice k nebytovým 
prostorům v domě: chodby, sklepy v domě.
5. Zda Správa domů za roční období zálohově dotuje energie, vodné a stočné v uvedeném 
domě.
6. konkrétní fyzické osoby jsou bydlištěm vedeni na Magistrátu města, a kdo za ně odvádí 
poplatky za odpad apod.

- Výroční zpráva SPRÁVY DOMŮ s. r. o. za rok 2011 (KP-ZM/490/2012)
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.



17

17. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 14:39 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Změna č. 55 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - 

průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (č.j. KP-
ZM/483/2012/M/242)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 214/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 55 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 
(dále jen "změna č. 55 ÚPnM"),

2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 55 ÚPnM, 
včetně odůvodnění obsahující výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení.

II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 55 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 
řádu a investic ze dne 1. 4. 2011 pod č.j.: KUJCK/11732/2011/OREG/2.

III. v y d á v á
změnu č. 55 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 14 stran textu, 4 výkresů 
přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále 
nepoužije.

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit
1. uložení dokumentace změny č. 55 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (dále jen 
"změna č. 55 ÚPnM"), včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování 
Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 55 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 55 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 57 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na podjezd v trase 
Mánesova - Dobrovodská, katastrální území České Budějovice 5, 6  (č.j. KP-
ZM/486/2012/M/245)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 215/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 57 územního plánu města České Budějovice ve 

vazbě na podjezd v trase Mánesova - Dobrovodská, katastrální území České Budějovice 
5, 6 (dále též „změna 57 ÚPnM“),

2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 57 ÚPnM, 
včetně odůvodnění obsahujícího námitky, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění 
rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,
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II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 57 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008, s  územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 4. 10. 2011 pod č.j.: KUJCK 36190/2011/OREG/2,

III. v y h o v u j e
1. námitce konkrétních fyzických osob,  
2. námitce konkrétní fyzické osoby,

IV. z a m í t á
1. námitku konkrétní fyzické osoby,
2. námitku konkrétních fyzických osob, 
3. námitku konkrétních fyzických osob ,  
4. námitku konkrétní fyzické osoby,
5. námitku konkrétní fyzické osoby,
6. námitku konkrétní fyzické osoby,

V. v y d á v á
změnu č. 57 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 42 stran textu, 4 výkresů 
přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2000  o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále 
nepoužije,

VI. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení územně plánovací dokumentace změny č. 57 územního plánu města České 

Budějovice ve vazbě na podjezd v trase Mánesova - Dobrovodská, katastrální území 
České Budějovice 5, 6, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního 
plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 57 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu  a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydané změně č. 57 ÚPnM.
 

K bodu: Zadání změny č. 3 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“  – úprava 
regulačních prvků a zapracování změny č.23 ÚPnM (č.j. KP-ZM/487/2012/M/246)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 216/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 3 regulačního plánu "Pražská čtvrť

a lokalita Lannova" - úprava regulačních prvků a zapracování změny č. 23 ÚPnM (dále
též "změna RPn"),

2. návrh zadání změny RPn projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního
zákona a upravený v souladu s § 64 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument,
na jehož základě bude zpracován návrh změny RPn,

3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, právnických a fyzických osob uplatněných
při vystavení návrhu zadání změny RPn,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 64 odst. (4) 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 RPn, upravený na základě vyhodnocení požadavků, které byly uplatněny ve 
stanovené lhůtě ve smyslu § 64 stavebního zákona,
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III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny č. 3 regulačního plánu "Pražská čtvrťa lokalita 
Lannova" - úprava regulačních prvků a zapracování změny č. 23 ÚPnM projektantovi pro 
zhotovení návrhu změny RPn pro společné jednání dle § 65 stavebního zákona.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Univerzita II 
v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/485/2012/M/244)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 217/2012:
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 Univerzita II v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též "změna 
ÚPnM"),

2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 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 v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 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 Univerzita II v k.ú. České 
Budějovice 2 navrhovatelům změny ÚPnM konkrétním fyzickým osobám pro zhotovení 
návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Otýlií II v k.ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/484/2012/M/243)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 218/2012:
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 Za Otýlií II v k.ú. České Budějovice 4 (dále též "změna ÚPnM"),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
"stavební zákon"), 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), 
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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 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Za Otýlií II v k.ú. České Budějovice 4 navrhovateli změny ÚPnM (Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých Budějovicích) pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné 
jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Ukončení procesu pořizování změny č. 2 regulačního  plánu „Pražská čtvrť 
a lokalita Lannova“ v bloku 1.2.1.004.004 v katastrálním území České Budějovice 6 
(č.j. KP-ZM/489/2012/M/248)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 219/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu k návrhu na ukončení procesu pořizování změny č. 2  regulačního  plánu 
„Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v bloku 1.2.1.004.004 v katastrálním území České 
Budějovice 6 (dále též „změna PRn“).

II. s c h v a l u j e
ukončení procesu pořizování změny RPn.

III. r u š í
usnesení č. 155/2008 ze dne 4. 9. 2008 , kterým bylo rozhodnuto o pořízení změny RPn.

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit odeslání informace o ukončení procesu pořizování změny č. 2  regulačního  plánu 
„Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v bloku 1.2.1.004.004 v katastrálním území České 
Budějovice 6 navrhovatelům změny RPn.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2012 (č.j. KP-ZM/493/2012/M/251)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 220/2012:
zastupitelstvo města

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

památkové péče v roce 2012, dle přílohy č. 3,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací.

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) -
 Jihočeské letiště České Budějovice a. s. (č.j. KP-ZM/543/2012/M/301)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 221/2012:
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 
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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 společnost Jihočeské letiště České 
Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ 
260 93 545, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B vložce 1450 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu spočívajících v zajištění rozvoje 
regionálního letiště České Budějovice.

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

K bodu: Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2012 (č.j. KP-
ZM/513/2012/M/271)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 222/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2012.

K bodu: Informace o plánu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 
2011 a jeho realizaci (č.j. KP-ZM/552/2012/M/309)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 223/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011 a informaci o jejich plnění.

K bodu: Navýšení provozního příspěvku na rok 2012 pro DpS Máj (č.j. KP-
ZM/480/2012/M/241)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 224/2012:
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
navýšení provozního příspěvku ve výši 2 810 000 Kč pro DpS Máj, p.o., IČ 71173064, Větrná 
13, 370 05 České Budějovice.

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

předložit zastupitelstvu města rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku pro 
DpS Máj,

2. Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Rozpočtová opatření číslo 172 až 175 (č.j. KP-ZM/514/2012/M/272)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 225/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 172 až 175.

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 172 - zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace Domov pro seniory Máj v celkové výši 2.810.000 Kč, z důvodu nižší 
přidělené dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2.590 tis. Kč) a na navýšení 
spotřeby materiálu (220 tis. Kč), zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru ve výši 2.810.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 173 - navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na odkoupení 
pozemků v lokalitě bývalého cvičiště Čtyři Dvory na sídlišti Vltava a Máj ve výši 
58.496.760 Kč zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve 
výši 20.496.760 Kč a zapojením likvidních cenných papírů ve správě ČSOB Asset 
Management, a.s. ve výši 38.000.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 174 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na dotační akce „Varovný informační systém obyvatelstva“ ve výši 
273.749,60 Kč, „Digitální povodňové plány“ ve výši 74.800 Kč a „Revitalizace 4D – 
hřiště pro volnočasové aktivity včetně skateparku“ ve výši 7.950.000 Kč snížením 
zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů 
investičních projektů města v celkové výši 8.298.549,60 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 175 - zapojení kapitálových příjmů investičního 
odboru z přijatého příspěvku na pořízení dlouhodobého majetku (příspěvek Teplárny 
České Budějovice, a. s. na akci „Lávka U Zimního stadionu“) ve prospěch zvýšení 
rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 7.678.730 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2012
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 172 až 175 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 176 - úprava rozpočtu 2012 (č.j. KP-ZM/515/2012/M/273)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 226/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtové opatření číslo 176.

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 176 - úprava rozpočtu roku 2012 na základě provedené kontroly 
a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů, a to zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 
5.730.157 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nespecifikované rezervy 
finančního odboru a dále přesun rozpočtu běžných výdajů ve výši 12.736.107,34 Kč na 
nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru a přesun rozpočtu kapitálových 
výdajů ve výši 47.294.984 Kč ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru.  

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2012
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 176 do rozpočtu roku 2012.
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K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 (č.j. KP-ZM/497/2012/M/255)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 227/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřního rozpočtového opatření číslo V 54

II. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
běžných výdajů odboru sociálních věcí z nespecifikovaných rezerv – dotace pečovatelské 
službě na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery 
církvím a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým 
a podobným organizacím – Český červený kříž, Svaz důchodců v celkové výši 2.890.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2012
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 54 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí dohody o předání stavby v rámci 
realizace dopravní stavby "Stavební úpravy křižovatky Nádražní - Rudolfovská" 
(č.j. KP-ZM/511/2012/M/269)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 228/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí dohodě o předání stavby – stavebního objektu SO 101 – 
„Rozšíření a úprava vozovky silnice II/157“ včetně částí pozemkových parcel č. 4159/2 
o výměře cca 125 m2 a č. 4736/2 o výměře 15 m2 v k. ú. České Budějovice 3 mezi statutárním 
městem České Budějovice (investor a budoucí darující) a Jihočeským krajem, se sídlem 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 (budoucí obdarovaný).

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – darování části pozemku parc. č. 3191/6 v k.ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/550/2012/M/307)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 229/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru - části pozemku parc. č. 3191/6 oddělené geometrickým plánem č. 3710-6/2012 
a nově označené jako parc. číslo 3191/11 o výměře 61 m2 včetně stavby chodníku v k. ú. Č. 
Budějovice 7 od konkrétní fyzické osoby.

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 – prodej části pozemku parc. č. 3190/97, k.ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/499/2012/M/257)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 230/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 3190/97 (orná půda) oddělené geometrickým plánem č. 3737-
64/2012 a nově označené jako parc. č. 3190/106 o výměře 68 m2 v k. ú. České Budějovice 7, 
panu Richardu Kofroňovi, bytem Nedabyle 65, 370 07 České Budějovice, za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 54.000,- Kč + náklady s tímto prodejem spojené.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2738/2 a části pozemku 
parc. č. 2740/1 v k.ú. České Budějovice 7, ul. Plánská (č.j. KP-ZM/505/2012/M/263)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 231/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemku parc. číslo 2738/2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) 
o výměře 24 m2 v k.ú. Č. Budějovice 7 od konkrétní fyzické osoby a části pozemku parc. č. 
2740/1 (zahrada) o výměře cca 2 m2 v k.ú. České Budějovice 7 od konkrétní fyzické 
osoby a to po dokončení, zkolaudování a skutečném zaměření stavby „České Budějovice L. 
Kuby – stavební úpravy“ geometrickým plánem, za cenu dle znaleckého posudku v místě 
a čase obvyklou.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Mladé – 
U Špačků“  (č.j. KP-ZM/492/2012/M/250)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 232/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků o celkové výměře 194 m2 v kat. území České Budějovice 6 dotčených 
stavbou „ZTV Mladé – U Špačků“ (pod chodníkem) za cenu stanovenou dle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“ ve výši 2.000,- Kč, a to:
- pozemky parc. č. 2457/22 o výměře 85 m2 a parc. č. 2457/57 o výměře 58 m2 od spol. Mladé 
s.r.o., se sídlem Plavská 2166/3, České Budějovice, IČ 28135954,
- pozemky parc. č. 2455/35 o výměře 39 m2, parc. č. 2455/36 o výměře 1 m2 a 2 části 
pozemku parc. č. 2455/32 oddělené geom. plánem a označené jako parc. č. 2455/56 o výměře 
4 m2 a parc. č. 2455/57 o výměře 7 m2 od spol. SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o., se sídlem 
Vrbová 1645/1, České Budějovice, IČ 14500264.

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 vodovodního řadu v k. ú. České Budějovice 
3 - Voříškův Dvůr (č.j. KP-ZM/534/2012/M/292)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 233/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení nově vybudovaného vodovodního řadu nacházejícího se na pozemcích parc. č. 
1830/12, 1831/13, 1830/16, 1841/1 vše v k. ú. České Budějovice 3, od investora stavby 
ŠTROB &, spol. s r.o. se sídlem Senovážné nám.7, 370 01 České Budějovice, IČ 14498758, 
za cenu stanovenou dle "Pravidel pro převod ZTV", tj. 2.000,-Kč + DPH.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV a odkoupení částí pozemků 
pod stavbami ZTV v katastrálním území České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/542/2012/M/300)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 234/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
 
1. odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb technické infrastruktury (místní 

komunikace včetně součástí a příslušenství, veřejné osvětlení, vodovodní řad, kanalizační 
řad) v rámci stavby „ZTV, podnikatelský areál Sever, Horní ulice České Budějovice“, na 
pozemcích parc.č. 1391/6, 1395/2, 1360/3, 4742/1, 1360/2, 1389/3, 1390/2, 1394/4, 
1399/1 a na částech pozemků oddělených geometrickým plánem č. 4668-271/2012:
- části pozemků parc.č. 1391/6 a parc.č. 1390/2 označených jako nově vzniklá parc.č. 
1391/11,
- části pozemku parc.č. 1395/2 označené jako nově vzniklá parc.č. 1395/17,
- části pozemku parc.č. 4742/1 označené jako nově vzniklá parc.č. 4742/16, to vše v k.ú. 
České Budějovice 3, za cenu dle "Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice", tj. za cenu celkem ve výši Kč 9.600,- (včetně 
DPH), od společnosti Josef Nováček & spol. s r.o., se sídlem U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice, IČ 482 04 625,

2. odkoupení částí pozemků pod stavbou komunikace v rámci stavby "ZTV, podnikatelský 
areál Sever, Horní ulice České Budějovic" v k.ú. České Budějovice 3, oddělených 
geometrickým plánem č. 4668-271/2012:
- části pozemku parc. č. 1390/2 o výměře 232 m2 označené jako díl "a",
- části pozemku parc.č. 1391/6 o výměře 1121 m2 označené jako díl "d",
- části pozemku parc.č. 1394/4 o výměře 61 m2 označené jako díl "h",
- části pozemku parc.č. 1395/2 o výměře 1263 m2 označené jako díl "g", které byly 
sloučeny do pozemku parc.č. 1395/2 o celkové výměře 2678 m2, za cenu stanovenou dle 
"Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice", tj. 
za cenu celkem ve výši Kč 2.000,- od konkrétní fyzické osoby.

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 - směna pozemků v rámci zrealizované stavby "Přeložka 
silnic II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1." - Centrum BAZALKA (č.j. KP-
ZM/494/2012/M/252)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 235/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu části pozemkové parcely číslo 910/1 oddělené a označené novým parcelním číslem č. 
910/3 o výměře 12 m2 z vlastnictví obecně prospěšné společnosti Centrum BAZALKA, o.p.s., 
se sídlem U Jeslí 198/13, České Budějovice, IČ 26064073 za části pozemkových parcel č. 902 
oddělených a označených novými parcelními čísly č. 902/4 o výměře 16 m2 a parc. č. 902/5 
o výměře 12 m2, vše v k. ú. České Budějovice 4, z vlastnictví statutárního města České 
Budějovice, bez finančního vypořádání.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna  garáže s pozemkem parc. č. 2030/8 v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 588 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/510/2012/M/268)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 236/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2030/8 a pozemku parc. č. 2030/8  
o výměře 15 m2 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví statutárního města České 
Budějovice za stavbu garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 588 a pozemku parc. č. 588 
o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 595 v kat. území České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/518/2012/M/276)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 237/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 595 o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní 
fyzické osoby za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve 
výši 20.900,- 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  pozemků parc. č. 582/2 a 1078/16 v k. ú. 
České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1. (č.j. KP-
ZM/516/2012/M/274)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 238/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení  pozemkových parcel č. 582/2 ostatní plocha o výměře 144 m2  a parc. č. 1078/16 
ostatní plocha o výměře 130 m2 vše v k. ú. České Budějovice 4, za účelem realizace dopravní 
stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1.etapa, část 1.1.", od společnosti SFINX, a.s. se 
sídlem  U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice, IČ 466 78 280, za cenu v daném místě 
a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 257.560,-Kč.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 2030/24 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/521/2012/M/279)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 239/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2030/24 a pozemku parc. č. 2030/24 
o výměře 16 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od pana konkrétní fyzické osoby, za cenu 
dohodnutou ve výši 100.000,- Kč.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc.č. 1960 v k.ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/522/2012/M/280)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 240/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 1960 a pozemku parc.č. 1960 
o výměře 21m2 v k.ú. České Budějovice 3, od konkrétních fyzických osob, za cenu 
dohodnutnou 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 garáže s pozemkem parc. č. 1971/9 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/523/2012/M/281)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 241/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 1971/9 a pozemku parc.č. 1971/9 
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o výměře 18 m2 v k.ú. České Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby, za cenu dohodnutou 
ve výši 95.000,- Kč.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1971/7 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/524/2012/M/282)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 242/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 1971/7 a pozemku parc. č. 1971/7 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby, za cenu dohodnutou 
ve výši 95.000,- Kč.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 643/17 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/536/2012/M/294)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 243/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 643/17 a pozemku parc. č. 643/17 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu 
dohodnutou 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  garáže s pozemkem parc. č. 643/26 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/495/2012/M/253)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 244/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 643/26 a pozemku parc. č. 643/26 
o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném 
místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáže s pozemkem parc. č. 655 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/500/2012/M/258)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 245/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 655 a pozemku parc. č. 655 o výměře 
17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od paní Miroslavy Mejtové, bytem Tylova 148/5, České 
Budějovice, za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáže s pozemkem parc. č. 676 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/501/2012/M/259)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 246/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 676 a pozemku parc. č. 676 o výměře 
17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáže s pozemkem parc. č. 691 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/502/2012/M/260)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 247/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 691 a pozemku parc. č. 691 o výměře 
17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáže s pozemkem parc. č. 618 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/503/2012/M/261)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 248/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 618 a pozemku parc. č. 618 o výměře 
18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáže s pozemkem parc. č. 675 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/504/2012/M/262)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 249/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 675 a pozemku parc. č. 675 o výměře 
17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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 garáže s pozemkem parc. č. 669 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/528/2012/M/286)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 250/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 669 a pozemku parc. č. 669 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob, za 
cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v 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  garáže s pozemkem parc. č. 673 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/506/2012/M/264)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 251/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 673 a pozemku parc. č. 673 o výměře 
18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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 garáže s pozemkem parc. č. 660 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/507/2012/M/265)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 252/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 660 a pozemku parc. č. 660 o výměře 
17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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 garáže s pozemkem parc. č. 643/29 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/519/2012/M/277)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 253/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 643/29 a pozemku parc. č. 643/29 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném 
místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku 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  garáží s pozemky parc. č. 651 a 652 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/520/2012/M/278)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 254/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 651 a pozemku parc. č. 651 o výměře 
18 m2 a stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 652 a pozemku parc. č. 652 o výměře 
18 m2 vše v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném místě 
a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 220.000,- Kč.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/49 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/525/2012/M/283)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 255/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/49 a pozemku parc. č. 570/49 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 105.000,- 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 garáže s pozemkem parc. č. 608 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/527/2012/M/285)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 256/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 608 a pozemku parc. č. 608 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 570/18 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/532/2012/M/290)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 257/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/18 a pozemku parc. č. 570/18 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob, za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku, 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 garáže s pozemkem parc. č. 570/30 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/526/2012/M/284)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 258/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/30 a pozemku parc. č. 570/30 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, 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 garáže s pozemkem parc. č. 570/12 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/529/2012/M/287)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 259/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/12 a pozemku parc. č. 570/12 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, 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 garáže s pozemkem parc. č. 612 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/535/2012/M/293)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 260/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 612 a pozemku parc. č. 612 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 638 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/538/2012/M/296)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 261/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 638 a pozemku parc. č. 638 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob, za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 647 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/539/2012/M/297)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 262/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 647 a pozemku parc. č. 647 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za 
cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 587 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/540/2012/M/298)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 263/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 587 a pozemku parc. č. 587 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob, za 
cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 643/24 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/530/2012/M/288)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 264/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 643/24 a pozemku parc. č. 643/24 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v 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 garáže s pozemkem parc. č. 667 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/509/2012/M/267)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 265/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 667 o výměře 18 m2 konkrétní fyzické osobyza cenu v daném 
místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 22.000,- Kč, a stavby 
garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 667, od konkrétní fyzické osoby, vše v k. ú. České 
Budějovice 4, za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve 
výši 88.000,- 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 garáže s pozemkem parc. č. 592 v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/541/2012/M/299)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 266/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 592 v k. ú. České Budějovice 4, 
od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 89.100,- Kč a pozemku parc.č. 592 o výměře 17 m2 v k.ú. 
České Budějovice 4, od konkrétních fyzických osob za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 20.900,- Kč.  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby garáže s pozemkem parc. č. 591 v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/533/2012/M/291)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 267/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 591 v k. ú. České Budějovice 4, 
od konkrétní fyzické osoby za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 89.100,- Kč a pozemku parc.č. 591 o výměře 17m2 v k.ú. České 
Budějovice 4 od konkrétních fyzických osob za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, 
jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 20.900,- Kč.

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

K bodu: Zmocnění k předávání technického zhodnocení majetku k hospodaření 
příspěvkovým neškolským organizacím - změna usnesení č. 317/2009 (č.j. KP-
ZM/508/2012/M/266)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 268/2012:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 317/2009 ze dne 26. 11. 2009 v části II. zmocňuje vypuštěním textu: technického 
zhodnocení majetku, v upraveném znění.

II. z m o c ň u j e
odbor správy veřejných statků k předávání technického zhodnocení majetku 
k hospodaření  těmto příspěvkovým organizacím: Jihočeské divadlo, Domov pro seniory 
Hvízdal České Budějovice, Domov pro seniory Máj České Budějovice, Jeslová a azylová 
zařízení České Budějovice, Centrum sociálních služeb Staroměstská, Pohřební ústav města 
České Budějovice. 

III. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem České Budějovice pro školní rok 2012/2013 a informace o zahájení realizace 
nové mateřské školy v Kubatově ul., České Budějovice (č.j. KP-ZM/496/2012/M/254)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 269/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice  pro školní rok 2012/2013 a informace o zahájení realizace nové mateřské školy 
v Kubatově ul., České Budějovice.

K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám škol, zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/544/2012/M/302)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 270/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis o  zařazení dokončené investice v MŠ K.Štěcha (plotu) a změnu zastavěné plochy v ZŠ 
O. Nedbala (spojovací chodby a učeben).   

II. s c h v a l u j e
1. dodatek č.7 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice - převod 

nemovitého majetku, oplocení na parcele č. 2061/330 v k. ú. České 
Budějovice 2, v celkové ceně 234 822,- Kč,

2. dodatek č.5 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice - 
změna zastavěné plochy v souvislosti s výstavbou spojovací chodby a učeben.

III. u k l á d á
Mgr. Bc. Dagmar Koubové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy,
realizovat přijatá usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 2 kusů fotbalových 
branek Junior - změna usnesení (č.j. KP-ZM/498/2012/M/256)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 271/2012:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 197/2012 ze dne 21. 6. 2012 ve schvalovací části takto:
I. schvaluje
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. Občanské sdružení Jihočeský fotbal - se sídlem Střelecký ostrov 3, 370 01
    České Budějovice, IČ 47234199 - 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,
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zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Vyhodnocení realizace opatření k materiálu Potlačení nežádoucích sociálních jevů 
ve městě České Budějovice I. v oblasti záškoláctví za školní rok 2011/2012. (č.j. KP-
ZM/491/2012/M/249)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 272/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení realizace opatření k materiálu Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České 
Budějovice I. za školní rok 2011/2012.

K bodu: Zpráva Finančního výboru zastupitelstvo města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/531/2012/M/289)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 273/2012:
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/512/2012/M/270)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 274/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1.  zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 3. 9. 2012,
2.  usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města.

K bodu: Žádost o navýšení finančního příspěvku na rok 2012 České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru Jihočeského kraje (č.j. KP-ZM/545/2012/M/303)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 275/2012:
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. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje na rok 2012 v celkové výši 195 000,- Kč,
2. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2012 - investiční dotace statutárním 

městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje.

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2012 (č.j. KP-
ZM/551/2012/M/308)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 276/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2012.

K bodu: Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Vrbné" (č.j. KP-
ZM/548/2012/M/305)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 277/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Cyklostezka České 
Vrbné" s celkovým rozpočtem ve výši 13,5 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno 
z rozpočtu statutárního města České Budějovice.

II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace v plné předpokládané výši dle 
důvodové zprávy,

2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit financování projektu.

K bodu: Realizace a financování projektu "Cyklostezka podél zanádražní komunikace - 4. 
etapa" (č.j. KP-ZM/546/2012/M/304)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 278/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Cyklostezka podél 
zanádražní komunikace - 4. etapa" s celkovým rozpočtem ve výši 33 mil. Kč s tím, že 
financování bude realizováno z rozpočtu statutárního města České Budějovice.

II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace;
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu.

K bodu: Realizace a financování projektu "Cyklostezka České Budějovice - směr Včelná, I. 
etapa" (č.j. KP-ZM/549/2012/M/306)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 279/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Cyklostezka České 
Budějovice - směr Včelná, I. etapa" s celkovým rozpočtem ve výši 5 mil. Kč s tím, že 
financování bude realizováno z rozpočtu statutárního města České Budějovice.
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II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace;
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 18. 
a 19. července, 22. a 24. srpna, 5. září 2012 (č.j. KP-ZM/488/2012/M/247)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 280/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 18. a 19. července, 
22. a 24. srpna, 5. září 2012.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/517/2012/M/275)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 281/2012:
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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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města - přijetí daru ZTV v k. ú. České Budějovice 3 - 

Obchodní dům SCONTO (č.j. KP-ZM/537/2012/M/295)

Usnesení ve věci schválení přijetí daru dokončených staveb technické infrastruktury včetně 
pozemků v rámci zrealizované stavby „Obchodní dům SCONTO“ v k. ú. České Budějovice 3, od 
investora stavby CENTRO Zličín s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947, 150 00 Praha, IČ 62582615, 
a to: 
- části pozemků parc. č. 1800/19, 1805/36 o výměře cca 5.040 m2

- stavba komunikace na částech pozemků parc. č. 1800/19, 1841/1, 1805/36, 1800/15 včetně 
stavebních objektů: 
- dopravní značení 
- světelné signalizační zařízení 
- veřejné osvětlení
- stavba mostu pro průchod a průjezd a opěrné zdi 
- vodohospodářské sítě
- propustek pod komunikací
s tím, že
1. Bankovní záruka ve výši 3.000.000 Kč na realizaci rekonstrukce mostu přes Dobrovodský potok 
bude prodloužena z 30.6.2013 do 30. 6. 2015.
2. Společnost se zavazuje odstranit veškeré poškození komunikací při výstavbě objektu SCONTO 
II. 
3. Společnost se zavazuje vybudovat na své náklady 1. část cyklostezky, tj. úsek od vjezdu ke 
SCONTU směrem k řece Vltavě, včetně vyřešení majetkoprávních vztahů a uložení Ing. Miroslavu 
Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  13. 9. 2012
Zapsal(a): Blanka Faloutová Justová

Ověřovatelé:

Jan Hrdý

Mgr. Petr Podhola

Mgr. Juraj Thoma
primátor


