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KP-ZM/713/2012/Z/7
Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 18. 10. 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. Karel Beneš, 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, Jan Hrdý, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Lea 
Klokočková, Petr Kocar, Mgr. Stanislav Křída, Mgr. Barbora Lišková, Mgr. Jana Menzelová, 
Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana Popelová, 
Ing. Miloslav Procházka, CSc., Mgr. Blanka Procházková, JUDr. Josef Průcha, Ing. Veronika 
Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Josef Schoř, Bc. David Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra 
Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, 
Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Eva Hajerová, František Jelen, MUDr. Martin Kuba, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Ivan Rybníček

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9.10 hod.) přítomno 36 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Před vlastním jednáním informoval primátor Mgr. Juraj Thoma a Mgr. Michal Bosák 
zastupitele, že podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů § 56 odst. 1 od 16. 9. 2012 nastupuje 
náhradník za zesnulého Mgr. Ivana Mánka z HOPB, kterým je pan Mgr. Karel Beneš. Pan 
Beneš složil slib pronesením slova „slibuji“ a potvrdil složení slibu svým podpisem.
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 13 Zpráva finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (č. j. KP-ZM668/2012/M/366) 
Byl schválen program 18. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice včetně 
navržených změn  (přesunutí bodu poř. č. 8 Předání majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Centrum sociálních služeb Staroměstská (KP-ZM/630/2012/M/329) jako poř. 
č. 1 a bodu poř. č.  9 Odůvodnění významné veřejné zakázky "Přeložka silnic II/156 
a II/157 v Českých Budějovicích - 4. etapa" (KP-ZM/666/2012/M/364) jako poř. č. 2) 
(35,0,0,1/36). 
Dle jednacího řádu bylo navrženo veřejné hlasování u bodu poř. č. 15 Odvolání a volba 
člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice. Nikdo proti návrhu 
nevznesl námitku.
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel členové 
Milan Brabec, Bc. Slavoj Dolejš, Mgr. Jiří Filip, Ing. Břetislav Kábele (36,0,0,1/37). 
Byla provedena tisková oprava usnesení č. 73/2012 ze dne 26. 4. 2012 v části I. schvaluje 
"....v uzlovém lokalizačním systému 3222A164 - 322AO52...." správně je "....v uzlovém 
lokalizačním systému 3222A164 - 3222AO52...." Nikdo nevznesl proti návrhu námitku.
Byl ověřen zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Ing. Ivana Popelová a Mgr. Stanislav Křída byli pověřeni podepsat zápis jako 
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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.

1. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb 
Staroměstská (KP-ZM/630/2012/M/329)
Přijato usnesení č. 282/2012 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedl Ing. Calta.

2. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 4. etapa" (KP-ZM/666/2012/M/364)
Přijato usnesení č. 283/2012 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedl Ing. Calta.

3. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků III v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/608/2012/M/310)
Přijato usnesení č. 284/2012 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2012 (KP-
ZM/667/2012/M/365)
Přijato usnesení č. 285/2012 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 
2013 (KP-ZM/610/2012/M/312)
Přijato usnesení č. 286/2012 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

6. Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 
- závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky 
(KP-ZM/609/2012/M/311)
Přijato usnesení č. 287/2012 (36,0,1,2/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Rozpočtová opatření číslo 205 a 206 (KP-ZM/658/2012/M/357)
Přijato usnesení č. 288/2012 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje materiál ke schválení.

8. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 57 a V 58 (KP-ZM/661/2012/M/360)
Přijato usnesení č. 289/2012 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Ing. Šebestíková: Sdělila, že FV doporučuje materiál ke schválení.

9. Majetkové dispozice ()

9.1 Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání s Jihočeskou univerzitou 
v Českých Budějovicích (KP-ZM/659/2012/M/358)
Přijato usnesení č. 290/2012 (33,0,2,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.2 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České 
Budějovice 1 (KP-ZM/624/2012/M/323)
Usnesení nebylo přijato (0,24,9,6/39)
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Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že odbor SVS a OÚP nedoporučuje tuto majetkovou 
dispozici.

9.3 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/547 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/635/2012/M/334)
Přijato usnesení č. 291/2012 (26,0,8,5/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že vlastníci jednotek  v domě N. Frýda se na město 
obrátili s žádostí o odkup pozemku mezi přístupovými chodníčky k domům.
Diskuse:
L. Klokočková: Myslí si, že tato situace zde byla již několikrát řešena. V okamžiku, kdy 
se začnou parcelovat a rozprodávat pozemky mezi domy, tak jako obyvatelka panelového 
domu by také měla zájem o odkup pozemku, kde by si zřídila zahrádku apod.  
Ing. Joch: Upozornil, že přístupové chodníky jsou v majetku žadatelů. Pozemek je 
v současné době neupraven a v budoucnu ho bude město spravovat a odklízet sníh 
z přístupových cest. Sdělil, že v případě zájmu o pozemek před bytovým domem má L. 
Klokočková možnost podat si žádost.

9.4 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2173/2 v k. ú.  České Budějovice 
6 – změna kupní ceny (KP-ZM/619/2012/M/318)
Usnesení nebylo přijato (4,17,18,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že pozemek je ve vnitrobloku u domu prodaného 
v minulosti městem a nyní sloužícího jako ubytovna. Sdělil, že k pozemku je možný 
přístup pouze přes dům nebo pozemky Jednoty. Informoval, že RM vyhlásila záměr 
prodeje pozemku, ale nikdo o něj neprojevil zájem. Cena dle znaleckého posudku byla 
stanovena  734,65 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá 661,71 Kč/m2. Informoval, že byli 
osloveni sousední vlastníci včetně majitele ubytovny. Pouze majitel ubytovny byl ochoten 
pozemek koupit, ale za 250 Kč/m2. Uvedl, že pozemek je využívaný bez vědomí města 
obyvateli ubytovny. Zdůraznil, že sousedi ani kdokoliv jiný neměl o pozemek zájem. 
Diskuse:
Ing. Tůma: Uvedl, že není pravdou, že nebyl zájem o koupi tohoto pozemku. Informoval, 
že zhruba před 15 lety byl zájem o koupi části pozemku, ale cena stanovená městem 
nebyla akceptovatelná. Dále byl o odkup pozemku zájem před 2 lety, ale cena opět nebyla 
akceptovatelná, proto zde byla postavena zeď. Za zajímavé považuje, že nyní je cena jiná, 
než město chtělo za pozemek získat. Upozornil, že ohledně situace okolo objektu 
Novohradská 60 byla vedena jednání. Má k dispozici opis záznamu z jednání 
z  23. 2. 2012 ve věci vyřešení současné neutěšené situace v objektu Novohradská 60, 
kterého se zúčastnil stavební úřad,  správní odbor, odbor ochrany životního prostředí, 
krajská hygienická stanice, městská policie a správa veřejných statků. Sdělil, že dodnes 
nemá zprávu, jak to dopadlo. Stejný je i další dokument z jednání, který má k dispozici, 
kde je uvedena celá řada bodů, ale opět nemá výsledek tohoto jednání.  Vznesl dotaz, zda 
za takovýchto podmínek má být schválen prodej pozemku téměř zadarmo.  Sdělil, že 
bude hlasovat proti této majetkové dispozici. Požaduje odpověď na to, jak se věci v tomto 
ohledu mají.  
Mgr. Beneš: Vznesl dotaz, zda v případě neschválení se proces navrátí zpět, a opět budou 
mít sousední vlastníci příležitost znovu se o pozemek ucházet za nyní navrhovanou cenu. 
Sdělil, že bude hlasovat proti.
Ing. Joch: Sdělil, že před 15 ani 5 lety zde neseděl a neví, zda před 2 roky někdo ze 
sousedních vlastníků o pozemek žádal. Uvedl, že pozemek byl zablokován z důvodu 
restitučních nároků. Pozemek je odblokován až nyní. Sdělil, že věc je na rozhodnutí ZM. 
Pozemek je, dle jeho názoru, městu k ničemu.  Uvedl, že byla možnost přihlásit se do 
výběrového řízení, které bylo vyhlášené na úřední desce.  Sdělil, že s vlastníky 
sousedních pozemků bylo jednáno. Jednáno bylo i s Jednotou. Nikdo o pozemky zájem 
neměl. Také mu vadí nepořádek v objektu. 
Prof. Vácha: Bude hlasovat proti. Dle jeho informací sousední vlastníci, kteří zde 
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postavili zeď s ostnatým drátem, žádali o prodej. Byla jim nabídnuta cena přes tis. Kč. 
Považuje toto za příklad toho, kdy si někdo koupí dům,  nastěhuje si tam určitou část 
obyvatelstva, která lokalitu vybydlí. Tím dojde ke snížení ceny pozemku, který si 
následně koupí. 
Ing. Tůma: Za zajímavé považuje, že nyní je uveden restituční nárok, který v odpovědích 
na žádosti o odkup toto nebylo nikde zmíněno.
Ing. Brůha: Částečně souhlasí s prof. Váchou. Domnívá se, že pozemek je pro město 
nevyužitelný. Město nese zodpovědnost za nepořádek na pozemku. Přesto nebude 
hlasovat pro prodej. Považuje za nepřijatelné, že někdo znehodnotí pozemek a pak se 
snaží donutit město k prodeji za symbolickou cenu. 
Ing. Joch: Sdělil, že dle vyjádření MO byl pozemek nabídnut k odkupu za 250 Kč/m2 
vlastníkům sousedních pozemků. Materiál je ochoten stáhnout. Vadí mu diskuse, kdy ze 
strany prof. Váchy a Ing. Tůmy zaznívá, že pracovníci MO jsou pomalu zločinci nebo se 
dopouští nějaké nekalosti. Že někdo někomu prodal dům a postupně prodává pozemek. 
Pokud mají zastupitelé pocit, že za 5, 10 let bude cena pozemku vyšší, tak ať není 
materiál schválen, ale nejsou osočováni pracovníci MO. Vyzval k hlasování. Bude tedy 
také hlasovat proti. 
Ing. Tůma: Pozastavil se nad tím, co zde bylo řečeno.  Nic takového neřekl. Pouze 
konstatoval situaci. Žádost před 15 lety byla jeho strýce a on ji psal. Do zastupitelstva to 
tehdy nešlo vzhledem k navržené ceně 1100 Kč/m2. Druhou žádost podával před 2 lety 
jeho synovec. 
Prof. Vácha: Přidal se k Ing. Tůmovi. Nic takového neřekli. Uvedl, že jde o standardní 
postup. Někdo si o něco požádal, probrali to, přinesli na zastupitelstvo, a to s tím 
nesouhlasí. Pokud má Ing. Joch nebo kdokoliv, kdo měl s materiálem cokoliv společného 
pocit, že ho nařknul z něčeho nekalého, omlouvá se, ale tak to nemyslel. 
RNDr. Zahradník: S nelibostí sleduje vnitrokoaliční spor. Uvedl, že pokud RM něco 
schválí, měla by být koalice dohodnutá.  Nevybavuje si, jaké restituční nároky by na 
majetek města mohly být vznášeny. Požádal o vysvětlení zmíněných restitučních nároků, 
aby věděl, co má město ještě případně zablokováno.
JUDr. Starková: Uvedla, že šlo o dobu, kdy se privatizoval  bytový fond. Sdělila, že 
pozemek vždy sloužil k objektu Novohradská 60, proto je přístup na něj omezený. V době 
privatizace domu nemohla být zahrada prodána, protože zde hrozil restituční nárok. Byl 
vznesen dotaz na ministerstvo, z nějž bylo doručeno vyjádření, že nebyl uplatněn 
restituční nárok na pozemek. Tehdejší majitelka nemovitosti o pozemek projevila zájem. 
Cena nebyla stanovena dle zásad, ale podle znaleckého posudku. Majitelka tehdy odkup 
odmítla a pozemek jí byl pronajat. Došlo ke změně vlastníka nemovitosti a cena byla 
schválena dle znaleckého posudku. Za tuto cenu nebyl pozemek prodán. Sdělila, že 
s pozemkem byly velké problémy. Řešily se stížnosti, přestupky apod. Vlastník byl 
ochoten pozemek odkoupit za 250 Kč/m2. Osobně jednala se zástupcem Jednoty a oslovili 
i vlastníka sousedního pozemku s nabídkou odkupu pozemku za cenu Kč/m2. Nikdo na 
nabídku nereagoval a Jednota ji odmítla. Proto je to nyní předkládáno.
RNDr. Zahradník: Zažil již několik případů, kdy nápadně nízká cena donutila samosprávu 
nepřestoupit k dispozici. Pokud by šlo o budovu, ta by v takovémto případě chátrala, ale 
v případě pozemku se může situace vyvinout pozitivněji. Považuje za vhodné posečkat, 
a v současné chvíli pozemek neprodávat.  

9.5 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2740/61  v katastrálním 
území Kaliště u Českých Budějovic – 0,26 m2 (KP-ZM/650/2012/M/349)
Přijato usnesení č. 292/2012 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.6 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1900/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/648/2012/M/347)
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Přijato usnesení č. 293/2012 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.7 Dispozice s majetkem města – budoucí darování částí pozemků se stavebními úpravami 
koryta vodního toku na parcelách v k. ú. České Budějovice 6, 7 – protipovodňová stěna 
(KP-ZM/620/2012/M/319)
Přijato usnesení č. 294/2012 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Tůma: S darováním pozemku souhlasí, ale jako investor stavby je uvedeno město. Při 
schvalování investičního plánu zde toto stavba nebyla uvedena. Požádal o písemnou 
odpověď, zda zde stavba byla uvedena.
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda se změní možnost využívání tohoto pozemku.
Ing. Joch: Uvedl, že zde budou vybudovány betonové patky, do kterých se v případě 
hrozící povodně umístí protipovodňová stěna. Sdělil, že nejde o zajímavé pozemky. 
Mgr. Filip: Dotaz vznesl z důvodu, že pozemky u Malého jezu jsou využívány veřejností.
Mgr. Thoma: Sdělil, že lidé budou mít možnost lokalitu stále využívat. Protipovodňová 
opatření budou zapuštěna do země, a místo bude stále přístupné.
Ing. Popelová: Uvedla, že provoz u Malého jezu nebude ovlivněn. Bude vybudována 
pouze nízká zídka pro umístění protipovodňových stěn.
JUDr. Průcha: Uvedl, že jde o budoucí darování. Protipovodňová opatření budou po 
vybudování městem předány do vlastnictví Povodí Vltavy. Domnívá se, že je vše zcela 
v pořádku a v souladu s protipovodňovým opatřením u Malše.

9.8 Dispozice s majetkem města – darování pozemků (vjezdů) v k. ú. České Budějovice 5 
(KP-ZM/662/2012/M/361)
Přijato usnesení č. 295/2012 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.9 Dispozice s majetkem města –  budoucí přijetí daru staveb ZTV (vodovodní a kanalizační 
řady) v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/657/2012/M/356)
Přijato usnesení č. 296/2012 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.10 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2693/31 v katastrálním 
území Třebotovice (KP-ZM/627/2012/M/326)
Usnesení nebylo přijato (0,29,6,5/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.11 Dispozice s majetkem města - odkoupení domu Na Zlaté stoce čp. 34/30 s pozemky parc. 
č. 60 a 61, vše v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/655/2012/M/354)
Usnesení nebylo přijato (1,26,10,3/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. Majitelka domu se obrátila na město, zda nemá zájem o odkup 
domu sousedícího s budovou, kde sídlí dům s pečovatelskou službou.
Diskuse:
M. Brabec: Vznesl dotaz, zda do budoucna nebude budova vhodná pro případné rozšíření 
domu pro lidi s alzheimerovou chorobou.
Ing. Joch: Uvedl, že na RM byla k této možnosti vedena diskuse. Mgr. Podhola a odbor 
sociálních věcí se vyjádřili, že zde nevidí další potenciální využití. 
Prof. Vácha: Sdělil, že v materiálu je uvedena cena k jednání, a materiál se tedy v případě 
schválení vrátí do ZM. Vznesl dotaz, zda existuje možnost snížit cenu např. na 3 mil. Kč. 
Ing. Joch: Uvedl, že teprve v případě schválení budou městem zadány a hrazeny znalecké 
posudky a dále jednáno o ceně. Uvedl, že RM majetkovou dispozici nedoporučila. 
Vyrozuměla o tom majitelku domu. Ta přesto trvala na předložení materiálu ZM. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že teprve v případě schválení záměru odkoupení budou připraveny 
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všechny podklady a může být jednáno s majitelkou. V případě neschválení záměru již 
nebude následovat žádný krok.

9.12 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1771 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/645/2012/M/344)
Přijato usnesení č. 297/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Na návrh předsedajícího bylo sloučeno hlasování k bodům poř. č. 9.12 - 9.39.

9.13 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 2019 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/639/2012/M/338)
Přijato usnesení č. 298/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.14 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby garáže s pozemkem parc. č. 2006 v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/653/2012/M/352)
Přijato usnesení č. 299/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.15 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1734 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/646/2012/M/345)
Přijato usnesení č. 300/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.16 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 558 a 559/1 v k. 
ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/664/2012/M/363)
Přijato usnesení č. 301/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.17 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 582/1 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/647/2012/M/346)
Přijato usnesení č. 302/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.18 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 575/7 a části pozemku parc. č. 
575/8 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/649/2012/M/348)
Přijato usnesení č. 303/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.19 Dispozice s majetkem města - budoucí směna nemovitostí za účelem realizace stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." - ČR-Povodí Vltavy, s. p. (KP-
ZM/654/2012/M/353)
Přijato usnesení č. 304/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.20 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2051/9 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 613 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/636/2012/M/335)
Přijato usnesení č. 305/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.21 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2041/11 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/17 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/628/2012/M/327)
Přijato usnesení č. 306/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.22 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2035 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/3 v k. ú. České Budějovice 4 
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(KP-ZM/623/2012/M/322)
Přijato usnesení č. 307/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.23 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2051/7se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 643/31 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/622/2012/M/321)
Přijato usnesení č. 308/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.24 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2068 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/3 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/626/2012/M/325)
Přijato usnesení č. 309/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.25 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2051/23 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/13 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/629/2012/M/328)
Přijato usnesení č. 310/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9.26 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 1905/209 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/45 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/625/2012/M/324)
Přijato usnesení č. 311/2012 (39,0,0,1/40)

9.27 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 621 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/5 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/638/2012/M/337)
Přijato usnesení č. 312/2012 (39,0,0,1/40)

9.28 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 585 se stavbou garáže v  k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 570/37 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/652/2012/M/351)
Přijato usnesení č. 313/2012 (39,0,0,1/40)

9.29 Dispozice s majetkem města - směna  garáže s pozemkem parc. č. 2042/54 v k. ú. České 
Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 615 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/637/2012/M/336)
Přijato usnesení č. 314/2012 (39,0,0,1/40)

9.30 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 1971/32 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 596 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/632/2012/M/331)
Přijato usnesení č. 315/2012 (39,0,0,1/40)

9.31 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 643/20 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/11 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/631/2012/M/330)
Přijato usnesení č. 316/2012 (39,0,0,1/40)

9.32 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 624 se stavbou garáže v  k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 570/39 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/651/2012/M/350)
Přijato usnesení č. 317/2012 (39,0,0,1/40)

9.33 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 643/21 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/9 v k. ú. České Budějovice 4 
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(KP-ZM/633/2012/M/332)
Přijato usnesení č. 318/2012 (39,0,0,1/40)

9.34 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 492/152 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 5 za garáž s pozemkem parc. č. 643/27 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/621/2012/M/320)
Přijato usnesení č. 319/2012 (39,0,0,1/40)

9.35 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 1884 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 6  za garáž s pozemkem parc. č. 597 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/634/2012/M/333)
Přijato usnesení č. 320/2012 (39,0,0,1/40)

9.36 Dispozice s majetkem města – odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 643/28 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/644/2012/M/343)
Přijato usnesení č. 321/2012 (39,0,0,1/40)

9.37 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 570/10 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/641/2012/M/340)
Přijato usnesení č. 322/2012 (39,0,0,1/40)

9.38 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1078/7 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/643/2012/M/342)
Přijato usnesení č. 323/2012 (39,0,0,1/40)

9.39 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 672 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/640/2012/M/339)
Přijato usnesení č. 324/2012 (39,0,0,1/40)

10. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice (KP-
ZM/642/2012/M/341)
Přijato usnesení č. 325/2012 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

11. Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let 
(opatření č. 1) - navýšení prostředků z loterijních a sázkových her (KP-
ZM/660/2012/M/359)
Přijato usnesení č. 326/2012 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že materiál vychází ze změny legislativy, kdy 
jednotlivým městům budou nyní přicházet fin. prostředky z hazardu. Vedení města se 
rozhodlo pro rok 2012 do sportu přerozdělit 2 mil. Kč. Jako nejvhodnější formu zvolili 
předání věci přímo sportovní komisi.  Ta záležitost projednala a fin. rozdělila 
dle  stávajícího klíče přerozdělování prostředků dětem a mládeži. Doplnil, že vzhledem 
k tomu, že celkové částky u některých organizací po navýšení přesáhly výši schvalovanou 
RM, jsou předkládány ZM.
Diskuse:
Ing. Brůha: Vítá prostředky do sportu a mládeže. Materiál podpoří. Vznesl dotaz, proč jde 
zrovna o částku 2.000.000 Kč. Dále, zda je způsob rozdělení peněz v pořádku a souladu 
s pravidly pro rozdělování těchto dotací schválenými ZM. Vyzval k tomu, aby 
v budoucnu bylo uvažováno, i vzhledem k charakteru těchto peněz,  jakým způsobem je 
rozdělovat. Uvedl, že by bylo třeba věnovat pozornost tomu, jaké jsou priority města, 
a část peněz věnovat na budování či údržbu stávajících sportovních zařízení.
Mgr. Podhola: Sdělil, že do rozpočtu města přichází skutečně více fin. prostředků. 
Přemýšleli, zda by bylo vhodné prostředky rovnou přerozdělovat, nebo je nashromáždit, 
a vpustit je až do rozpočtu r. 2013. Nikdy neví, jaké konkrétní částky na daný rok budou 
k dispozici. Výši částky diskutovali v RM, kolegiu a se sportovní komisí. Některé 
organizace mohou mít již nyní potíže např. s úhradou energií. Proto se rozhodli již v r. 
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2012 rozdělit 2 mil. Kč. Hlavní fin. prostředky budou alokovány až v rozpočtu na r. 2013. 
Idea rozdělení těchto fin. prostředků je taková, že by ze 100 % nebyly směřovány pouze 
do sportu, ale i dalších oblastí - sociální, kulturní, atd. Tak tomu bylo i v minulosti. 
Ing. Joch: Doplnil, že fin. prostředky z hazardu začaly chodit se zpožděním v polovině 
roku po čtvrtletích. V současné chvíli jde o částku okolo 20 mil. Kč. Dohodli se, že 
z hazardu rozdělí 20 mil. Kč do městských dotačních systémů – do kultury, 
volnočasových aktivit, sportu atd. Dohodli se na určitém klíči a peníze budou připraveny 
v rozpočtu na příští rok. Uvedl, že do loňského roku to bylo v rozpočtu 30 mil. Kč 
z hazardu na území města. Tyto prostředky nešly do sportovních aktivit, ale byly 
v rozpočtu. Zda za to byl postaven chodník, podpořena kultura nebo sociální oblast nikdo 
neví. Uvedl, že příští rok bude rozdělováno více peněz do sportu, sociální oblasti 
a volnočasových aktivit. Sdělil, že např. sportovní komise měla k dispozici 6 mil. Kč 
a nyní bude mít k dispozici 16 mil. Kč. Tento způsob považuje za správný. Uvedl, že na 
upozornění radních, že zde jsou kluby, které nemají na zaplacení základních potřeb, byla 
část peněz rozdělena již nyní. 
Mgr. Filip: Sdělil, že sportovní komise doporučovala RM a ZM toto rozdělení 2 mil. Kč. 
Informoval, že pracují na pravidlech rozdělení prostředků pro rok 2013, kdy už 
předběžně, ví s jakými fin. prostředky můžou počítat. 
Ing. Brůha: Sdělil, že rozhořčení Ing. Jocha nebylo zcela namístě. Pouze vznesl dotaz, co 
vedlo k tomu, že jde o částku 2 mil. Kč. Důvod rozdělení byl sdělen na sportovní komisi. 
Dále řekl, že vítá každou korunu, která jde sportovním klubům v letošním roce. Ví, že na 
tom jsou špatně. Pouze vznesl dotaz, kde je transparentnost v tom, jak se to rozděluje, 
proč se to tak rozděluje, a že si myslí, že to není úplně v souladu s přijatou směrnicí.
Ing. Joch: Uvedl, že částka byla určena ad hoc. Sdělil, že to není podle směrnice. Jde 
o peníze, které jsou navíc a směrnice se pouze použila, aby se nemusel vymýšlet jiný 
systém. Uvedl, že nejde o peníze navíc. Sportovní komise bude mít pro příští rok 
k dispozici o 2 mil. Kč méně.
Mgr. Podhola: Potvrdil, že částka byla stanovena ad hoc. Odmítá, že by fin. prostředky 
byly rozděleny netransparentně.

12. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (KP-ZM/614/2012/M/316)
Přijato usnesení č. 327/2012 
Oddělené hlasování bod I. schvaluje 1. a)  protinávrh Ing. Dolejše  na  pojmenování ulice 
U Sportovní haly nebyl přijat (17,6,13,3/39), byl přijat protinávrh Mgr. Procházkové na 
pojmenování ulice Volejbalistů (24,0,11,4/39), b) (38,0,0,1/39) (první hlasování 
(35,0,0,4/39) v bodě b) bylo prohlášeno za zmatečné z důvodu nefunkčnosti hlasovacího 
zařízení Ing. Rataje), 2. (38,0,0,1/39), II. ukládá (37,0,0,2/39).  
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Sdělil, že existuje stálá skupina pro pojmenování ulic ČB 
složená z různě veřejně činných osobností a oborníků. Ta připravuje návrhy na 
pojmenování ulic. Uvedl, že komise původně zvolila označení ulice Volejbalistů. RM 
název ulice upravila na Volejbalová. Preferován byl jednoslovní název ulice, aby 
nevznikaly komplikace. U názvu ulice U Boru se vychází z  historického místního názvu 
lesa Bor, který s domy sousedí. U ulice Potoční volila pracovní skupina z názvů, které 
jsou používány v severní části této lokality, kde jsou ulice pojmenovávány podle 
jednotlivých druhů stromů nebo podle místního názvu. 
Diskuse:
Mgr. Procházková: Je ráda, že návrhová komise pracuje zodpovědně. Sdělila, že by se 
ráda vrátila ke komisí navrhovanému názvu ulice Volejbalistů. 
Ing. Dolejš: Dal protinávrh, aby na název ulice Volejbalová byl změněn na U Sportovní 
haly. 
Ing. Joch: Požádal o přestávku na poradu klubů.
Mgr. Procházková: K návrhu Ing. Dolejše uvedla, že souhlasí s návrhem komise, aby byl 
zvolen jednoslovný název ulice i z důvodu problematiky pravopisu.
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JUDr. Bouzek: Sdělil, že bude preferovat název U Sportovní haly.
RNDr. Zahradník: Přiklání se k návrhu Mgr. Procházkové.  
Ing. Joch: Také se přiklání k návrhu Mgr. Procházkové.
Mgr. Bezecný: Uvedl, že byl tím, kdo toto označení ulice vymyslel  a prosazoval 
v komisi.
J. Hrdý: Uvedl, že i veřejnost používá označení lokality u sportovní haly. Myslí si, že 
i v budoucnu se bude pro lokalitu užívat toto označení.
RNDr. Zahradník: Požádal, aby věc byla vyřešena v koalici, tato měla jednotný názor, 
a nedošlo k tomu, že ulice zůstane bez označení.
V 11:07 byla vyhlášena přestávka na poradu klubů. V 11.18 bylo pokračováno 
v jednání.                          

13. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (KP-
ZM/668/2012/M/366)
Přijato usnesení č. 328/2012 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

14. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/663/2012/M/362)
Přijato usnesení č. 329/2012 (34,0,3,1/38)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný. Sdělil, že KV se zabýval především úkolem řešení 
přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v ČB s Bc. Kašpárkem.
Diskuse:
Ing. Brůha: Doporučil všem, aby věnovali zápisu KV pozornost. Konkrétně otázkám 
a odpovědím týkajícím se záměru přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v ČB. 
Zdůraznil, že když o tom začali hovořit, byli ubezpečování, že již tehdy zpochybňovanou 
strategii kultury zpracovává spolek lidí, kteřý dával dohromady kulturní průmysly v Plzni. 
Nyní se dozvídají, že nikde jinde v ČR nic takového nezpracovávali.    
Mgr. Menzelová: Jednání KV se zúčastnila. Bylo jí líto, že byly vynaloženy dost velké 
prostředky, aby si o tom co je výstupem analýzy, kterou skupina prováděla, nedokázala 
udělat žádný názor. K věci se nevyjadřuje jako členka výboru ale jako 
zastupitelka. Sdělila, že práce by měla obsahovat minimálně 5 stěžejních bodů, kudy by 
se měla kultura v ČB ubírat.  Dozvěděla se, že skupina byla vybrána na konferenci, 
o které neví, kdy a kde se konala. Skupina vypracovala za 205 tis. Kč práci, ke které 
přidala 160 příloh, ze kterých nic nevyčetla. Výstup, aby si šlo udělat na věc názor, z této 
práce nevyplynul. Požádala Ing. Popelovou o písemné vypracování stěžejních ukazatelů 
i v souvislosti s tím, že se v novinách objevila výzva k občanům ČB, aby se vyjádřili kam 
se kultura zde má ubírat. Myslela si, že tento pilotní projekt něco nastartuje a budou 
pokládány konkrétní otázky. Toto jí připadá málo.
Ing. Popelová: Sdělila, že nikde nebylo řečeno, že dokument zpracovává společnost, která 
dělala strategii kultury pro Plzeň. Paní Olga Škochová, která závěr dokumentu 
monitorovala, byla v týmu, který pracoval pro Plzeň, nicméně nebyla hlavním 
zpracovatelem ale oponentem procesu. Neuvědomuje si, že by říkala, že skupina byla 
vybrána na konferenci. Možná to říkal p. Kašpárek. Skupina byla vybrána po diskusi, 
protože p. Kašpárek dělal pro Jihočeský kraj projekt Kulturní mosty. Na základě toho byl 
vybrán, aby na území ČB nějakým způsobem oslovil  poskytovatel služeb v kultuře, aby 
se zmapovala celá situace. Mrzí ji reakce zastupitelů. Byl pořádán seminář, kde byl 
projekt představen, a zúčastnilo se ho minimum zastupitelů. Nikdy neříkali, že tento 
dokument je strategie rozvoje kultury ve městě, ale na základě výsledků řekli, že bude 
zpracována studie s dopadem na celé město. To co dokument posunul dál, je komunikace 
města s nezávislou kulturní scénou. Myslí si, že po 20 letech se poprvé podařilo, že 
magistrát komunikuje s nezávislou kulturní scénou. Tento podklad sloužil jako podklad 
k vypsání výběrového řízení  na zpracovatele strategie rozvoje kultury ve městě. 
Výběrové řízení bylo vypsáno a vyhrála ho společnost PROCES z Ostravy.  Ta tento 
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materiál používá jako podkladový materiál s tím, že je zpracován dobře, ale s přílišným 
zaměřením na alternativní scénu. Analýza zpracovaná v rámci tohoto dokumentu se tedy 
nyní doplňuje dotazníkovým šetřením. Na základě toho připraví společnost Proces návrh 
strategie rozvoje kultury ve městě. Dokument nebude obsahovat akční plán. Město 
nemůže řídit kulturu, ale mělo by být jasno, co chce a nechce podporovat. Těší se na 
závěrečnou zprávu z KV, kdy se ukáže, zda bylo vše v pořádku. Dle tehdy platné 
směrnice byla možnost zakázku přidělit jednomu uchazeči, pokud bylo zdůvodněno proč, 
a jak byl vybrán.
Mgr. Nadberežný: Byl upozorněn, že seminář se konal ve 14 hod. To jistě mnohým 
zastupitelům nevyhovuje. Uvedl, že občas se dozvídají většinu zásadních věcí a směrů 
práce vedení města z novin. Uvedl, že na tuto práci jim navazuje další práce, a když se 
zeptá zastupitelů, tak většina z nich neví, že byla vybrána další společnost. Nadále je 
zastánce toho, že zde je odbor kultury a kulturní komise. Ta by měla být složena tak, aby 
byly vytvořeny podstatné věci se znalostí města.  Dále si myslí, že je v  zastupitelstvu 
dostatek členů, kteří se kulturou zabývají nebo ji dokonce řídí, aby základy byly 
vytvořeny zde. Bude se zajímat o to, jaké další podobné věci budou v rozpočtu. Bude 
tlačit na p. náměstka, aby tam podobné věci byly co nejméně, byly přínosem pro město, 
a po stotisících se takto zbytečně neutrácelo. 
Mgr. Menzelová: Požádala Ing. Popelovou o pět závěrů, které ze studie vyplynuly 
a aby byly srozumitelné. Pokud je výstupem pouze to, že se navázalo s těmi neformálními 
skupinami, tak to tam mělo být uvedeno. 
Ing. Popelová: Překvapuje ji, že zastupitelstvo se dozvídá z tisku, co odsouhlasila RM. Od 
toho je zpráva o činnosti RM, kterou všichni zastupitelé obdrželi. 
Mgr. Nadberežný: Uvedl, že mu jde o jinou věc. Pokud již probíhá RM, věci jsou  ve 
schvalovacím procesu , dostane týden před ZM materiály tyto jsou závazné projednání. 
Jde mu o to, aby město bylo koncepčně řízeno.

15. Odvolání a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/615/2012/M/317)
Přijato usnesení č. 330/2012 (24,0,11,3/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Opakovaně vznesl dotaz, zda někdo nemá jiný návrh na 
člena KV a zastupitelstvo města souhlasí s veřejnou volbou. Nikdo žádný návrh nevznesl. 
Diskuse:
Prof. Vácha: Neví, o koho jde, a neví jak má hlasovat. 
Mgr. Nadberežný: Uvedl, že Ing. Tampír byl jedním ze členů ZM za národní socialisty, 
krátce byl ředitelem banky. Myslí si, že je vhodné, aby do diskuse KV přispěl. 
RNDr. Zahradník: Upřesnil, že Ing. Tampír byl náměstkem primátora zodpovědný 
za finance. Následně odstoupil a věnoval se své podnikatelské činnosti.  
Mgr. Podhola: Překvapilo ho, že Ing. Tampíra představují zastupitelé z jiné než 
nominující strany - TOP 09.
Ing. Šebestíková: Uvedla, že p. Tampíra vybrali právě proto, že má tak bohaté 
zkušenosti, má stále připomínky a je aktivní. Mgr. Nadberežný chtěl do KV někoho 
aktivního.

16. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 26. září, 
5. a 10. října 2012 (KP-ZM/611/2012/M/313)
Přijato usnesení č. 331/2012 (38,0,0,0/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

17. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/612/2012/M/314)
Přijato usnesení č. 332/2012 (26,1,7,4/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Diskuse:
Ing. Rataj: Poděkoval za odpověď Ing. Calty. Na minulém ZM byl odsouhlasován bod 
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týkající se smlouvy, změnu územního plánu atd. Z dopisu se dozvídá, že není ještě 
územní rozhodnutí, a na tuto stavbu jsou realizovány veškeré podrobné průzkumy, na 
vybrané stavební objekty byla zpracována kompletní dokumentace pro stavební povolení, 
rozpracovánu kompletní dokumentaci na všechny stavební objekty na vybrané stavební 
objekty byla realizována inženýrská činnost, zpracována byla kompletní dokumentace 
bouracích prací. Nechápe, že smlouva na částku 71.985.480 Kč byla podepsána 
13.11.2008. Minulý rok dostal od Ing. Popelové odpověď, že Nejvyšší správní soud 
v Brně rozsudkem ze dne  26. 11. 2008 zrušil předchozího rozsudek krajského správní 
soudu. Následoval rozsudek, který dne 29. 1. 2009  žalobkyni vyhověl a zrušil 
druhoinstanční územní rozhodnutí krajského úřadu. Upozornil, že  13 dní poté co byla 
podepsána smlouva na 71 mil. Kč soud rozhodl, že je zde nějaká pochybnost a smlouvě se 
nikdo nevěnoval a běží dál. Ptá se, jak je možné, že 13 dnů po rozsudku smlouva platila 
dál, ačkoliv není platné územní rozhodnutí. Požádal o odpověď, jak je možné, že se 
smlouvou se stále nic neděje. Pozastavení smlouvy pro něj znamená, že je možné ji 
kdykoliv obnovit. Dle jeho názoru bylo i 14 mil. vyplaceno zbytečně.

18. Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů města a dalších osob podle § 
16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb. (KP-ZM/613/2012/M/315)
Přijato usnesení č. 333/2012 (36,0,1,1/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Diskuse:
Ing. Joch: Uvedl, že občanka s odpovědí nesouhlasila. Dohodl se s ní, že věc bude řešena 
na osobní schůzce, kde bude přítomen právní zástupce SPRÁVY DOMŮ s.r.o.

19. Diskuse zastupitelů ()
Mgr. Menzelová: Vznesla dotaz, kdo financuje rekonstrukci Lidické tř. Doslechla se, že 
se dělá úprava svršku, ale výhledově se má dělat rekonstrukce do hloubky. Vyjádřila se 
k problematice přecházení u nádraží. Upozornila, že světelná signalizace na přechodu 
z Průmyslové a Nádražní ul. Uvedla, že nejenom pro ni, ale i pro občany, kteří jsou na 
vozíčku, je obtížné dostat se na MHD podél nádraží. Chápe, že přechody nelze řešit jinak, 
ale chybí jí zde výtah, plošina nebo pohyblivé schody. Dále vznesla dotaz, jak se plánuje 
v DPmČB vyřazení autobusů. V době kdy byla v RM, se bavili o rekonstrukci viaduktu 
zároveň o plánování řešení dopravy v ČB. Najednou DPmČB vyřadí autobusy a nakoupí 
je v Praze. V této souvislosti vznesla dotaz, zda se DPmČB dozvídá z města co se kdy 
bude dělat, aby se podle toho mohl zařídit. 
Ing. Popelová: K Lidické tř. uvedla, že tuto rekonstruuje SÚS. Město pouze provádí 
úpravu zastávky a díky Ing. Ratajovi zde vyměnili ještě obrubníky. Skutečně jde pouze 
o výměnu koberce s tím, že co se týče vodohospodářské infrastruktury, tato má ještě 
životnost 5 – 10 let. Vzhledem k velkému nákladu na ni se tato stavba nepřipravovala. 
Tento postup byl připraven již za náměstka F. Jelena. S problematikou podchodu 
u nádraží souhlasí. Uvedla, že investor Mercury centra sliboval, že všechny vstupy do 
podchodu budou vybaveny eskalátory a výtahy. Informovala, že mají připraven projekt na 
úpravu přednádražního prostoru. Ten by řešil přechod přímo u Mercury centra. Sdělila, že 
potřebují část pozemku ve vlastnictví Mercury. Společnost je, ale rozezlena, že zde chce 
město dělat přechod, když mají pronajatý podchod. Předpokládají, že přechod bude 
realizován v příštím roce. Uvedla, že uzavírky ve městě byly plánovány s ohledem na 
vyjádření projektantů. Uzavírky měly být pouze po dobu letních měsíců. V tomto případě 
by DPmČB dokázal dopravu pokrýt. Po vysoutěžení stavby bylo zjištěno, že nelze stavbu 
v plánované době realizovat. Uvedla, že DPmČB měl dvě možnosti řešení. Rozdělit 
spoje, což by znamenalo větší počet přestupů pro pasažéry. Proto volili možnost 
zapůjčení autobusů. 
Ing. Joch: Reagoval na článek L. Klokočkové „Budou z radních vrazi?“ Vyjádření vnímá 
velmi negativně. Domníval se, že mají korektní vztahy. Uvedl, že kdokoliv za ním může 
s čímkoliv přijít. Sdělil, že týden před tímto článkem s L. Klokočkovou mluvil. Ta ho 
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upozorňovala, že k VŠTE jsou špatně naplánované autobusové linky. Přislíbil ji, že se 
věci bude věnovat. Mluvil s ředitelem DPmČB a Ing. Dolejšem. Ti ho ubezpečili, že vše 
bylo projednáno se zástupci VŠTE. Za to, že si nyní škola uvědomila, že linky jsou 
naplánovány špatně, nemůže ani rada města ani zástupce DPmČB. Mrzí ho, že se klub 
KSČM snížil k tomu, a článek vydal ve svých mediích. 
Ing. Tůma: Pravidelně se účastní územních komisí Suché Vrbné, Nové Vráto. Potýkají se 
s tím, že na většinu připomínek a návrhů nemají zpětné reakce. Sdělil, že by bylo ke 
zvážení změnit statut komisí tak, aby zde byla povinnost odpovídat na tyto návrhy. Uvedl, 
že na každém zasedání komisí se projednává matoucí označení autobusových zastávek. 
Mgr. Thoma: Uvedl,  že připomínky a podněty z jednotlivých územních komisí jsou 
čtvrtletně předkládány RM E. Hajerovou, která je za jejich činnost a koordinaci 
zodpovědná. Uvedl, že chybou zřejmě je, že E. Hajerová poté neinformuje předsedy 
komisí jednotlivých částí města. 
Ing. Tůma: Uvedl, že dostávají od pí Hajerové odpovědi, ale nikoliv na všechny své 
připomínky. 
Ing. Rataj: Vyjádřil se k neudržovaným kruhovým objezdům a zeleni okolo komunikací. 
Nevěří tomu, že po převzetí kruhových objezdů od SÚS se situace zlepší. Uvedl, že ČB 
jsou jedním z nejhorších měst z hlediska údržby zeleně. Pokud je to všem jedno, tak jemu 
nikoliv.
Mgr. Thoma: Minimálně půl roku s Ing. Jochem připravují převzetí křižovatek od SÚS do 
správy města a ŘSD. Uvedl, že nějaký čas trvá, než se připraví smlouvy, projekty a získá 
povolení pro odstranění dosavadní výsadby. Sdělil, že odbor SVS má v návrhu rozpočtu 
na příští rok posílení kapitoly určené na převzetí správy okružních křižovatek na 
příjezdech do ČB. Ing. Joch věc dojednává z hlediska majetkových dispozic. Ing. Rataj 
ví, že od příštího roku budou křižovatky fungovat pod správou města. Považuje za 
nespravedlivé vyjádření Ing. Rataje, že je to všem jedno.
Ing. Rataj: Vyjádření za nespravedlivé nepovažuje. Stačí, pokud se podívají i na ostatní 
křižovatky v ČB, kde je situace obdobná nebo na trávu u zanádražní komunikaci. Ta byla 
posekána pouze jednou. Dále se vyjádřil ke značení objížděk ve městě. Upozornil na 
způsob značení ul. Mánesova křižovatka Novohradská – např. odbočení doleva je 
přeškrtnuto a zároveň objížďka doleva povolena, rovný směr přeškrtnutý a zároveň 
Rudolfov Ledenice povoleno. Na jednáních na značení upozorňoval. Bylo mu řečeno, že 
u značení objížděk a křižovatky Mánesova – Novohradská je vše v pořádku. Uvedl, že 
značení křižovatky se několikrát předělávalo. To považuje za neschopnost lidí, kteří jsou 
za to placení. Požádal Ing. Mráze o odpověď, jak je možné, že jako státní správa připustí 
takovouto křižovatku do provozu. Upozornil na nekvalitní vodorovné značení, kdy 
zůstává viditelné původní značení zároveň s novým značením. Dále se vyjádřil 
k nepovedené křižovatce Rudolfovská U Jeslí, kde je schválně značka otočena a při 
příjezdu z Rudolfovské ul. do Zanádražní komunikaci není přikázaný směr jízdy. Požádal 
Ing. Mráze o vyjádření k této křižovatce. Upozornil, že při přecházení přechodu na této 
křižovatce jsou ohrožováni chodci. Kamióny musí při odbočování částečně najet na 
chodník, aby se dostaly do šířky vozovky. Sdělil, že křižovatka je nezvládnuta z pohledu 
projektanta. Dále se vyjádřil k ul. Žižkova a Lidická. Prostřednictvím dataprojektoru 
prezentoval stav obrubníků, způsob položení dlažby, umístění hydrantu. Sdělil, že stejná 
firma u něj třikrát předělávala zámkovou dlažbu. Uvedl, že stavební dozor zde nefunguje, 
BOZP také ne. Upozornil, že zde není od toho, aby ve svém volném čase, za své peníze 
dělal práci za úředníky a vedení města. Nechce shazovat úředníky. Ti jsou zde ale od 
toho, aby svou práci dělali pořádně, a jsou za to dobře ohodnoceni, ať to jsou úředníci 
nebo politici. Uvedl, že peněz je dostatek, pouze jde o neschopnost lidí, jak jsou použity. 
Nechal si písemně od p. Krále potvrdit, kdo má zodpovědnost za péči o obrubníky. Bylo 
mu řečeno, že město. Sdělil, že s kolegou Fálem včera ve spolupráci s Ing. Šedou nechali 
opravit a vyměnit obrubníky. Upozornil, že v pátek bude pokládán nový asfaltový 
koberec. Opakovaně upozornil na stav zeleně ve městě. Sdělil, že kolem vlastních domů 
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mají všichni vše upravené, ale ve městě není nikdo schopný se o to postarat. 
 Mgr. Thoma: Uvedl, že za své peníze si může svůj domov upravit, jak chce, ale za 
městské peníze může upravit pouze to, co mu schválí zastupitelstvo. Neví, proč není na 
neposečenou trávu upozorněn přímo ten, kdo je za to zodpovědný, a proč je s tím 
konfrontováno celé zastupitelstvo. Upozornil, že není v silách RM objíždět každý den 
město, a dělat si poznámky, kde co chybí a nechybí. Doufá, že se příští rok zase nedozví, 
že po noční akci domluvili obrubníky na Lidické tř. a začala tam stavba Modré hvězdy, 
při které došlo k jejich poškození, a za město to nikdo neohlídal. 
Ing. Brůha: Uvedl, že na vše ve městě peníze nejsou a mnohdy město nevypadá až tak 
optimálně, ale na druhou stranu má město dobře zmapovanou alternativní kulturní 
scénu. Dle jeho povědomí je světelné značení i na krajských komunikacích pod správou 
města. Vrátil se k otevření viaduktu, kdy zřejmě zapomněli informovat firmu spravující 
světelnou signalizace, že k otevření došlo. Byl neustále volný průjezd po zanádražní 
komunikaci a auta v Rudolfovské ul. pravidelně ucpávala provoz na křižovatce 
Rudolfovská - Dobrovodská.
Ing. Dolejš: K dotazu na zapůjčené autobusy z Prahy sdělil, že byly pouze 2 možnosti. 
Pokud nechtěli rozdělit linku a tím znepříjemnit cestujícím život museli si půjčit 
autobusy. Větší počet autobusů nemá DPmČB k dispozici z důvodů vysokých nákladů. 
Zapůjčení vyjde levněji. O stavbách byl DPmČB informován, ale byl zde příslib, že 
stavby budou dokončeny do konce srpna. Tak se nestalo, proto byla zvolena varianta 
zápůjčky. Podpořil Ing. Jocha. DPmČB se všemi velkými institucemi a zaměstnavateli 
jednal. Dosud se nestalo, že by někoho odmítli a nevyšli mu vstříc. K dotazům 
z územních komisí uvedl, že vše, co přijde na DPmČB je vždy zodpovězeno. Vyzval 
členy komisí i občany, aby se obraceli přímo na DPmČB.
Mgr. Thoma: Vznesl dotaz, zda přítomní zastupitelé souhlasí s dokončením zasedání bez 
polední pauzy. Proti návrhu nebyla vznesena námitka.
Mgr. Křída: Uvedl, že v tisku bylo v pondělí uvedeno, že světelná signalizace je 
přenastavena tak, aby byla plynulejší doprava. V úterý se dočetl, že doprava byla plynulá, 
přitom byla ve městě velká zácpa. Sdělil, že v Hradci Králové je po vyjití z vlakového 
nádraží výborně značena MHD. Uvedl, že DPmČB v tomto zůstává občanům dosti 
dlužen. Sdělil, že v ČB u Merkury zjistí cestující, v kolik jede který spoj, ale již chybí 
informace z které zastávky. Ke spoji č. 8 uvedl, že obyvatelé vítají tento spoj. Neočekává, 
že všechny autobusy budou zajíždět k nádraží, ale očekával by návaznost na spoj, na 
který se dá přestoupit. Sdělil, že pro DPmČB by neměl být takový problém, aby spojení 
navazovala na příjezdy rychlíků. 
Mgr. Procházková: Vrátila se k článku L. Klokočkové. L Klokočková jí a Mgr. Flaškovi 
problematiku MHD u VŠTE objasňovala. Přislíbili jí, že problém na dozorčí radě 
nadnesou. Uvedla, že postoj DPmČB byl velmi vstřícný, i když si byl vědom, že chyba je 
na straně vysoké škole. Tím považovala tuto záležitost za vyřízenou.  Následoval 
zmíněný článek. Požádala Ing. Jocha, aby si věci nebral tak osobně. Považuje ho za 
pracovitého člověka. Uvedla, že si vystoupení Ing. Jocha L. Klokočková nezasloužila. 
Ing. Rataj: Uvedl, že Lidická je rekonstruována v úseku od ul. Mánesova až po Reginu 
a nejedná se pouze o úsek u Modré hvězdy. Sdělil, že nabízel, že obrubníky uhradí ze 
svého. Nesouhlasí s prací úředníků a vedoucích politiků, ti neodvádí svou práci a neplní si 
své povinnosti. V případě Lidické došlo jasnému k selhání úředníků a politiků.
Ing. Popelová: Sdělila, že úpravy křižovatek se dělaly. U většiny z nich se vracely do 
původního stavu před uzavírkou viaduktu. Uvedla, že před uzavírkou viaduktu byly také 
fronty na Dobrovodské. Nedá se očekávat, že po jeho otevření zde nebudou. Úpravy na 
křižovatkách se dělaly s ohledem na existenci zanádražní komunikaci. Provoz se 
vyhodnocuje a pracují na změně uspořádání pruhů na křižovatce Nádražní – Rudolfovská. 
Ing. Dolejš: Poděkoval za DPmČB za všechny připomínky a přislíbil, že se jimi budou 
zabývat. 
Ing. Joch: Sdělil, že je možná emotivní, ale když o něm někdo napíše, že bude vrahem, 
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skutečně ho to urazilo.
L. Klokočková: Sdělila, že nadpis článku nebyl oznámením, ale otázkou. Sdělila, že na 
VŠTE je 5500 osob. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že RM jsou vrazi, ale jízdní řád odsouhlasil ředitel školy.
J. Pikous: Uvedl, že nejmenovaný server zveřejňuje různé záznamy, telefonické nebo 
audiovizuální např. z kamer městské policie, telefonáty úředníků magistrátu. V souvislosti 
s funkcí osobního serveru p. Vrabela vznesl dotaz, jakým způsobem probíhá 
zpřístupňování záznamů z městských kamer. Jak je možné, že soukromá osoba má 
záznam na svých osobních stránkách distribuuje ho k nahlédnutí. Dále jak je možné, že se 
dostane k nahrávkám úředníků z magistrátu, a ty jsou posléze opět volně k dispozici na 
tomto serveru. Dotaz odkládá již mnoho zastupitelstev. Požádal o písemnou odpověď. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že písemnou odpověď J. Pikous dostane. Neví, jak je možné, že jsou 
na tomto webu umístěny záznamy z městských kamer. Dokáže ale, i z vlastní zkušenosti 
odpovědět, jak je možné, že jsou na tomto webu záznamy rozhovorů s úředníky. Tato 
osoba si nahrává každého, s kým mluví.  

20. Vystoupení občanů ()
Vystoupil občan Roman Dušek, Zvolenského 27, České Budějovice. Uvedl, že nebyla 
schválena autobusová linka ke Kauflandu, kterou by důchodci a invalidé, kteří tam chodí, 
potřebovali. Upozornil, že město dostalo od Kauflandu 1 mil. Kč. peníze na nový 
chodník, ale daly zde pouze obrubníky, jsou zde nerovnosti. Uvedl, že důchodci nemají 
nárok na zlevněné jízdné. Požádal, zda by nemohli získat zlevněnou jízdenku. Poděkoval, 
že bylo schváleno zlevněné jízdné pro matky s dětmi. Mrzí ho, že se současný ředitel 
DPmČB přihlásil do konkurzu v Praze. Považuje ho za člověka na pravém místě. Vznesl 
dotaz, proč nebyl přijat Ing. Popelovou v pondělí, kdy je úřední den.
Mgr. Thoma: Sdělil, že slevu pro matky s dětmi  schválilo ZM.
Ing. Joch: Uvedl, že výstavba provizorního chodníku stála cca 800 tis. Kč.  Město na něj 
obdrželo od Kauflandu 300 tis. Kč. Zbylých 700 tis. Kč šlo na přání Kauflandu do 
školských organizací. Sdělil, že investor zde chtěl stavět administrativní centrum. 
V současné době investor přistupuje k tomu, že zde bude chtít zbudovat parkoviště pro 
nákladní a osobní automobily. Informoval, že chodník vede od nikud nikam, chybí zde 
přechod a nyní vzniká projekt provizorního kruhového objezdu, a budou zde vyznačeny 
přechody pro chodce. 
Ing. Popelová: Omluvila se p. Duškovi, že ho nemohla přijmout. Uvedla, že pro náměstky 
neplatí úřední den, a jednání probíhají každý den. A většina schůzek se domlouvá 
dopředu. Uvedla, že většinou přijímá i bez objednání, ale zřejmě měla zrovna něco 
rozpracovaného. 
Vystoupila občanka Drahomíra Sovová, Otakara Ostrčila 28, České Budějovice. Uvedla, 
že bydlí v ulici naproti kasárnám. Kanalizace je zde vedena po pozemcích zahrad. Sdělila, 
že 26. 5. 2006 byl vypracován hydroprojekt projekt a přislíbeno, že se bude situace řešit. 
Uvedla, že každoročně při velkých deštích jsou zaplavovány sklepy. Uvedla, že v r. 2009 
byla na město doručena petice. Na ni dostali odpověď, že RM přijala usnesení, kterým 
vzala petici na vědomí a schválila návrh odpovědi: 
„Realizace rekonstrukce kanalizace v ulici Otakara Ostrčila  je zařazena v seznamu   
rekonstrukcí ulic na území Českých Budějovic, ze kterých je každoročně realizována dle 
finančních prostředků v rozpočtu města její určitá část. Vzhledem k tomu, že investiční 
rozpočet na rok 2010 je značně snížený (kromě dotačních titulů), není tato akce zařazena 
k realizaci pro rok 2010. Investiční odbor magistrátu města předloží rekonstrukci této 
ulice do návrhu rozpočtu investic města pro rok 2011.“ Od té doby nedostaly žádnou 
zprávu. Upozornila na propadlé kanalizační přípojky a zápach vycházející z kanalizace. 
Z tohoto důvodu nelze otevírat v letním období okna. Sdělila, že pokud se situace 
v průběhu dvou let nebude, řešit zahájí hladovku.
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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.

18. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 13:07 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb 

Staroměstská (č.j. KP-ZM/630/2012/M/329)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 282/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb 
Staroměstská IČ: 62537890, stavby chodníku v pořizovací ceně 79.800,-Kč a stavby jezírka 
v pořizovací ceně 43.101,-Kč.

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení

K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 4. etapa" (č.j. KP-ZM/666/2012/M/364)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 283/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
"Odůvodnění veřejné zakázky" na stavební práce pod názvem "Přeložka silnic II/156 a II/157 
v Českých Budějovicích - 4. etapa"

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

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků III v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/608/2012/M/310)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 284/2012:
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 U Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna 
ÚPnM"),

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

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

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

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
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zajistit předání schváleného zadání změny ÚPnM v lokalitě U Vávrovských rybníků III v k. ú. 
České Budějovice 2 projektantovi pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání 
dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2012 (č.j. 
KP-ZM/667/2012/M/365)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 285/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o příspěvek Jihočeské hospodářské komory - Oblastní hospodářské komory České 
Budějovice ze dne 27. 9. 2012,

II. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,- Kč na činnost Jihočeské hospodářské 
komory - Oblastní hospodářské komory České Budějovice v roce 2012,

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

K bodu: Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 
na rok 2013 (č.j. KP-ZM/610/2012/M/312)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 286/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 
2013 se zařazením akce:  Česká ul. 145/58; Plachého ul. 61/8; Česká 146/56; bývalý 
dominikánský klášter, Piaristické nám. č.p. 149; Kněžská ul. 410/8; Biskupská zahrada; 
Kněžská ul. č.p. 369/18; Široká ul. č.p. 456/37; Kněžská ul. 372/12,

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit další kroky potřebné k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013.

K bodu: Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2012 - závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva 
kultury České republiky (č.j. KP-ZM/609/2012/M/311)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 287/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
statutárnímu městu České Budějovice v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2012, č. j. MK 54374/2012 OPP ze dne 23. 8. 2012, ve výši 
380 000 Kč.
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K bodu: Rozpočtová opatření číslo 205 a 206 (č.j. KP-ZM/658/2012/M/357)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 288/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 205 a 206,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 205 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 

odboru na dotační akce „Komunitní centrum“ (12.700 tis. Kč) a „Regenerace části 
panelového sídliště Máj – severní část“ (1.800 tis. Kč) snížením zapojeného úvěru od 
České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních 
projektů města v celkové výši 14.500.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 206 - snížení části rozpočtu běžných a kapitálových výdajů 
investičního odboru (akce již dokončené, přesunuté do roku 2013 a akce realizované 
s úsporou prostředků) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 
na nespecifikované rezervy ve výši 2.815.915 Kč a rozpočtu kapitálových výdajů 
finančního odboru na rezervy ve výši 18.967.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 10. 2012
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 205 a 206 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 57 a V 58 (č.j. KP-ZM/661/2012/M/360)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 289/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 57 a V 58,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 57 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 

běžných výdajů odboru památkové péče z prostředků určených na ostatní neinvestiční 
transfery podnikatelským subjektům – regenerace městské památkové rezervace ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů na účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 
fyzickým osobám, neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
a neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 
v celkové výši 2.216.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 58 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
kapitálových výdajů majetkového odboru z prostředků určených na pozemky ve 
prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby ve výši 3.600.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 10. 2012
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 57 a V 58 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání s Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/659/2012/M/358)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 290/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 31, České Budějovice,  IČ 
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60076658, spočívající v poskytnutí finanční náhrady ve výši 115.064,- Kč jako kompenzaci 
za neexistující nemovitost (pozemek parc. č. dle PK 116) v k. ú. České Budějovice 2, 
převedenou do vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích směnnou smlouvou 
ze dne 23. 12. 2002,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/547 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/635/2012/M/334)

(Zrušeno usnesením č. 110/2014 ze dne 20. 3. 2014)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 291/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej 2 částí pozemku parc. č. 2061/547 oddělených geom. plánem a označených jako 
pozemky parc. č. 2936 o výměře 19 m2 a parc. č. 2937 o výměře 1 m2, vše v k. ú. České 
Budějovice 2, vlastníkům jednotek v domě N. Frýda 1242/15 v Českých Budějovicích,  za 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 24.000,- Kč + náklady spojené s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2740/61  v katastrálním 
území Kaliště u Českých Budějovic – 0,26 m2 (č.j. KP-ZM/650/2012/M/349)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 292/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2740/61 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené 
geometrickým plánem č. 171-81/2012 a označené jako díl „c“ o výměře 0,26 m2, který je 
součástí nově vzniklé parc. č.  st. 120  o výměře 41 m2, vše v k. ú. Kaliště u Českých 
Budějovic, paní  Růženě Hornákové, bytem Třeboňská č.p. 174, 373 73 Štěpánovice, za cenu 
v místě a čase obvyklou, tj. 340,- Kč a náklady spojené s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1900/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/648/2012/M/347)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 293/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1900/1 odděleného geometrickým plánem a nově označeného 
parc.č. 1900/97 o výměře 62 m2 v k. ú. České Budějovice 3, z důvodu umožnění přístupu ke 
garážím na pozemku parc. č. 1900/65 v k. ú. České Budějovice 3, Stavebnímu bytovému 
družstvu České Budějovice, Krčínova 30, 370 11 České Budějovice, IČ 00037745, za cenu 
dle znaleckého posudku jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za cenu ve výši  Kč 49.600,-, 
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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 – budoucí darování částí pozemků se stavebními 
úpravami koryta vodního toku na parcelách v k. ú. České Budějovice 6, 7 – 
protipovodňová stěna (č.j. KP-ZM/620/2012/M/319)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 294/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí darování částí pozemků parc. č. 1488/1, č. 1496 a č. 1386 v k. ú. České Budějovice 
6 spolu se stavebními úpravami koryta vodního toku na těchto pozemcích a na pozemku parc. 
č. 3951/1 v k. ú. České Budějovice 7 v rámci stavby „Protipovodňová opatření na Malši, 
České Budějovice – Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez - Kaplířova“ z vlastnictví 
statutárního města České Budějovice (vlastníka pozemků a investora) do vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit pro ČR - Povodí Vltavy, státnímu podniku, se sídlem 
Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – darování pozemků (vjezdů) v k. ú. České Budějovice 
5 (č.j. KP-ZM/662/2012/M/361)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 295/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
darování pozemků (vjezdů) v k.ú. České Budějovice 5, a to:
1. parc.č. 3684/62 o výměře 16 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 683 v k. ú. Srubec, a to panu 

Františku Fišerovi, bytem Ledenická - St.Pohůrka 178, 370 06 Srubec (id. ½)  a panu 
Františku Fišerovi, bytem Ledenická - St.Pohůrka 298, 370 06 Srubec (id. ½),

2. parc.č. 3684/64 o výměře 11 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 696 v k. ú. Srubec, a to panu 
Miroslavu Čechovi, bytem Ledenická – St.Pohůrka 180, 370 06 Srubec,

3. parc.č. 3684/41  o výměře 19 m2  vlastníkovi pozemku parc.č. 699/5 v k. ú. Srubec, a to  
paní Magdaleně Kolářové, bytem Třebízského 980/13, 370 06 České Budějovice,

4. parc.č. 3684/67 o výměře 21 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 701/1 v k. ú. Srubec, a to 
panu Viktoru Porkristlovi, bytem Ledenická – St.Pohůrka 181, 370 06 Srubec (id. ½)  
a manželům Janě a Viktoru Porkristlovým, oba bytem Ledenická – St.Pohůrka 181, 370 
06 Srubec (id. ½),

5. parc.č. 3684/68 o výměře 12 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 703/5 v k. ú. Srubec, a to 
manželům Janě a Viktoru Porkristlovým, oba bytem Ledenická – St.Pohůrka 181, 370 06 
Srubec,

6. parc.č. 3684/69 o výměře 10 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 703/3 v k. ú. Srubec, a to 
panu Miloslavu Konopovi, bytem Bakurinova 13, Praha 14 – Dolní Počernice, 190 12 
Praha (id. ½) a paní Janě Šmídové, bytem V.Volfa 1301/15, 370 05 České Budějovice 
(id. ½),

7. parc.č. 3684/70 o výměře 8 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 703/2 v k. ú. Srubec, a to 
manželům Aleksandrovu Vladimiru Petrovu a Petrově Radoslavě Ivanově, oba bytem 
Ledenická – St. Pohůrka 182, 370 06 Srubec,

8. parc.č. 3684/71 o výměře 14 m2 a parc.č. 3684/72 o výměře 11 m2 vlastníkům pozemku 
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parc.č. 704/1 v k. ú. Srubec, a to manželům Daně a Zdeňku Ryšánkovým, oba bytem 
Ledenická – St. Pohůrka 261, 370 06 Srubec,

9. parc.č. 3684/73 o výměře 15 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 705/2 v k. ú. Srubec, a to 
panu Tomáši Vachoutovi, bytem Ledenická – St.Pohůrka 158, 370 06 Srubec,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města –  budoucí přijetí daru staveb ZTV (vodovodní 
a kanalizační řady) v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/657/2012/M/356)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 296/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV – vodovodní a kanalizační 
řad - umístěných na pozemcích parc. č. 457, parc.č. 477/2 a parc.č. 477/3 v k. ú. České 
Budějovice 5 od investora stavby společnosti ENERGIE – REALITY s.r.o., se sídlem 
Dobrovodská 81, 370 06 České Budějovice, IČ 490 23 985,

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. 1771 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/645/2012/M/344)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 297/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 1771 a pozemku parc. č. 1771 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od pana Karla Hájka, Dobčice 25, Záboří, 373 
84 Dubné  za cenu dohodnutou 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. 2019 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/639/2012/M/338)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 298/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2019 a pozemku parc. č. 2019 
o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od pana Jaroslava Petrů, Hlincová Hora 18, 373 
71 Hlincová Hora,  za cenu dohodnutou ve výši 80.000,- 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. 2006 
v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/653/2012/M/352)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 299/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2006 a pozemku parc. č. 2006 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 3, od paní Marie Zábranské, bytem Nerudova 
2568/2a, České Budějovice, za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou dle 
znaleckého posudku 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. 1734 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/646/2012/M/345)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 300/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 1734 a pozemku parc. č. 1734 
o výměře 19 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od manželů Josefa a Evy Tůmových, oba bytem 
Plzeňská 21, 370 04 České Budějovice, za cenu dohodnutou ve výši 125.000,- Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 558 
a 559/1 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/664/2012/M/363)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 301/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemků parc.č. 558 a 559/1 o výměře cca 1225 m2, v k. ú. České 
Budějovice 4, od společnosti ELMOT veřejná obchodní společnost České Budějovice, 
Blahoslavova ul. České Budějovice, IČ 15769615, za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši Kč 940,-/m2,

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. 582/1 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/647/2012/M/346)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 302/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 582/1 o výměře 287m2 v k. ú. České Budějovice 4, 
od spoluvlastníků paní Heleny Koutské, bytem Matice Školské 1621/13, 370 07 České 
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Budějovice (id. 1/4), paní Milušky Kubátové, bytem J. Bendy 1387/32, 370 05 České 
Budějovice (id. 1/2) a pana Miroslava Ossendorfa, bytem Drahotěšice102, 373 41 Drahotěšice 
(id. 1/4) za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši Kč 940,-/m2, tj. celkem Kč 269.780,-,

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. 575/7 a části pozemku 
parc. č. 575/8 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/649/2012/M/348)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 303/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 575/7  trvalý travní porost o výměře 53 m2  a  části 
pozemkové parcely č. 575/8 trvalý travní porost, oddělené geometrickým plánem a nově 
označené parc. č. 575/9 o výměře 2927  m2 včetně všech součástí a příslušenství  v kat. území 
České Budějovice 4, od paní Marie Soukupové, bytem Fügnerova 688,  Hluboká nad Vltavou 
(id. ½), a od Ing. Jana Šimka, bytem Hlubocká 34, Hrdějovice (id. ½),  za cenu v daném místě 
a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku, ve výši 2.801.200,-Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí směna nemovitostí za účelem realizace stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." - ČR-Povodí Vltavy, s. p. (č.j. 
KP-ZM/654/2012/M/353)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 304/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí směnu části pozemkové parcely č. 1924 vodní plocha, o výměře cca 3.585 m2 v k. ú. 
České Budějovice 4,  ve vlastnictví ČR- Povodí Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova 8, Praha 5, 
IČ 708 89 953 za pozemkové parcely, nebo jejich části- parc. č. 268 ostatní plocha, parc.č. 
571 ostatní plocha, parc.č. 267/1 zahrada, parc.č. 561/1 trv. travní porost, parc.č. 560 
zastavěná plocha, parc.č. 562/3 vodní plocha, parc.č. 561/2 ostatní plocha, parc.č. 572/3 
zastavěná plocha, parc.č. 372/1 ostatní plocha (vše v majetku města ČB), parc.č. 572/1 ostatní 
plocha (v majetku ČR-ÚZSVM) a parc.č. 570/1 ostatní plocha (v majetku soukr. osob), vše 
v k. ú. České Budějovice 4, o výměře cca 4.407 m2, s finančním vypořádáním,

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 -  směna pozemku parc. č. 2051/9 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 613 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/636/2012/M/335)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 305/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2051/9 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 16 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 613 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví pana Stanislava Krédla, bytem Krčínova 1170/44, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2041/11 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/17 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/628/2012/M/327)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 306/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2041/11 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 16 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 570/17 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Jiřiny Svačinových, bytem Krčínova 1095/14, České 
Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2035 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/3 v k. ú. České Budějovice 
4 (č.j. KP-ZM/623/2012/M/322)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 307/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2035 stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
1078/3 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
manželů Karla a Dany Kubátových, bytem Pivovarská 426/23, České Budějovice,

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 -  směna pozemku parc. č. 2051/7se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 643/31 v k. ú. České Budějovice 
4 (č.j. KP-ZM/622/2012/M/321)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 308/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2051/7 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 15 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 643/31 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví manželů Josefa a Heleny Koutských, bytem Matice Školské 1621/13 České 
Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2068 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/3 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/626/2012/M/325)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 309/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2068 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
570/3 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
manželů Jana a Kamily Varyšových, bytem Pražská tř. 2084/47, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2051/23 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/13 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/629/2012/M/328)

(Změněno usnesením č. 396/2012 ze dne 13. 12. 2012)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 310/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2051/23 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 15 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 570/13 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví manželů Jana a Marie Schneedorferových, bytem Branišovská 585/27, České 
Budějovice,

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 - směna pozemku parc. č. 1905/209 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/45 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/625/2012/M/324)

(Zrušeno usnesením č. 124/2013 ze dne 23. 5. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 311/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 1905/209 stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 570/45 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví paní Mgr. Ludmily Křížové, bytem B. Smetany 1670/38, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 621 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/5 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/638/2012/M/337)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 312/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 621se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú.České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
1078/5 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
pana JUDr. Rudolfa Hrubého, bytem Topolová 857/3, 373 72 Lišov,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 585 se stavbou garáže v  k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 570/37 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/652/2012/M/351)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 313/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 585 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
570/37 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
manželů Ing. Luďka a Ing. Jany Šulcových, bytem Riegrova 1711/77, České Budějovice,

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



28

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna  garáže s pozemkem parc. č. 2042/54 v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 615 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/637/2012/M/336)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 314/2012:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 240/2009 ze dne 10. 9. 2009 v celém rozsahu, týkající se odkoupení níže uvedené 
garáže s pozemkem parc.č. 615 v k. ú. České Budějovice 4,

II. s c h v a l u j e
směnu stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2042/54 a pozemku parc. č. 2042/54 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví statutárního města České 
Budějovice za stavbu garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 615 a pozemku parc. č. 615 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví manželů JUDr. Ladislava a Emilie 
Třískových, bytem Bezdrevská 1124/25, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 1971/32 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 596 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/632/2012/M/331)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 315/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 1971/32 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 596 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
spoluvlastnictví pana Martina Dvořáka (id. 1/2), bytem V. Talicha 813/29, České Budějovice 
a paní Zdeňky Röschlové (id.1/2), bytem J. Bendy 1331/19, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 643/20 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/11 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/631/2012/M/330)

(Zrušeno usnesením č. 27/2013 ze dne 14. 2. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 316/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 643/20 stavbou garáže bez čp/če o výměře 21 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
1078/11 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví Ing. Vladimíra Nakládala, bytem M. Chlajna 1287/5, České Budějovice,

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 -  směna pozemku parc. č. 624 se stavbou garáže v  k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 570/39 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/651/2012/M/350)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 317/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 624 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú.České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
570/39 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 21m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
paní Ljudmily Sanginovny Tesařové, bytem B. Smetany 1464/27, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 643/21 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/9 v k. ú. České Budějovice 
4 (č.j. KP-ZM/633/2012/M/332)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 318/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 643/21 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 20 m2 v k. ú.České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
1078/9 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
pana Jaroslava Šímy, bytem Česká 204/2, České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 492/152 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 5 za garáž s pozemkem parc. č. 643/27 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/621/2012/M/320)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 319/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 492/152 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. 
České Budějovice 5 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 643/27 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví paní Zdeňky Bicanové, bytem Kněžská 355/32, České Budějovice,

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 - směna pozemku parc. č. 1884 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 6  za garáž s pozemkem parc. č. 597 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/634/2012/M/333)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 320/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 1884 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 19 m2 v k. ú. České 
Budějovice 6 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou parcelu č. 
597 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
manželů Jiřího a Zdeňky Pitrových, bytem Osiková 1779/2a, České Budějovice,

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. 643/28 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/644/2012/M/343)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 321/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 643/28 a pozemku parc.č. 643/28 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od pana Jozefa Gombárika, L. Pokánika 8, 949 01 
Nitra, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši Kč 110.000,-,

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. 570/10 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/641/2012/M/340)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 322/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/10 a pozemku parc. č. 570/10 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od pana Oldřicha Nesvadby, Jana Štursy 2389/25, 
370 10 České Budějovice, 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. 1078/7 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/643/2012/M/342)

(Změněno usnesením č. 357/2012 ze dne 15. 11. 2012)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 323/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 1078/7 a pozemku parc. č. 1078/7 
o výměře 17m2 v k. ú. České Budějovice 4, od paní Zdeňky Vintrové, Nábřeží Jana Seitze 
155, 342 01 Sušice III, 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. 672 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/640/2012/M/339)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 324/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 672 a pozemku parc. č. 672 
o výměře 18m2 v k. ú. České Budějovice 4, od manželů JUDr. Milana 
Šišoláka a JUDr. Vladimíry Zelenkové, oba bytem Kamenická 2582/9, 370 04 České 
Budějovice 3, 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: Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/642/2012/M/341)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 325/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice - převod 
nemovitého majetku, víceúčelové hřiště na parcele č. 448 v k. ú. České Budějovice 6, 
v celkové ceně 622.076,04 Kč. 

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 
let (opatření č. 1) - navýšení prostředků z loterijních a sázkových her (č.j. KP-
ZM/660/2012/M/359)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 326/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací na podporu sportovní činnosti dětí 

a mládeže do 18 let (opatření č. 1) v roce 2012 z loterijních a sázkových her dle 
předložené tabulky u celkových částek nad 50 000,- Kč,

2. dodatky o poskytnutí dotace.
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
podepsat schválené dodatky.

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (č.j. KP-ZM/614/2012/M/316)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 327/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
 
1. pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 2 v upraveném znění

a) Volejbalistů
b) U Boru

2. pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. České Budějovice 6 - Potoční,
II. u k l á d á

Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci nově vzniklých ulic, jak je shora vedeno, a zajistit technickou realizaci 
označení těchto ulic.

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (č.j. KP-
ZM/668/2012/M/366)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 328/2012:
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/663/2012/M/362)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 329/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 3. 10. 2012.
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K bodu: Odvolání a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/615/2012/M/317)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 330/2012:
zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á
Ivana Dobeše z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města, a to na jeho vlastní 
žádost,

II. v o l í
 Ing. Miroslava Tampíra do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 26. září, 
5. a 10. října 2012 (č.j. KP-ZM/611/2012/M/313)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 331/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 26. září, 5. a 10. října 2012.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/612/2012/M/314)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 332/2012:
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.

K bodu: Zpráva o vyřizování návrhů, připomínek a podnětů občanů města a dalších osob 
podle § 16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb. (č.j. KP-ZM/613/2012/M/315)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 333/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
odpověď na dotazy občanky Sylvy Abrahámové, Hroznová ul. č. 36, 370 01 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 – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České 

Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/624/2012/M/323)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 263/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 44 m2, k. ú. České Budějovice 1, panu Michalu Hlouškovi, bytem Nová 2, 370 01 České 
Budějovice, za dohodnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou včetně nákladů 
s tímto prodejem spojených a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, členovi rady města, zajistit realizaci 
výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2173/2 v k. ú.  České 
Budějovice 6 – změna kupní ceny (č.j. KP-ZM/619/2012/M/318)

Usnesení ve věci změny usnesení č. 221/2009 ze dne 10. 9. 2009 v části týkající se kupní ceny 
takto:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 2173/2 o výměře  269 m2  v k. ú. České Budějovice 6, 
Mgr. Martinu Žižkovi, bytem U Kamýku č.p. 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, za účelem 
majetkového vypořádání, za dohodnutou cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem Kč 67.250,- 
a náklady spojené s prodejem a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit 
realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2693/31 
v katastrálním území Třebotovice (č.j. KP-ZM/627/2012/M/326)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemku parc. č. 2693/31 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 48 m2 v k. ú. Třebotovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 a uložení 
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo 
přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení domu Na Zlaté stoce čp. 34/30 s pozemky 
parc. č. 60 a 61, vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/655/2012/M/354)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení domu Na Zlaté stoce čp. 34/30 se stp. č. 60 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2 a ppč. 61 – zahrada o výměře 324 m2 od paní Pavly 
Zeidlerové, bytem Na Zlaté stoce 34/30, České Budějovice a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, 
náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  18. 10. 2012
Zapsal(a): Blanka Faloutová Justová

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislav Křída
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Ing. Ivana Popelová

Mgr. Juraj Thoma
primátor


