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

KP-ZM/805/2012/Z/8
Z Á P I S

z 19. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 15. 11. 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, Eva Hajerová, Jan Hrdý, František Jelen, Ing. Miroslav Joch, 
Ing. Bc. Břetislav Kábele, Lea Klokočková, Mgr. Stanislav Křída, Mgr. Barbora Lišková, 
Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Jan Pikous, 
Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana Popelová, Ing. Miloslav Procházka, CSc., JUDr. Josef Průcha, 
Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David 
Sláma, 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: 
Petr Kocar, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Blanka Procházková, Jaroslava Sýkorová

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, 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 (9:15 h) přítomno 35 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 17 Zpráva finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/768/2012/M/406).
Bylo navrženo sloučení rozpravy a hlasování k majetkovým dispozicím - zanádražní 
komunikace, a to bloku poř. č. 10.4 až 10.8 - vypořádání pozemků a staveb a poř. č. 10.9 
až 10.17 - vypořádání garáží.
Byl schválen program 19. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (37,0,0,0/37). 
Primátor Mgr. Juraj Thoma upozornil zastupitele, že k bodu poř. č 5 (podpora projektu 
"Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství 
v Českých Budějovicích") a č. 7 (žádost klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o. s., 
o spolupodílení se na stavebních nákladech při úpravách zpevněných ploch) jsou 
v zasedací síni připraveni hosté, aby mohli zodpovídat případné dotazy.
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jan Pikous, členové 
Bc. Michael Gyepes, Ing. Ivan Rybníček, Mgr. Jiří Filip, Ing. Slavoj Dolejš (36,0,0,0/36).
Byl ověřen zápis z 18. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky.
Eva Hajerová a Lea Klokočková byly pověřeny podepsat zápis jako ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Ivana Jiráková, 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. Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (KP-ZM/753/2012/M/391)
Přijato usnesení č. 334/2012 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
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2. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem II v k. ú. 
České Budějovice 6  (KP-ZM/727/2012/M/369)
Přijato usnesení č. 335/2012 (35,0,2,2/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že zadání se zablokovalo prověřováním, zda 
území nemá dopad na zhoršení ochrany území proti záplavám v případě zástavby. 
Uvedla, že materiál doplňuje zadání, zastavění nemá dopad na protipovodňovou ochranu 
v okolních územích. Změna územního plánu je logická, kdy celá lokalita je již obestavěna 
nebo připravena k obestavění. 
Diskuse:
Ing. Přibylová: Oznámila, že je jedním ze žadatelů o úpravu územního plánu města.
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda je v podmínkách odkanalizování území. 
Ing. Popelová. Uvedla, že ano.
Ing. Joch:  Sdělil, že v důvodové zprávě je uvedeno pouze: "doplnit požadavek na 
nepřípustnost odkanalizování objektů do jímek na vyvážení". Byl by nerad, kdyby 
v lokalitě vniklo další Nové Roudné.
Ing. Popelová: Sdělila, že je zde uvedena podmínka odkanalizování nových objektů 
v územní studii napojením na oddílnou kanalizaci, přičemž není možné ani přechodné 
řešení jímkami na vyvážení.

3. Změna č. 58 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v k. ú. České 
Budějovice 6 (KP-ZM/730/2012/M/370)
Přijato usnesení č. 336/2012 (31,3,5,2/41)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že v tomto území je navržen systém kruhového 
objezdu. Sdělila, že uspořádání ulic zůstane stejné, bude umožněno umístění zastávek 
 MHD. Uvedla, že změna souvisí i se záměrem města reorganizovat prostor u nádraží, 
kdy by se zastávky MHD měly přiblížit k zájmovým bodům. 
Diskuse:
Ing. Calta: Vznesl dotaz, zda tento materiál umožňuje při realizaci úpravu parkovacích 
poměrů v lokalitě. Sdělil, že v případě schválení bude zrušen poměrně velký počet 
parkovacích míst, kdy je potřeba v lokalitě tato místa zachovat.
Ing. Popelová:  Uvedla, že změna územního plánu počet parkovacích míst neřeší, 
nicméně na dopravní komisi včera schválili, že do počtu parkovacích míst se nebude 
zasahovat. 
Ing. Calta: Obává se, že v případě vymezení parkovacích míst, dojde k jejich snížení.
Ing. Popelová: Upozornila, že organizaci dopravy změny ÚPnM neřeší.   
RNDr. Zahradník: Sdělil, že měl připraven stejný dotaz jako Ing. Calta. Uvedl, že provoz 
umístěním VZP je poměrně vysoký, ale zřejmě to sem nepatří. Vznesl dotaz, jak má 
rozumět tomu, že Žižkova třída bude preferenční pro MHD a individuální doprava bude 
směřována do Průmyslové ulice. O jaký úsek se jedná.
Ing. Popelová: Uvedla, že toto řešení by mělo pro individuální dopravu zneprůjezdnit 
úsek mezi Chelčického a Nádražní ul. 
RNDr. Zahradník: Připadá mu, že začínají čím dál tím více omezovat individuální 
dopravu. Sdělil, že je známa chystaná změna ohledně odbočování z Rudolfovské ul. Na 
Sady a z Mariánského nám. do Husovy tř. Byl by rád, kdyby vedení města s tímto 
obeznámilo v rámci prezentace i zastupitelstvo.  Účastnil se prezentace preferenčních 
pruhů pro MHD. Vyzval vedení města, aby s tímto záměrem seznámilo zastupitele 
a umožnilo jim se k tomuto vyjadřovat. 
Ing. Joch: Uvedl, že situace s parkovacími místy byla na RM diskutována. Vznesl dotaz, 
co se stane v případě neschválení materiálu. 
Ing. Popelová: Zopakovala, že změna ÚPnM neřeší organizaci dopravy jako takovou. 
Uvedla, že nedochází k žádné změně organizace dopravy a úbytku parkovacích míst, 
kromě vybudování dvou zastávek. Uvedla, že v případě neschválení není příliš šancí na 
pokračování tohoto projektu.  
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RNDr. Zahradník: Zřejmě se zdrží hlasování. Sdílí názor Ing. Calty a Ing. Jocha ohledně 
problematiky parkování klientů VZP. Sdělil, že každý, kdo realizoval podobnou investici, 
byl veřejnou správou nucen k tomu, aby zřizoval parkovací místa. Neví, zda VZP nějaká 
parkovací místa pro své klienty zřídila. Myslí si, že otázka parkování klientů VZP by se 
měla vyřešit prioritně a možná i v souladu s tímto rozhodováním o změně ÚPnM.
M. Brabec: Přimlouvá se za schválení změny ÚPnM. Dopravní změna spočívá pouze 
v umožnění vybudování 2 zastávek MHD. Tím bude  umožněna pro občany snazší 
dostupnost např. k budově magistrátu. Sdělil, že do parkování se zasahovat nebude. 
Chápe RNDr. Zahradníka ohledně potřeby diskuse v ZM k plánovaným změnám 
v dopravě. Všem doporučil webové stránky www.koridormhd.cz. Zde jsou připravované 
změny podrobně popsány.
Ing. Popelová: Požádala, aby diskuse byla vedena k projednávanému bodu. Uvedla, že 
stavba budovy VZP se připravovala zřejmě v minulém volebním období. Tato stavba 
v rámci územního řízení přes ni neprocházela, proto nemůže říci,  proč zde parkování 
není ošetřeno. Sdělila, že dává velmi tvrdé podmínky ohledně parkování u takovýchto 
objektů. Uvedla, že seminář pro zastupitele, radní laickou i odbornou veřejnost 
k problematice zmíněné RNDr. Zahradníkem proběhl. Doplnila, že zastupitelů se 
zúčastnilo pomálu a seminář se konal v odpoledních hodinách.  
Mgr. Křída:  Měl pochybnost, zda pro tento návrh hlasovat. Domnívá se, že vzhledem ke 
složení klientely VZP bude mnohem více lidí dojíždět do VZP MHD. Vznesl dotaz, zda 
na změny v ul. Žižkova bude také potřeba změna ÚPnM.
Ing. Popelová: Sdělila, že toto umožňuje již současný ÚPnM.
Mgr. Křída: Sdělil, že v tomto případě nevidí důvod proč pro materiál nehlasovat.
Ing. Brůha: Uvedl, že vzhledem k tomu, co zaznělo v diskusi, bude hlasovat proti. Uvedl, 
že jde sice o změnu na kousku území, ale jde o značné změny, které mají nastat v ČB. 
Domnívá se, že nejdříve by město mělo vědět, co chce a pak teprve měnit územní plán.
Ing. Joch: Uvedl, že Ing. Popelová sdělila, že změna je o dvou zastávkách MHD. Vznesl 
dotaz, zda bude doprava svedena k bytovým domům nebo vše zůstane v současném stavu 
a pouze  přibydou autobusové zastávky. 
Ing. Popelová: Sdělila, že po jednání dopravní komise a po úpravách projektu vše zůstává 
v původním stavu.
Ing. Joch: Uvedl, že byl připraven hlasovat proti, z důvodu záměru nevhodného svedení 
dopravy. Pokud nedojde ke změně a vše je tak, jak říká Ing. Popelová, bude hlasovat pro. 
RNDr. Zahradník: Uvedl, že samotným předkladatelům není dostatečně známo, co 
všechno změna ÚPnM může přinést. Uvedl, že postoj části zastupitelů je oprávněný. 
Ohradil se proti tomu, že je dostačující možnost nalezení informací o zásadní změně 
v dopravě v ČB na internetu. Zasedání ZM považuje za prvořadé, kde se k věcem má 
vyjadřovat. Pokud měla Ing. Popelová na mysli seminář konaný v jarních měsících, tak 
tohoto se zúčastnil. Nemyslí si, že takovýto seminář je místem k vyjádření zastupitele. 
Zopakoval žádost, aby chystané změny v dopravě byly projednávány v zastupitelstvu. 
Opakovaně se vyjádřil k situaci ohledně možnosti parkování klientů pojišťovny VZP. Ta 
by měla zajistit možnost parkování pro klienty, a ne pouze pro své zaměstnance. Uvedl, 
že parkovací místa v lokalitě jsou obsazena jednak lidmi, kteří zde bydlí a těmi, kteří 
využívají autobusů a vlaků.
Ing. Popelová: Zopakovala, že dopravní situace v lokalitě zůstává stejná. K připomínce, 
že by mělo být vše připravené a až následně provedena změna ÚPnM sdělila, že pokud 
bude změna schválena, zůstává zde možnost z původního ÚPnM, a doplněna bude 
možnost umístění zastávek MHD. 
F. Jelen: Byl připraven podpořit změnu ÚPnM. Myslel si, že tato změna je vyvolána 
organizovanou změnou dopravy. Dnes se dozvídá, že během dvou dnů došlo ke změně.  
Je připraven podpořit koncepční věci, ale toto podporovat nebude. Vznesl dotaz 
k Ing. Popelové, co vlastně připravuje. 
Ing. Rataj: Uvedl, že na včerejším jednání dopravní komise se dohodli na řešení situace. 
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Bude vytvořen záliv pro autobusy, a tyto nebudou blokovat automobilovou 
dopravu. Bude zrušena zastávka U Koníčka a přesunuta na jiné místo. Upozornil, že dle 
stávající předložené verze nelze záliv pro autobusy umístit. Na včerejší dopravní komisi 
vznesl připomínku, jak je možné, že na celé rekonstruované Žižkově ul. není cyklostezka, 
přičemž chodníky jsou 8 m široké. Informoval, že dopravní komise včera neschválila 
projekt pro stavební povolení koridoru linky č. 3, kdy zde také není cyklostezka. 
M. Brabec: K příspěvku RNDr. Zahradníka uvedl, že je pro jednání zastupitelstva 
k problematice dopravy. Pokud potřebuje akutně informace, tak tyto jsou uvedeny na 
webových stránkách. Sdělil, že u projednávaného materiálu jde pouze o to, zda zde chtějí 
zastávky MHD. 
Ing. Popelová: Uvedla, že koncepce je nadstavbou. Koncepci stále drží a detaily, zda 
budou drobné úpravy např. zastávky v zálivu nebo v něčem jiném není otázkou 
koncepční. K příspěvku Ing. Rataje uvedla, že po obou stranách komunikace je široký 
chodník, a do zeleně zasáhne pouze chodník a nikoliv záliv pro autobusy. 
Mgr. Křída: Uvedl, že dle Ing. Rataje materiál neodpovídá tomu, co bylo včera 
dohodnuto, kdy z důvodu zeleně v území toto nevyhovuje pro zálivy zastávky MHD. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že toto vysvětlila Ing. Popelová, kdy záliv bude místo chodníku, 
a pouze chodník bude zasahovat do zeleně.
F. Jelen: Uvedl, že materiál někteří radní nezvládli. Vznesl dotaz, zda bylo toto 
připravováno na základě podkladů společnosti Mott MacDonald nebo to připravovala 
Ing. Popelová sama s kolegy na radnici.
Ing. Popelová: Uvedla, že projekt připravoval Atelier SIS.
F. Jelen: Uvedl, že nemluví o projektu, ale o koncepci. 
Ing. Popelová: Uvedla, že koncepci koridoru MHD zpracovávala firma Mott MacDonald. 
Na výrobních výborech se projekt za spolupráce zástupců DPmČB, Policie ČR a všech 
odpovídajících odborů.
F. Jelen: Ptal se z důvodu, aby zastupitelé věděli, za co Ing. Popelová vynakládá 7 let 
milionové částky.

4. Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových 
zón (MPZ) na rok 2012 - návrh akce k využití finanční rezervy programu za město České 
Budějovice (KP-ZM/732/2012/M/371)
Přijato usnesení č. 337/2012 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že z Ministerstva kultury ČR byla přislíbena 
podpora této akce  ve výši 500 tis. Kč. Uvedla, že je nutný podíl města. To přidává 
143 886 Kč. Částka je ještě v rozpočtu odboru PP.
Diskuse:
JUDr. Bouzek: Vznesl dotaz, zda je jisté, že dostaneme podporu z MK ČR.
Ing. Popelová: Sdělila, že jde o příslib, ale jde o běžný postup. Sdělila, že pokud 
příspěvek z MKČR nebude, tak nedojde ani k spolupodílu města. 

5. Žádost o finanční podporu při realizaci projektu "Turistické, kulturní a společenské 
zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích" (KP-
ZM/761/2012/M/399)
Přijato usnesení č. 338/2012 (30,0,7,4/41)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Informoval, že jsou přítomni děkan P. Dr. Zdeněk Mareš, 
Th. D. a Mons. Adolf Pintíř, generální vikář. Navrhl doplnit do usnesení částku 
1,7 mil. Kč. Tyto prostředky jsou k dispozici na odboru kancelář primátora. Vyzval 
k podpoře tohoto materiálu vzhledem k významnosti památek. Sdělil, že město historicky 
vždy na opravy kostela přispívalo. Je přesvědčen, že příspěvek města bude využit ke 
statickému a stavebnímu zajištění objektu. 
Protinávrh Ing. Jocha -  2,5 mil. Kč (20,0,14,7/41) - nebyl přijat.
Protinávrh Mgr. Šestáka -  2 mil. Kč - byl přijat (30,0,7,4/41). 
Diskuse:
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Mgr. Šesták: Navrhl změnu usnesení - navýšení dotace na částku 2 mil. Kč. 
Mgr. Křída: Uvedl, že název materiálu je matoucí. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že název vychází z názvu projektu. 
Ing. Brůha: Ubezpečil, že klub ODS většinově dotaci podpoří. Chce zabránit tomu, aby 
se stalo to co minule a koalice nebyla schopna tento smysluplný návrh prohlasovat.  
L. Klokočková: Domnívala se, že tato žádost bude stažena z dnešního jednání. Kdy tato 
byla podána před schválením zákona o vrácení majetku církvi. Předpokládala, že 
katedrála požádá město o půjčku a nikoliv o dotaci. Domnívá se, že ve městě je neustále 
přispíváno na církevní památky. 
JUDr. Bouzek: Poděkoval opozici, že chce zachránit koalici, a že její účast je o 200% 
vyšší než při posledním hlasování. Podpoří i vyšší protinávrh, než 2 mil. Kč.
Nadberežný: Požádal o přestávku na poradu klubů.
Vystoupil P. Dr. Zdeněk Mareš: Sdělil, že rekonstrukce je rozsáhlým 
projektem. Rekonstrukce by nebyla možná bez podpory z evr. struk. fondů. Sdělil, že 
výše projektu je 25 mil. Kč a 21,3 mil. Kč jde z ROP. Děkanství jako investor, se podílí 
na rek. 4 mil. Kč. Přibylo několik víceprací - došlo k objevení velmi významných fresek, 
ale i objevení praskliny. To nikdo nepředpokládal. Další náklady jsou nutné na 
restaurátorské práce - 9 mil. Kč. Z Ministerstva kultury mají příslíbeno 500 tis. Jihočeský 
kraj poskytl na náklady nad rámec projektu 575 tis. Kč. Zdůraznil, že nejde o podporu 
činnosti církve, ale o opravu objektu. Zájem médií je vysoký. Objekt je trvalou historicky 
významnou památkou města, kterou neopomene navštívit každý turista, který zavítá na 
českobudějovické náměstí. Sdělil, že tomu všichni napříč politickým spektrem 
rozumí.  Objekt je každodenně otevřen pro každého. Patří do kategorie občanské 
vybavenosti. Přeje si, aby zastupitelé k projektu přistoupili pozitivně, bez 
ohledu současnou situaci ohledně restituce majetku. Poděkoval za možnost vystoupení 
a vstřícnost.
Ing. Joch: Chápe, že církevní restituce vyvolávají různé pocity. Sdělil, že objekt je 
církve. Upozornil, že jde o historiky významný objekt, a rekonstrukce byla provedena i za 
totality v roce 1970. Jako zastupitelé jsou nejvyšším orgánem, který může rozhodnout 
o poskytnutí prostředků na tuto akci. Nyní je příležitost této památce pomoci, a na co 
nalákat turisty. Upozornil, že ČB toho nemají turistům, oproti jiným městům, tolik co 
nabídnou. Vznesl protinávrh 2,5 mil. Kč. Sdělil, že v rozpočtu města na toto prostředky 
jsou. 
L. Klokočková: Reagovala na vystoupení Ing. Jocha. Je ráda, že je v době krize město na 
tom, tak dobře. Upozornila, že v ČR nikdy éra komunismu nebyla, ale šlo o socialismus. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů od 10:25 do 10:35 hodin.
Mgr. Nadberežný: Klub KSČM podpoří návrh 1,7 mil. Kč. Vítá, že památky jsou oproti 
jiným městům přístupny bez poplatku. Je pro zachování stavu, kdy není vybíráno 
vstupné. Uvedl, že církev má v dnešní době nemálo majetných lidí, kteří by mohli církev 
podpořit. 
JUDr. Bouzek: Sdělil, že  klub TOP 09 podpoří návrh Ing. Jocha na částku 2,5 mil. Kč. 
Ing. Brůha: Sdělil, že klub ODS také podpoří 2,5 mil. Kč. Městský rozpočet částku unese, 
a třeba si odpustí příští rok nějaké studie kultury.

6. Přijetí úvěru na předčasné splacení přijatého úvěru na investiční akci "Úpravna vody 
České Budějovice" (KP-ZM/764/2012/M/402)
Přijato usnesení č. 339/2012 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že celý projekt byl schválen a real. v min. vol. obdobích. 
Uvedl, že úvěr byl vysoutěžen za  4,4 %. V loňském roce byl schválen dodatek na 3,65 % 
úrok. To přineslo fin. úspory. Smlouva umožňuje předčasné splacení. Vzhledem 
k optimální situaci na fin. trzích bylo vyhlášeno výběrové řízení. Vyhrála Komerční 
banka s úrokem 2,45% na pět let. Město každý rok ušetří cca 1 mil. Kč.
Diskuse:
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Ing. Šebestíková: FV doporučuje materiál ke schválení
F. Jelen: Je to pro něj jeden z mála pozitivních materiálů. Sdělil, že vypsání soutěže není 
jednoduché, a materiál vypovídá o tom, že někteří představitelé města chtějí šetřit.
Ing. Joch: Uvedl, že možnost přeúvěrování byla dána podmínkami ve smlouvě uzavřené 
v minulosti.

7. Žádost klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o.s. o spolupodílení se na stavebních 
nákladech při úpravách zpevněných ploch (KP-ZM/760/2012/M/398)
Přijato usnesení č. 340/2012 (34,0,4,3/41)
Mgr. Thoma informoval o přítomnosti Jaroslava Pouzara. 
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že žádost je na částku ve výši 5 mil. Kč. 
RM odsouhlasila částku 2 mil. Kč. 
Protinávrh F. Jelena na zvýšení částky na  2,9 mil. Kč (17,0,18,0/35) nebyl přijat.
Protinávrh Ing. Rataje na zvýšení částky na 2,5 mil. Kč (34,0,4,3/41) byl přijat. 
Diskuse:
L. Klokočková: Je ráda, že v prostoru kasáren se konečně něco děje. Nebude mluvit 
o přislíbené nové letní plovárně, rejnokovi a spojnici Horáková - Strakonická. Uvedla, že 
konečně má někdo odvahu, aby se zde něco dělo. Sdělila, že takových podnikatelů, kteří 
něco dělají pro občany města, by zde bylo potřeba více. Poděkovala za to, že zde něco 
takového vzniklo.
Ing. Rataj: Podpoří žádost klubu. Vznesl protinávrh na částku 2,5 mil. Kč. Upozornil, 
že slavnostního otevření se zúčastnili pouze 3 zastupitelé. Viděl zde nadšení p. Pouzara 
a dětí. Uvedl, že ČB mají 3 kryté ledové plochy, což srovnatelná města nemají. 
Ing. Brůha: Vítá tuto aktivitu. Děti mohou najít smysl ve sportu. Dotaci podpoří. Jedná se 
o dotaci do veřejně přístupných míst, které jsou na našich pozemcích. Mrzí ho, že si nikdo 
z vedení města nedal práci s tím, aby se našel jiný způsob dotace. Zbytečně 
byla odčerpána podpora deminimis.
Mgr. Filip: Poděkoval za občany, děti a rodiče, že budou mít kde sportovat. Podpoří 
protinávrh Ing. Rataje.
Ing. Joch: Sdělil, že návrh na 2,5 mil. rozpočet unese, a podporuje ho. Uvedl, že 
slavnostního otevření se nezúčastnil, ale s Ing. Caltou se zde byl podívat již dříve. 
Oceňuje aktivity J. Pouzara, který nemá zapotřebí pouštět se do takovéhoto projektu 
zaměřeného na aktivitu dětí.
F. Jelen: Cení si toho, že z úst členů KSČM slyší chválu na podnikatele. Připomněl 
články z nedávné doby zaměřené proti podnikatelům - znárodnění majetku. Byl již 
u položení základního kamene. Myslí si, že kdyby tady takovýchto zařízení bylo více, tak 
by se zařízení města - Budvar aréna, chovalo ke svým zákazníkům lépe. Vítá, že Ing. Joch 
podporuje navýšení částky. Vznesl dotaz na Ing. Popelovou, jakou částku navrhuje pro 
firmu Mott MacDonald do rozpočtu na příští rok. 
Mgr. Thoma: Upozornil, že je vedena diskuse k bodu "Žádost klubu HC 
ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o. s...." a tento dotaz nechť vznese v bodě diskuse 
zastupitelů.
F. Jelen: Uvedl, že dotaz vznese v bodě diskuse zastupitelé. Sdělil, že je vidět, že 
Mgr. Thoma nechce připustit žádnou diskusi k tomuto tématu. Uvedl, že Mgr. Thoma by 
měl být první, kdo bude dbát na stanovení vyrovnaného rozpočtu. 
Mgr. Thoma: Vyzval ke ctění jednacího řádu.
F. Jelen: Uvedl, že hovoří k projednávanému bodu. Navrhl, aby v rozpočtu byla 
vynechána částka ve výši 400 tis. Kč na dopravní studie. Požádal Ing. Jocha, aby toto 
akceptoval při sestavování rozpočtu, aby tyto prostředky mohly být poskytnuty J. 
Pouzarovi. Materiál určitě podpoří.
Mgr. Podhola: Uvedl, že s ředitelkou ZŠ Máj II jsou již uzavřeny ohledně haly nějaké 
dohody. S J. Pouzarem jednali i oni. Domluvili se, že osloví i dalších 13 ZŠ. Pokud budou 
mít tyto ZŠ zájem, tak mohou tuto halu využívat. 
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J. Hrdý: Ujistil J. Pouzara, že současná KSČM nic znárodňovat nebude. Poděkoval za 
sebe i mládež za aktivity J. Pouzara. Popřál mu pevné zdraví.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů od 11:04 do 11:07 hod.
F. Jelen: Uvedl, že navrhuje částku 2,9 mil. Kč. Navýšení 400 tis. Kč navrhuje přesunout 
z dopravních studií.
Ing. Joch: Uvedl, že 400 tis. Kč, o kterých F. Jelen hovoří, je v rozpočtu připravovaném 
na příští rok. Nyní se jedná o peníze z rozpočtu na r. 2012. 
F. Jelen: Uvedl, že prostředky přesouvané z letošního roku  na příští rok by byly poníženy 
o tuto částku.
Ing. Joch: Uvedl, že návrh F. Jelena je nehlasovatelný. Navrhnout vyškrtnutí prostředků 
na studie z navrhovaného rozpočtu je pro zastupitelé zavazující. 
L. Klokočková: Vznesla dotaz, jak je tedy město na tom finančně. Při schvalování peněz 
na katedrálu bylo řečeno, že město je na tom dobře, a nyní to tak není.
Mgr. Thoma: Nerozumí diskusi, která se rozpoutala k prostředkům na příští rok ve výši 
400 tis. Kč. Chápe návrh F. Jelena na částku 2,9 mil. Kč. 
F. Jelen: Uvedl, že do protinávrhu uvedl, pouze změnu částky na 2,9 mil. Kč. Vše ostatní 
bylo od něj řečnické a podsunuli si to sami. 

8. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 (KP-ZM/757/2012/M/395)
Přijato usnesení č. 341/2012 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: FV doporučuje RO ke schválení.

9. Rozpočtové opatření číslo 228 (KP-ZM/758/2012/M/396)
Přijato usnesení č. 342/2012 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: FV doporučuje schválení RO.

10. Dispozice s majetkem města ()

10.1 Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2798 za část pozemku parc. 
č. 2818/4 a část pozemku parc. č. 2796, k. ú. České Budějovice 3 (KP-
ZM/751/2012/M/389)
Přijato usnesení č. 343/2012 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

10.2 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3791 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/750/2012/M/388)
Usnesení nebylo přijato (0,34,1,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

10.3 Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/763/2012/M/401)
Přijato usnesení č. 344/2012 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

10.4 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy s Jihočeským krajem 
v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 1. etapa - část 1.1". (KP-ZM/748/2012/M/386)
Přijato usnesení č. 345/2012 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 10.4 - 10.8.
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10.5 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 263/3 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/746/2012/M/384)
Přijato usnesení č. 346/2012 (39,0,0,2/41)

10.6 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 556/1 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/747/2012/M/385)
Přijato usnesení č. 347/2012 (39,0,0,2/41)

10.7 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (KP-ZM/671/2012/M/367)
Přijato usnesení č. 348/2012 (39,0,0,2/41)

10.8 Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 pro stavbu 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (KP-ZM/741/2012/M/379)
Přijato usnesení č. 349/2012 (39,0,0,2/41)

10.9 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 643/17 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 643/24 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/733/2012/M/372)
Přijato usnesení č. 350/2012 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 10.9 - 10.14.

10.10 Dispozice s majetkem města -  směna pozemků se stavbami garáží v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/736/2012/M/375)
Přijato usnesení č. 351/2012 (37,0,0,4/41)

10.11 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2019 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 668 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/740/2012/M/378)
Přijato usnesení č. 352/2012 (37,0,0,4/41)

10.12 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 1734 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/47 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/737/2012/M/376)
Přijato usnesení č. 353/2012 (37,0,0,4/41)

10.13 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2030/24 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/10 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/734/2012/M/373)
Přijato usnesení č. 354/2012 (37,0,0,4/41)

10.14 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2006 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 607 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/738/2012/M/377)
Přijato usnesení č. 355/2012 (37,0,0,4/41)

10.15 Dispozice s majetkem města - budoucí směna garáže s pozemkem parc. č. 570/25 a id. 
podíl pozemku parc. č. 570/25 v k. ú. České Budějovice 4 za pozemky parc. č. 1738/1 
a 1738/2 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/752/2012/M/390)
Přijato usnesení č. 356/2012 (37,0,0,4/41)

10.16 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže s pozemkem parc. č. 1078/7 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/744/2012/M/382)
Přijato usnesení č. 357/2012 (37,0,0,4/41)

10.17 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 570/46 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/735/2012/M/374)
Přijato usnesení č. 358/2012 (37,0,0,4/41)
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11. Dispozice s majetkem města - prodej parovodu vč. parovodní přípojky "Lávka U Zimního 
stadionu ev. č. CB-003" (KP-ZM/762/2012/M/400)
Přijato usnesení č. 359/2012 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Calta. 
Diskuse:
Ing. Moravec: Oznámil, že společně s JUDr. Bouzkem, Mgr. Nadberežným je členem 
dozorčí rady společnosti Teplárna ČB.

12. Odůvodnění významné veřejné zakázky pod názvem "Regenerace sídliště Máj - část 01b - 
stavba 01 a stavba 02" (KP-ZM/754/2012/M/392)
Přijato usnesení č. 360/2012 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Calta.

13. Zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice (KP-
ZM/766/2012/M/404)
Přijato usnesení č. 361/2012 (33,3,1,4/41)
Materiál uvedl Ing. Calta. Uvedl, že na rozdíl od jiných měst je správa a provozování 
městských sportovních zařízení zajišťována přímo městem.
Diskuse: 
L. Klokočková: Vyjádřila své obavy, aby to nedopadlo stejně jako s Městskými 
kulturními domy. 
Ing. Calta: Nemůže vědět, jak to do budoucna dopadne. Předpokládá, že to dopadne 
dobře.
Mgr. Nadberežný: Podpoří, aby takovýto subjekt vznikl. Návrh stažení materiálu, který 
není dobře připraven. Mělo by být nastaveno, čeho se chce dosáhnout, personální schéma. 
RNDr. Zahradník: Souhlasí s tím, že materiál není dobře připraven. Vyzval také k jeho 
stažení. 
Ing. Brůha: Souhlasí s nalezením nového modelu správy a financování sportovních 
zařízení města. Domnívá se, že materiál není dotažen do konce.  Nedozvěděl se, zda je 
věc dotažena ze stránky ekonomické a daňové. Takto předložený materiál nemůže 
podpořit. Rozladil ho jeden z argumentů na str. 4 materiálu. Zde je uvedeno, že tento 
subjekt nebude podléhat povinnosti poskytovat informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb. Toto považuje za nehoráznost. 
Ing. Calta: Uvedl, že  argument zmíněný Ing. Brůhou je přepsán z auditorské zprávy. 
V reakci na návrh Mgr. Nadberežného, navrhl stažení tohoto materiálu. 
Mgr. Filip: Záměr mu nevadí, ale ekonomické souvislosti mu vadí. Např. nákladové ceny 
pro sportovní kluby jsou likvidační. Neřeší to činnost školských zařízení nezřizovaných 
městem. Vznesl dotaz, zda někdo spočítal, zda v případě odlivu těchto uživatelů by to 
nebylo likvidační i pro toto zřízení. 
F. Jelen: Souhlasí s Ing. Brůhou ve věci argumentu neposkytování informací. Sdělil, že 
některé informace se tam neměly objevit, a nemělo by být bráněno právu získat 
informace. Vznesl dotaz, proč se ruší  něco, co funguje, zda tento odbor hospodaří špatně, 
nebo co jiného  k tomu město vede. Chybí mu business plán. Vznesl dotaz, proč tento 
krok rada činí.
Ing. Joch: Uvedl, že tento odbor měl být dočasným řešením, které setrvalo 16 let. Odbor 
nějak funguje, ale příspěvková organizace by se měla snažit a být vstřícnější. O takto 
předloženém materiálu má také pochybnosti. Chybí mu zde další kroky k zodpovězení 
ekonomických otázek. Ekonomika by měla zůstávat minimálně stejná, ale měla by být 
lepší. Organizace by měla mít větší prostor a možnosti přitáhnout více zákazníků 
a klientů. Uvedl, že ceník je ve srovnání s tím J. Pouzar rozdílný. Je nutný nějaký nový 
směr. Uvedl, že do doby přeměny odboru na příspěvkovou organizaci by mělo dojít 
k technickému zajištění a odloučení od magistrátu. Bude se muset nakoupit software 
apod. Sdělil, že v současnosti je na odboru cca 50 zaměstnanců z toho 40 dělnické 
profese. Uvedl, že 50 dělníků je placeno jako úředníci. Cesta je správná. Rozumí tomu, že 
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v materiálu chybí některé informace - personální struktura, studie, apod. Sdělil, že 
business plán musí určit ředitel organizace. Cena pro školy bude řešena. Snaha je odloučit 
50 dělníků.
F. Jelen: Uvedl, že v minulosti byla řešena funkce MKD. Uvedl, že nyní tedy budou věřit, 
že nově vzniklá organizace bude funkční. Uvedl, že někteří zaměstnanci nevychází úplně 
vstříc zákazníkům. Zda tedy, když vznikne tato organizace, se to změní. Mělo by se 
zaobírat tím, kteří zaměstnanci způsobují, že to nefunguje. Vznesl dotaz, zda se snad 
město těch 50 dělníků štítí. Neví, proč by zrovna ti měli být přítěží. Uvedl, zda chce 
město např. odstoupit od smlouvy se společností  .A.S.A a vyvážet popelnice samo. Pod 
vlivem informací, které zde dnes zazněly, chybí zde business plán a jde pouze o ideový 
projekt. Nevěří ve zlepšení fungování po převedení na tuto organizaci. 
JUDr. Průcha: Sdělil, že rada má záměr změnit systém. Záleží na ZM, jak se na něj dívá. 
Je rád, že v rámci diskuse zastupitelů vznikly konstruktivní připomínky, které 
předkladatel sám akceptuje a materiál předloží za měsíc. Uvedl, že jde o to, zda ZM 
odsouhlasí tento materiál nyní, nebo po jeho přepracování za měsíc. Každý vnímá změnu 
systému jako dobrou. Neví, zda s byznys plánem F. Jelen nepředbíhá. Organizace by 
měly nastínit, jak to bude vypadat.
Ing. Joch: Sdělil, že jde o vůli vydat se touto cestou. Uvedl, že pro někoho může být 
pohodlnější setrvání v tomto stavu. Při projednávání rozpočtu města je na ředitelích zda 
sestaví správně rozpočet organizace. Rozumí tomu, že k materiálu je spousta otazníků. Je 
pro stažení materiálu a jeho dopracování. Je pro odloučení, ale musí to být připraveno 
a ekonomicky výhodnější i pro občany města, kterým organizace bude zajišťovat servis. 
Ing. Moravec: Uvedl, že zastupitel by pro své rozhodnutí měl mít co nejvíce informací. 
Vznesl dotaz, jakým vlivům podléhá F. Jelen při svém dnešním rozhodování. Kdy tento 
řekl, že se rozhoduje pod vlivem.
Ing. Brůha: Sdělil, že nikdo neřekl, že se nemá něco se sport. zař. udělat. Otázkou je, jak 
k tomu dojít. Pozastavil se nad sdělením, že bude zřízena organizace a pak se uvidí, co 
její vedení předloží. Postup by měl být opačný. Neví, že by se o něčem takovém jednalo 
například na finančním výboru. Chybí podklady, na základě jichž se mají zastupitelé 
rozhodovat. Postup považuje za špatný. 
Mgr. Nadberežný: Souhlasí, že je třeba tento krok udělat. Navrhl, aby rada vybrala za 
každou stranu zástupce, kteří by věc vydiskutovali a pomohli s tím. Sdělil, že mezi 
zastupiteli je řada zkušených lidí  se znalostmi z různých oborů. Navrhuje stažení 
materiálu a vytvoření dočasného orgánu, který by pomohl materiál připravit. 
F. Jelen: Sdělil, že Ing. Moravec pod vlivem značné míry vznešené kultury kreativních 
průmyslů pohrdá lidmi okolo něj. Na rozdíl od něj ho zajímá i hlas lidu. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že nikdo neřekl, že odbor má zůstat v rámci Mm. Současně 
v příspěvcích zaznělo, že materiál je špatný. Vznesl dotaz, jaký materiál má být předložen 
a jak má vypadat ten dobrý.  F. Jelen by to měl vědět. 4 roky jako náměstek primátora měl 
sport. zař. na starosti. Nic neudělal, pouze dal výpovědi, které soud zrušil. 
Ing. Moravec: K příspěvku F. Jelena uvedl, že ve svém příspěvku si z nikoho nedělal 
srandu a váží si těch, kteří pracují rukama i hlavou. 
F. Jelen: Omluvil se a vážnost Ing. Moravce vnímá. Podpásovky Mgr. Thomy vnímají 
celé dva roky. Sdělil, že výpovědi byly dány po zralé úvaze a poradě s právníky. Kdy si 
někteří zadržovali fin. prostředky, aby je následně jednorázově vyplatili. A soud tak 
dopadl díky tomu, že Mgr. Thoma nereagoval. Uvedl, že Mgr. Thoma také udělil 
výpovědi, které byly značně medializovány. Myslí si, že toto sem nepatří.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu od 12:10 do 12:25 hod.
Ing. Calta: Stažení materiálu vzal zpět. V části I. a II. navrhl změnu data 31. 3. 2013 
na 30. 6. 2013.
Ing. Rybníček: Považuje mat. za nepřipravený. Chybí  srovnání se souč. stavem, 
konkrétní vyjádření k tomu, co bude p. o. připravovat. Věta, která definuje budoucí 
činnost zařízení je vágní.
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14. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice (KP-
ZM/767/2012/M/405)
Přijato usnesení č. 362/2012 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

15. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (KP-ZM/716/2012/M/368)
Přijato usnesení č. 363/2012 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

16. Realizace projektu "Terénní práce České Budějovice 2013" (KP-ZM/759/2012/M/397)
Přijato usnesení č. 364/2012 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 
Diskuse:
Prof. Vácha: V souvislosti s prováděním depistáže ohrožených dětí vznesl dotaz, zda tito 
pracovníci mají zdravotnické vzdělání nebo se spolupracuje s někým jiným.
Mgr. Podhola: Uvedl, že se spolupracuje s řadou organizací - nemocnicí, charitou apod.
Ve 12.40 byla vyhlášena přestávka na oběd. Ve 13.30 bylo pokračováno v jednání.

17. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/768/2012/M/406)
Přijato usnesení č. 365/2012 (30,0,0,7/37)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

18. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/755/2012/M/393)
Přijato usnesení č. 366/2012 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

19. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 24. října, 
7. listopadu 2012 (KP-ZM/745/2012/M/383)
Přijato usnesení č. 367/2012 (35,0,1,1/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Diskuse:
Ing. Brůha: Vznesl dotaz  k usnesení RM č. 1625/2012. Zda tomu má rozumět tak, že 
i nadále postup při zadávání veřejných zakázek je takový, že RM rozhodne o vypsání 
zakázky, pověří primátora jejím podepsáním a  RM se již nedozví, co bylo dojednáno 
a neschvaluje výsledek zakázky.  Nejde mu o konkrétní zakázku, ale o proces. 
Ing. Calta: Uvedl, že většinou se jedná o zakázky na vícepráce. Dopředu jde do RM 
dohodnutá maximální cena s tím, že je snaha jí v jednáních ještě snížit. 
Ing. Brůha: Upozornil, že na minulém jednání zastupitelstva JUDr. Bouzek sdělil, že je 
problémem rady, že si v roce 2007 neohlídala schválení výběrového řízení. Myslí si, že 
tato rada města dělá to samé.
Ing. Šeda: Sdělil, že dle způsobu vypsání je stanovena maximální cena, stanoveny 
dotčené osoby a pokud si RM nevyhradí vůli přednesení výsledku, tak výsledek je platný 
po jednání komise. Tak je do dle zákona platné.
Ing. Baumruková: Doplnila, že součástí materiálu je návrh dodatku a jednání se týká 
pouze výše ceny, která může být maximálně ve výši dle důvodové zprávy.
Ing. Brůha: Stále zde vidí analogii s rokem 2007. Tehdy se ve smlouvě objevily věci, 
o kterých neměla RM tušení - např. opce. Jaký je tedy rozdíl mezi smlouvou z roku 2007 
a usnesením RM č. 1625/2012. Nepřijde mu to opravdu v pořádku.
Mgr. Thoma: Uvedl, že je nutné podívat se i na obsah materiálu, a co je uvedeno 
v důvodové zprávě. Dotazu rozumí, ale neumí na něj odpovědět, protože materiál nemá 
nyní k dispozici.
F. Jelen: Uvedl, že výsledek výběrového řízení by měl být projednán a RM by ho měla 
odsouhlasit případně změnit. Nespatřuje v tomto materiálu a materiálu z r. 2007 žádný 
rozdíl. Domnívají se, že postup je totožný. Postup považuje za neznalost zákona RM. 
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Jaký je tedy rozdíl mezi materiálem schvalovaným RM v r. 2007 a tímto. 
Ing. Šebestíková: Sdělila, že v současné době praxe funguje tak, že se pověří už pouze 
k jednání o snížení ceny, jejíž maximální hranice je zafixována v důvodové zprávě. 
V materiálu z r. 2012 je již dodatek, jehož podoba se schvaluje společně s pověřením 
k podpisu příslušného náměstka příp. primátora.
Ing. Popelová: Myslí si, že to, co říkají Ing. Brůha a F. Jelen je v souladu se zákonem. 
Usnesení z r. 2007 a 2012 je stejné. Proces je stejný. Uvedla, že ÚHOS ve svém vyjádření 
nezpochybňuje to, jak byla záležitost projednána, ale že šlo o výběrové řízení bez 
uveřejnění. K některým důležitým zakázkám  RM ukládá předložení výsledku jednání. To 
je ale něco navíc. 
Ing. Baumruková:  Uvedla, že součástí materiálu je celková textáž dodatku. Po ukončení 
projednávání týkajícího se pouze ceny je do dodatku doplněna pouze cena. 
Mgr. Thoma: Rozumí dotazu. Tento je ve smyslu, toho, zda je postup správný a v souladu 
se zákonem. Nebo se má RM  k materiálu znovu vrátit.
Ing. Baumruková: Uvedla, že je to v souladu se zákonem.
F. Jelen: Uvedl, že v minulosti ho zajímalo, a zajímá ho i dnes jak jednání proběhla. Jde 
o změnové listy a hospodaří se s majetkem města. Uvedl, že i v r. 2007 si vymiňoval 
diskusi nad výsledky na RM. Pokud současnou RM zajímají pouze vybrané zakázky, tak 
je to problém této RM. Říká, že v r. 2007 měla být RM předložena smlouva podepsaná 
s firmou Bit Servis. Považuje to za stejný příběh, kdy RM není seznámena s výsledkem 
výběrového řízení. Uvedl, že zodpovědnost je přenášena na úředníky. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že předmětem zájmu vyšetřování ÚHOS není to, že RM bez dalšího 
projednání, určila osoby a jeho zmocnila podpisem smlouvy. ÚHOS dále nedal pokutu 
1,3 mil. Kč, která je nepravomocná, protože zvolila tuto formu usnesení, ale že bylo 
zvoleno výběrové řízení bez uveřejnění na celou zakázku. Nešlo o dodatek a změnový 
list. Sdělil, že policie vyšetřuje podpis dodatku č. 2, který neprobíhal režimem, na který 
nyní upozorňují. Nevyvrací, že mají či nemají pravdu ve věci usnesení RM č. 1925/2012.
JUDr. Bouzek: Sdělil, že je těžké srovnávat kauzu Bit Servis s vícepracemi.  Uvedl, že 
vždy záleží na výši částky. Podle toho se volí řešení. Kauzy by nesrovnával. Zopakoval, 
že RM to schválí v plném rozsahu, nicméně dává možnost ke snížení ceny za 
nezměněných podmínek. Doufá, že vysvětlení je jasné.
 JUDr. Průcha:  Uvedl, že Ing. Šebestíková mluvila v souvislosti s méněprácemi. Uvedl, 
že výběrové řízení bez uveřejnění může být i na vícepráce. To je limitováno cenou. 
Uvedl, že je otázkou, co v rámci připomínky nabízejí. Zda by se tedy materiály měly 
vrátit do RM s tím, aby tato schválila dodatek i s obsahem ceny. Uvedl, že diskuse 
v tomto směru jsou vedeny i na RM, ačkoliv zákon toto umožňuje. 
F. Jelen: Myslí si, že ať se jedná o dodatek nebo smlouvu, tak se jedná o VŘ. Pokud jsou 
přesvědčeni o tom, že je to v pořádku, tak to přijímá, byť jeho pohled na věc zůstává 
stejný.  
Ing. Brůha: Uvedl, že jeho dotaz byl čistě principielní a diskuse se dostala úplně jinam. 
Řekl, že není v pořádku, pokud zadavatel vyhlásí výběrové řízení, dopředu schválí 
výsledek VŘ, a pak teprve proběhne VŘ, a výsledek pak již není schválen. Kdo tedy 
zodpovídá za ten výsledek. Dotaz byl čistě obecný a je zbytečné sem zatahovat 
rozhodnutí ÚHOS. 

20. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/749/2012/M/387)
Přijato usnesení č. 368/2012 (31,0,1,5/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Diskuse:
Rataj: Z odpovědi Ing. Mráze se dozvěděl, že značka byla otočena, protože kousek od 
křižovatky je hospoda a patrně ji nějaký posílený chodec pootočil.  Tato odpověď státní 
správy je pro něj nepřijatelná. Na minulém ZM prezentoval dopravní značení křiž. 
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Mánesova - Novohradská. Sdělil, že Ing. Mrázovi včera zaslal fotografie křižovatky 
a požádal ho o vysvětlení, zda šlo o správné řešení na této křižovatce. 
Ing. Mráz: Uvedl, že má také k dispozici fotografii této křižovatky. Ing. Rataj si ji zřejmě 
fotil, když se zrovna měnilo dopravní značení v souvislosti s ukončením uzavírky. Na 
místě se byl včera podívat, a má z místa k dispozici fotografii. Situace je zde naprosto 
v pořádku.  
Ing. Rataj: Uvedl, že fotografii nepořídil v momentě, kdy se měnilo dopravní značení, ale 
situace byla na místě minimálně týden. Vznesl dotaz, zda je správně, že je na dopravním 
značení přeškrtnuto odbočení doleva a směr rovně. 
Ing. Mráz: Uvedl, že to správně není. 
Ing. Rataj: Sdělil, že nejvyšší správní orgán se vyjádřil, že to tak není správně, ale je to 
tak uděláno.
Ing. Mráz: Uvedl, že toto nikdo neřekl a situace tam takto dnes neexistuje. Došlo k ní 
v době, kdy byla křižovatka přeznačována. Nechápe, proč zde Ing. Rataj toto vytahuje, 
když jde o dva měsíce starou fotografii. 
Ing. Rataj: Uvedl, že je úplně jedno, zda je fotografie dva měsíce stará. 
Mgr. Thoma: Uvedl, že Ing. Rataj má pravdu, že není úplně normální, že zde tato situace 
vznikla. Ing. Rataj je rozčilen, protože odbor měl okamžitě, když se o situaci dozvěděl, 
zakročit. Ing. Mráz tvrdí, že zakročili, ale dozvěděli se to se zpožděním. Uvedl, že 
Ing. Rataj může namítat, proč si město nebo kraj najme firmu, která je schopna tento 
zmatek udělat. Sdělil, že zastupitelstvo zde není od toho, aby se zde takto překřikovali. 
Ing. Mráz: Ing. Ratajovi nabízel, aby za ním zašel. V kanceláři má k dispozici 
dokumenty. Je ochoten tyto věci řešit.
Ing. Rataj: Poděkoval, ale k situaci na křižovatce dodal, že bylo štěstím, že dopravní 
nehoda, která se zde stala, nestála nikoho zdraví. Pak by šlo o zodpovědnost magistrátu. 
Vznesl dotaz k ul. Lidická, kdy dopravní značení zde neodpovídá normám. Požádal 
o písemné zodpovězení dotazu, jak je možné, že Lidická ul. neodpovídá normám 
v navrhovaných odbočovacích pruzích a přímých pruzích na křižovatce Lidická - M. 
školské a Lidická u drogerie u Reginy. Žádá o vysvětlení, proč jsou porušovány normy. 
Ing. Mráz: Sdělil, že na dotaz odpoví písemně na základě projektové dokumentace.
Mgr. Menzelová: Poděkovala za odpověď Ing. Popelové. Z té z části pochopila co je 
základem projektového záměru.  Vyplynulo jí z toho, že jde o možná dobře zaplacený 
materiál, který má nekonkrétní závěry. Z těch lze čerpat při realizaci kulturních aktivit, 
které budou vyplývat z plánovaného období EU a umožní přípravu žádostí na základě 
nějakého strategického dokumentu zaměřeného  na rozvoj kultury. Uvedla, že to možná 
říká tak nesrozumitelně, jak jí bylo oněch 5 bodů zde popsáno. Kdy hned v úvodu se 
dozvěděla, že to popsat nelze, takže se těší se na přítomnost Ing. Popelové na kontrolním 
výboru, kde jim to možná objasní lépe.
F. Jelen: Upozornil, že komunikace Mánesova, která pokračuje, jako Novohradská není 
města ale kraje.  
Ing. Rataj: Požádal Ing. Mráze o vyjádření, který správní úřad tuto křižovatku tedy 
posuzuje.  
Ing. Mráz: Vydávali rozhodnutí na dopravně inženýrské opatření uzavírky viaduktu 
v rámci IV. železničního koridoru. To se týkalo téměř celých ČB vyjma silnic I. třídy 
a rozhodnutí  a stavební povolení na uzavírku ul. Čechova a Žižkova, kde se stavby 
překrývaly. Sdělil, že Ing. Rataj fotografii pořídil zřejmě v době, kdy firmy značení 
pokazily a týden to tam bylo, než se to dalo do pořádku.  Uvedl, že by bylo lepší, kdyby 
Ing. Rataj osobně zašel, a nyní tím zastupitelstvo nezdržovali. 
Ing. Rataj: Sdělil, že otázka byla položena jinak. Zda odbor dopravy je nejvyšší 
kompetentní, který na tuto křižovatku může dělat DIO.
Ing. Mráz: Schvalovali uzavírku, v rámci čehož bylo i dopravně inženýrské opatření. 
Mgr. Flaška: Upozornil, že již v autoškole se učí o hierarchii dopravního 
značení. Přestože situace byla nepřehledná, ale řidiči věděli, podle které se mají řídit.
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JUDr. Bouzek: Zaráží ho přístup Mgr. Flašky. Došlo k pochybení a kolega Rataj se snaží, 
aby bylo vše v pořádku, a pravidla fungovala. Preferuje na silnici pořádek. 
Ing. Rataj: Ví, čím se má člověk řídit, ale protože zde Mgr. Flaška minule nebyl, možná 
neví, co zde prezentoval. Značení bylo skutečně špatně udělané. Pokud chce Mgr. Flaška 
obhajovat špatné rozhodnutí odboru dopravy nebo toho, kdo dělal DIO, tak je to scestné. 
Mgr. Flaška: Poznámku vznesl pouze, aby uklidnil občany. Ing. Rataj to vylíčil 
apokalypticky. Nevyjadřuje se k tomu, zda úřad věc zanedbal či nikoliv. Problém 
nesnižuje.  Pouze chtěl do diskuse vznést, že pro účastníky dopravního provozu situace 
přehledná byla a vyjadřoval se pouze k první fotografii.  
Ing. Mráz: Sdělil, že v případě provizorního značení při uzavírkách se používá žlutá 
barva, která má přednost před bílou. 
Ing. Brůha: Neslyšel zde nic o tom, že bylo vydáno rozhodnutí, které stavělo značení proti 
sobě. Myslí si, že zaznělo, že bylo vydáno rozhodnutí na 2 různé stavby, a jednotlivé 
firmy to nainstalovaly bez koordinace. Z vyjádření mu vyplývá, že nedošlo k pochybení 
odboru dopravy. 
Ing. Rataj: Upozornil, že dopravní značení skutečně bylo nepřehledné, a během jízdy se 
v něm špatně orientovalo.  

21. Diskuse zastupitelů ()
Usnesení nebylo přijato 
Hlasování: návrh na usnesení Ing. Brůhy (7,8,7,14/36) - nebyl přijat.
Klokočková: Požádala radu města o sdělení, ke kterým otázkám mimo osobních invektiv, 
vystoupil v průběhu 2 let Ing. Moravec.  
Mgr. Menzelová: Vznesla dotaz k sídlišti Máj, kde byly odstraněny odpadkové koše 
a přemístěny ke školce. Proč tato situace nastala. Lidé zde chtějí udržovat pořádek, ale 
v blízkosti obchodu odpadkové koše nejsou. 
Ing. Calta: Uvedl, že dotaz zodpoví písemně. 
Mgr. Menzelová: Vznesla dotaz, v jakém časovém horizontu se plánuje výstavba 
cyklostezky na Včelnou.
Ing. Popelová: Sdělila, že v první etapě je cyklostezka projekčně připravena, a byla 
podána žádost do ROP. Pokud budou prostředky realizována bude v příštím roce. Další 
etapa se dokončuje společně se Včelnou. Nedokáže v této chvíli říct, zda by byl společný 
projekt zahájen v r. 2014. 
Mgr. Podhola: Omluvil se za předčasný odchod ze zasedání z důvodu účasti na akci 
seniorů. 
Ing. Brůha: Sdělil, že v kauze Bit servis došlo k dalšímu vývoji - únik nahrávky jednání 
některých členů HOPB. V této souvislosti se domnívá, že situace je pro město velmi 
nepříjemná. Jménem klubu ODS navrhl usnesení: "Zastupitelstvo statutárního města 
České Budějovice vyzývá primátora Juraje Thomu, aby vzhledem k obvinění Policií ČR 
ze spáchání dvou trestných činů zvážil své setrvání ve funkci primátora statutárního města 
České Budějovice."
F. Jelen: Vznesl dotaz na tajemníka, jaký dodavatel dodal výpočetní techniku pro volby 
v r. 2010, kdo připravil a následně osadil počítače softwarem. Vyjádřil se k vypsání 
veřejné zakázky na všesportovní halu v ČB. Sdělil, že Ing. Popelová měla v plánu 
typovou halu od firmy Elán. To nevyšlo. Měnilo se místo umístění haly do Čtyrech dvorů. 
Pak se vypisovala zakázka na výstavbu tam, měnily se ceny. Dokonce viděl návrh haly, 
který byl konkurenční tomu, který připravoval tým ve spolupráci s ním. Hala byla 
nějakým způsobem připravena, a stála by 150 mil. Kč. Šlo o dvojhalu. Uvedl, že nyní je 
vypisováno výběrové řízení  na zhotovení projektové dokumentace od studie sportovní 
haly až po dokumentaci pro výběr zhotovitele. Uvedl, že celková cena stavby je 
277 mil. Kč včetně DPH. Z toho pro I. etapu je 158 mil. Kč a pro 2. etapu 119 mil. Kč. 
Upozornil, že při rozdělení částek zbyde na vybudování haly pouze 108 mil. Kč. Za tuto 
částku nelze novou halu postavit. Za zajímavé považuje, že na druhou část je plánována 
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částka cca 99 mil. Kč. Jde o značný nepoměr rozdělení, kdy u této haly se staví pouze 
jednoduchá hala a běžecký koridor. Za správné považuje rozdělení cca 160 mil. Kč na 
první halu a 47 mil. Kč na druhou halu. Upozornil, že jde o částky určené pouze na haly. 
Je nutné přičíst u první haly náklady na demolici, zpevněné plochy atd. Z tohoto 
vypsaného výběrového řízení vychází kubický metr obestavěného prostoru na cca 
1500 Kč. Domnívá se, že za tuto cenu nelze stavbu provést. Sdělil, že územní změna pro 
danou lokalitu byla zastavena a zadává se stavba na území  stávající haly. Chtěli vystavět 
jednu halu za provozu stávající haly. Připravuje se zde mužstvo reprezentující město 
v evropských pohárech. Po vystavění haly byli připraveni halu uzavřít udělat nezbytné 
práce tak, aby se hala dostala do parametrů, které jsou potřeba. Uvedl, že tato studie je 
zde k dispozici. Výsledkem je, že změna územního plánu byla na návrh této RM 
zastavena. Chápe to, kdy Mgr. Thoma sdělil, že v ohledu sportovních zařízení z jeho 
strany nevzešel žádný návrh, a když vzešel, tak byl špatný. Myslí si, že Mgr. Thoma 
se nemůže zbavit zodpovědnosti, kdy zde byl v minulém volebním období jako primátor 
a před tím ještě jako první náměstek primátora. Sdělil, že nyní je zde území ve stavu 
v jakém je a na něm se má realizovat výstavba haly pro zhruba 3000 osob, druhá hala 
a běžecký koridor. Laická úvaha stačí k tomu, že dané území je pravděpodobně malé to je 
jasné i z vlastního zadání. Upozornil, že v projektu je požadováno pouze 30 parkovacích 
míst pro os. automobily a 4 místa pro autobusy u haly pro 3000 osob, kdy parkování pro 
halu s kapacitou 1000 osob není dostatečné již nyní. Sdělil, že nutná bude zřejmě další 
investice do parkovacícho domu. Rozumí tomu, že Ing. Popelová připravuje nové 
preferenční pruhy, ale zatím ho nenašel k této hale. To by bylo možné řešení, ale nevidí 
plochu odstavného parkoviště, odkud by lidé vyráželi. Požádal o písemnou odpověď 
celou RM. Žádá, aby odpověděli na jeho argumentaci v předaném dokumentu (dokument 
je přílohou zápisu) a případně ji vyvrátili. Uvedl, že za dané peníze se hala nedá postavit. 
Vypsané výběrové řízení považuje za holý nesmysl.  Pokud ho někdo přesvědčí o tom, že 
v jiných položkách zadání je zakomponována položka na bourání haly a pod., bude rád. 
Sdělil, že rekonstrukce a přestavba stávající haly spočívala v plnohodnotné rekonstrukci 
pro 2500 osob v hlavní hale a 200 osob v nově vybudované vedlejší hale. To vše za cca 
150 mil. Kč. Uvedl, že vše se dá doložit ze studie. Vznesl dotaz, z jakého důvodu tato RM 
ustoupila od původního návrhu, z jakého důvodu má město jako správný 
hospodář vynaložit navíc uváděných 120 mil. Kč. 
Ing. Brůha: Má nepříjemný pocit, že cílem je cesta nikoliv hala. Aby se to zprojektovalo 
a pak se zjistilo, že na to nejsou peníze. Nikdy nebude pro zbourání stávající haly 
a výstavby nové haly na tomto místě. Považuje to za nehospodárné. Uvedl, že v ČB je 
nedostatek sportovních míst. Pokud je současné vedení města přesvědčeno o tom, že na to 
má peníze a cítí se na to něco takového vybudovat, měla by se hala postavit na 
vhodnějším a dopravně přístupnějším místě za prostředky, které by mělo stát zbourání 
stávající haly. Myslí si, že stávající hala může ještě dlouhou dobu sloužit pro mládež nebo 
jiné sporty. Zásadně s tím nesouhlasí. Chce, aby volejbalisté měli důstojné místo pro své 
zápasy. Pokud ho vedení města přesvědčí, že na to má peníze, tak rád pomůže s tím, aby 
věc byla dotažena. V této podobě pro to hlasovat nebude. 
F. Jelen: Uvedl, že minimálně Ing. Rataj by jistě řekl, že stejné místo, které nevyhovuje 
pro stávající kapacitou 1000 osob vyhovovat pro kapacitu navýšenou o 2000 také nebude. 
Konstatoval, že rada si neví rady. Toho důkazem jsou rozpočty  roku 2010, 2011, 
2012. Ty nepředělají. V rozpočtu bylo 5 mil. Kč na pořízení projektové dokumentace 
a 45 mil. na oprášení sportovní haly. Tehdy se ptal, jak to chtějí udělat, když nemají 
projektovou dokumentaci a sklidil posměch. Uvedl, že v případě pouhé rekonstrukce by 
se nemuselo jít ani cestou územního řízení a lhůty by se zkrátily. Výsledkem je, že se 
v tomto roce nic dělat nemohlo, protože na výběr zpracovatele projektové dokumentace 
jsou zákonné lhůty, následně lhůty pro výběr zhotovitele. Tehdy vypadal, jako že si něco 
vymýšlí. Uvedl, že podobná situace byla v r. 2010, kdy se také typová hala 
nerealizovala. Vždy si myslel, že rozpočet je osnovou. Uvedl, že řada čísel z rozpočtu 
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nikdy neplatila.  Vznesl dotaz, kam se přesunou volejbalisté, pokud bude hala zbourána. 
JUDr. Bouzek:  Uvedl, že na radě se otázky vznesené Ing. Brůhou také diskutovaly. Tím 
nemá namysli pouze otázku dostatku peněz, které bude držet město na výstavbu 
nové haly, ale i otázku na umístění sportovní haly, kde byl  protinávrh na zjištění 
alternativních míst. Diskutovalo se i to, zda neponechat stávající halu dožít a stavět na 
jiném místě. Otázky jsou legitimní a RM je zvažovala. Pokud F. Jelen hovořil o tom, že 
volejbalisté by museli hrát někde jinde, tak bylo pro návrh přestavby haly na stávajícím 
místě argumentováno tím, že sami volejbalisté navrhli, že budou po nezbytnou dobu hrát 
na jiných místech. 
F. Jelen: Sdělil, že JUDr. Bouzkovi věří, protože po dvou letech, kdy se volejbalisté, pod 
vlivem slibů některých představitelů města, haly nedočkali, kývnou již na vše. Uvedl, že 
kdyby se pracovalo koncepčně od r. 2010, tak by zde byla změn územního plánu, hala 
mohla stát na zelené louce s dostatkem parkovacích míst. Byla by zde další sportovní 
hala.

22. Vystoupení občanů ()
Vystoupila občanka konkrétní fyzická osoba: Sdělila, že od města dostala na opravu 
fasády svého domu 46 tis. Kč. Než se tuto skutečnost jako žadatel dozvěděla, věděl to 
konkrétní fyzická osoba a zneužil to na svých webových stránkách. V souvislosti 
s provozem Hladového vokno prezentovala, co jsou nutni strpět - řádění konzumentů 
hladového vokna. Vyměnila si parapet, tento jí byl poničen. Vznesla dotaz na 
Mgr. Thomu. Uvedla, že tento ještě jako první náměstek slíbil, že pro občany ve věci 
něco udělá. Sdělila, že co vstoupil do funkce primátora, nedělá pro věc vůbec nic. Toto 
nemíní dále trpět. Před tím než podniknou další kroky je pověřena občany, kterých se to 
týká vznést dotaz, zda má primátor v úmyslu předložit RM a ZM ke schválení návrh 
vyhlášky, která by toto řešila.
Mgr. Thoma: Uvedl, že vyhlášku předložil a ZM ji neschválilo. 
konkrétní fyzická osoba Vznesla dotaz, zda bude vyhláška opakovaně předložena. 
Mgr. Thoma: Neví, co by měl předkládat jiného.
konkrétní fyzická osoba Uvedla, že v tomto případě věc dají k soudu. Uvedla, že kdyby 
takto proti občanům vedl primátor město na Slovensku, občané by ho hnali až do 
Maďarska.

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.

19. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:04 hod.

Ing. Popelová všechny pozvala na besedu konanou dne 19. 11. 2012 v 17.00. Besedu pořádá o. s. 
Domovina. Myslí si, že komu opravdu záleží na rozvoji tohoto města, měl by jí zúčastnit.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (č.j. KP-ZM/753/2012/M/391)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 334/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
 pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. České Budějovice 3 - Prostřední,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci nově vzniklé ulice, jak je shora vedeno, a zajistit technickou realizaci 
označení této ulice.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem II 
v k. ú. České Budějovice 6  (č.j. KP-ZM/727/2012/M/369)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 335/2012:
zastupitelstvo města

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

v lokalitě Za Potokem II v k. ú. České Budějovice 6 (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, s vydanými Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen "ZÚR") a požadavku Rady města České 
Budějovice ze dne 24. 10. 2012, 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), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení
požadavků, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 
stavebního zákona, na základě ZÚR a požadavku Rady města České Budějovice ze dne 
24. 10. 2012,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Za Potokem II v k. ú. České Budějovice 6 navrhovatelům změny ÚPnM pro zhotovení návrhu 
změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Změna č. 58 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v k. ú. 
České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/730/2012/M/370)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 336/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 58 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 (dále též „změna č. 58 ÚPnM“),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 58 ÚPnM, 
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včetně odůvodnění obsahujícího výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,
II. k o n s t a t u j e ,

že návrh změny č. 58 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008, s  územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 31.7.2012 pod č.j.: KUJCK/1249/2012/OREG/4,

III. v y d á v á
změnu č. 58 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 15 stran textu, 4 výkresů 
přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále 
nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit
1. uložení dokumentace změny č. 58 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6, včetně dokladů o jejím pořizování, 
u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 58 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu  a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup údajů o vydané změně č. 58 ÚPnM.

K bodu: Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 
památkových zón (MPZ) na rok 2012 - návrh akce k využití finanční rezervy 
programu za město České Budějovice (č.j. KP-ZM/732/2012/M/371)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 337/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh zařazení akce sanace kleneb kostela sv. Mikuláše v ulici U Černé věže v Českých 
Budějovicích do rezervy Programu regenerace MPR České Budějovice pro rok 2012 
s finančním podílem města 143.886 Kč a s požadovanou výší státního příspěvku 500.000 Kč, 

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit další kroky k přiznání finančních prostředků Ministerstva kultury ČR.

K bodu: Žádost o finanční podporu při realizaci projektu "Turistické, kulturní a společenské 
zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích" (č.j. 
KP-ZM/761/2012/M/399)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 338/2012:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství u kostela sv. 

Mikuláše, České Budějovice ve výši 2.000.000,- Kč na realizaci projektu: "Turistické, 
kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých 
Budějovicích",

2. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace,
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III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Přijetí úvěru na předčasné splacení přijatého úvěru na investiční akci "Úpravna 
vody České Budějovice" (č.j. KP-ZM/764/2012/M/402)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 339/2012:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 87.000.000,- Kč s Komerční bankou, a.s., Na 
Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého na 
investiční akci "Úpravna vody České Budějovice",

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o přijetí výše uvedeného úvěru.

K bodu: Žádost klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o.s. o spolupodílení se na stavebních 
nákladech při úpravách zpevněných ploch (č.j. KP-ZM/760/2012/M/398)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 340/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, o.s. o spolupodílení se na nákladech při 
úpravách zpevněných ploch.

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí investiční dotace ve výši 2.500.000,- Kč klubu HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ 

LVI, o.s. na stavební náklady při úpravách zpevněných ploch v rámci dokončovacích 
prací k projektu HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR.

2. smlouvu o poskytnutí investiční dotace.
III. u k l á d á

Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat schválenou smlouvu.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 (č.j. KP-ZM/757/2012/M/395)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 341/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřního rozpočtového opatření číslo V 60

II. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 - úpravu rozpočtu financování - zvýšení položky 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB 
(přeúvěrování) a snížení položky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB ve výši 87.000.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 11. 2012
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 60 do rozpočtu roku 2012
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 228 (č.j. KP-ZM/758/2012/M/396)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 342/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtové opatření číslo 228

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 228 -  zapojení nedaňových příjmů odboru správy veřejných statků 
z přijatého pojistného plnění (záloha pojistného plnění v souvislosti s poškozením zařízení 
a stavebních součástí budovy zimního stadionu při červnové záplavě) ve prospěch zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (oprava poškozeného 
majetku bude provedena až v roce 2013) ve výši 2.115.587 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 11. 2012
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 228 do rozpočtu roku 2012

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2798 za část pozemku 
parc. č. 2818/4 a část pozemku parc. č. 2796, k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/751/2012/M/389)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 343/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků oddělených geometrickým plánem č. 4659-87/2012 v k.ú. České Budějovice 
3, a to:
- část parc. č. 2798 oddělené geometrickým plánem a označené jako díl „c“ o výměře 3 m2 ve 
společném jmění konkrétní fyzické osoby, za
- část parc. č. 2818/4 oddělené geometrickým plánem a označené jako díl „b“ o výměře 1 m2 
a 
- část pozemku parc. č. 2796 oddělené geometrickým plánem a označené jako díl „a“ 
o výměře 2 m2 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 
České Budějovice, bez finančního vyrovnání,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny 
Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/763/2012/M/401)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 344/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka – jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2
- veřejné osvětlení na pozemcích parc. č.  2208/1, 1635/1, 1635/13, 1635/26, 1635/21 a parc. 
č. 1638/3
- světelné signalizační zařízení na pozemcích parc. č. 1638/3, 1635/1 a parc. č. 2208/1
- dešťová kanalizace na pozemcích parc. č.  1635/26, 1635/1, 1635/13, 1635/20 a parc. č. 
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1635/21 v k. ú. České Budějovice 2, od investora CB – City Park s.r.o., se sídlem Na Zlaté 
stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, IČ 251 89 387 za cenu dle „Pravidel pro převod 
staveb ZTV“ 2.000,- Kč/stavba, tj. celkem 6.000,- Kč + DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy s Jihočeským 
krajem v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 1. etapa - část 1.1". (č.j. KP-ZM/748/2012/M/386)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 345/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi statutárním městem České Budějovice, 
nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732 (budoucí obdarovaný) 
a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice, IČ 70890650, 
hospodařit se svěřeným majetkem kraje je oprávněna Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 01 České Budějovice, 
IČ 00582158 (budoucí dárce), na část pozemku parc.č. 575/2 o výměře cca 91 m2 
v k.ú. České Budějovice 4, potřebný k realizaci dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 
a II/157 v Českých Budějovicích - 1.etapa, část 1.1"

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 263/3 v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/746/2012/M/384)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 346/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku parc.č. 263/3 o výměře cca 860 m2, v k.ú. České 
Budějovice 4, od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Husova kolonie, České 
Budějovice, Heydukova 15, 370 01 České Budějovice, IČ 711 79 917, za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, minimálně však za cenu 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 - budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 556/1 v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/747/2012/M/385)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 347/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku parc.č. 556/1 o výměře cca 187 m2, v k.ú. České 
Budějovice 4, od společnosti ZNAK PLUS, s.r.o., Hrádek, Hrádek u Sušice 126, 342 01, IČ 
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260 54 027, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase 
obvyklou, minimálně však za cenu 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 - uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (č.j. KP-ZM/671/2012/M/367)

(Zrušeno usnesením č. 218/2017 ze dne 18. 9. 2017)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 348/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném předání a převzetí staveb v souvislosti 
s realizací stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 
1.1." v jejímž rámci budou provedeny, jako vyvolaná investice stavby, jednotlivé stavební 
objekty na pozemcích parc. č. 263/3, 263/59, 263/17, 263/25, 263/9, 263/29, 263/30, 263/31, 
263/32, 265, 565, 566, 567, 575/8, 1924, 278/1, 558, 559/1, 569, 572/1 vše  v k. ú. České 
Budějovice 4, mezi  statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 
1,2,  370 92  České Budějovice,  IČ 00244732 (jako budoucí investor) a vlastníky výše 
uvedených pozemků (jako vlastníci dotčených pozemků a budoucí vlastník stavebních 
objektů),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 pro stavbu 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (č.j. KP-ZM/741/2012/M/379)

(Změněno usnesením č. 56/2013 ze dne 14. 3. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 349/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí směnu  části pozemku parc. č. 566 odděleného geom. plánem a nově označeného 

parc. č. 566/2 o výměře 137 m2, ve vlastnictví konkrétní fyzické osobyza část pozemku 
parc. č. 559/1 odděleného geom. plánem a nově označeného parc. č. 559/6 o výměře 
73 m2,  se statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, 
370 92 České Budějovice, IČ 00244732, jako budoucím vlastníkem, vše v k. ú. České 
Budějovice 4,

2. směnu části pozemku parc. č. 567 odděleného geom. plánem a nově označeného parc. č. 
567/5 o výměře 187 m2 a parc. č.  567/4 o výměře 3 m2, ve vlastnictví konkrétní fyzické 
osoby za část pozemku parc. č. 569 odděleného geom. plánem a nově označeného parc. 
č. 569/2 o výměře 251 m2, v majetku statutárního města České Budějovice, vše v k. ú. 
České Budějovice 4,

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. 643/17 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 643/24 v k. ú. České Budějovice 
4 (č.j. KP-ZM/733/2012/M/372)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 350/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 643/17 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v kat. území 
České Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 643/24 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví konkrétní fyzické osoby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemků se stavbami garáží v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/736/2012/M/375)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 351/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 643/6 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 20 m2 a parcely č. 
623 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4 ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice za stavbu garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 643/33 
a pozemek parc. č. 643/33 o výměře 18 m2 a stavbu garáže bez čp/če na pozemcích parc. č. 
1078/4, 1078/19 a pozemek parc. č. 1078/4 o výměře 17 m2 v k. ú. České Budějovice 4 ve 
vlastnictví konkrétní fyzické osoby

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2019 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 668 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/740/2012/M/378)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 352/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2019 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v kat. území 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 668 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví konkrétní fyzické osoby,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 1734 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 570/47 v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/737/2012/M/376)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 353/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 1734 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 19 m2 v kat. území 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 570/47 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví konkrétní fyzické osoby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 2030/24 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 1078/10 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/734/2012/M/373)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 354/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 2030/24 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 16 m2 v kat. 
území České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za 
pozemkovou parcelu č. 1078/10 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 2006 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 607 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/738/2012/M/377)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 355/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směna pozemkové parcely č. 2006 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 17 m2 v kat. území 
České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemkovou 
parcelu č. 607 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví konkrétní fyzické osoby,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí směna garáže s pozemkem parc. č. 570/25 
a id. podíl pozemku parc. č. 570/25 v k. ú. České Budějovice 4 za pozemky parc. č. 
1738/1 a 1738/2 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/752/2012/M/390)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 356/2012:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 101/2012 ze dne 26. 4. 2012 ve věci odkoupení stavby garáže bez čp/če 
s pozemkem parc.č. 570/25 v k.ú. České Budějovice 4,

II. s c h v a l u j e
budoucí směnu stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 570/25 a pozemku parc.č. 570/25 
o výměře 18 m2 a id. podílu 1/48 pozemku parc.č. 570/1 vše v k.ú. České Budějovice 4, 
konkrétní fyzické osoby za pozemky parc.č. 1738/1 zahrada o výměře 798 m2 a parc.č. 1738/2 
zahrada o výměře 40 m2 vše v k.ú. České Budějovice 2 v majetku statutárního města České 
Budějovice s finančním vyrovnáním ve výši Kč 556.030,- ve prospěch statutárního města 
České Budějovice,

III. 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. 1078/7 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/744/2012/M/382)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 357/2012:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 323/2012 ze dne 18. 10. 2012 ve schvalovací části takto:
I. schvaluje
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 1078/7 a pozemku parc.č. 1078/7 
o výměře 17 m2 v k.ú. České Budějovice 4 od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 110.000,- Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 570/46 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/735/2012/M/374)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 358/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/46 a pozemku parc. č. 570/46 
o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném 
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 - prodej parovodu vč. parovodní přípojky "Lávka 
U Zimního stadionu ev. č. CB-003" (č.j. KP-ZM/762/2012/M/400)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 359/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej parovodu vč. parovodní přípojky spol. Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 60826835, 
za dohodnutou cenu (parovod a související náklady) ve výši 7 668 730,- Kč (vč. DPH)

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

K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky pod názvem "Regenerace sídliště Máj - část 
01b - stavba 01 a stavba 02" (č.j. KP-ZM/754/2012/M/392)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 360/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
"odůvodnění veřejné zakázky" na stavební práce pod názvem "Regenerace sídliště Máj - část 
01b - stavba 01 a stavba 02",

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

K bodu: Zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/766/2012/M/404)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 361/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písmeno e) zákona o obcích, zřízení příspěvkové 

organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace ke dni 
1. 1. 2013, současně schvaluje její zřizovací listinu v předloženém znění,

2. uzavření dohody o postoupení veškerých práv a povinností vztahujících se k činnostem 
organizace a svěřenému majetku ke dni 30. 6. 2013,

II. z m o c ň u j e
odbor správy veřejných statků k předání movitého i nemovitého majetku k hospodaření 
příspěvkové organizaci dle inventurních soupisů k 30. 6. 2013,

III. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení předložením k podpisu primátorovi města její zřizovací 
listiny a dohody o postoupení práv a povinností.
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K bodu: Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/767/2012/M/405)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 362/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice, IČ 
70877629, převod nemovitého majetku - úprava odtokových poměrů a sanace v rámci 
modulové přístavby mateřské školy - parcela č. 2061/441, 2061/330 a část parcely 
č. 2061/444  v k. ú. České Budějovice 2, v celkové ceně 278.640,05 Kč. 

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

K bodu: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (č.j. KP-ZM/716/2012/M/368)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 363/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost obce Hosín a obce Nedabyle o uzavření smlouvy o společném školském obvodu,

II. s c h v a l u j e
dohody o vytvoření společného školského obvodu
1. s obcí Hosín
2. s obcí Nedabyle,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat schválené dohody.

K bodu: Realizace projektu "Terénní práce České Budějovice 2013" (č.j. KP-
ZM/759/2012/M/397)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 364/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. realizaci projektu "Terénní práce České Budějovice 2013" spolufinancovaného 

z programu Úřadu Vlády ČR,
2. spoluúčast města na financování tohoto projektu.

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

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/768/2012/M/406)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 365/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/755/2012/M/393)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 366/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1.  zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 2012,
2.  usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 24. října, 
7. listopadu 2012 (č.j. KP-ZM/745/2012/M/383)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 367/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 24. října, 7. listopadu 2012.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/749/2012/M/387)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 368/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3791 v k. ú. 

České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/750/2012/M/388)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 3791 o výměře cca 125 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase 
obvyklou, nebylo přijato.

K bodu: Diskuse zastupitelů (č.j. )

Usnesení, aby Zastupitelstvo města České Budějovice vyzývá primátora Juraje Thomu, aby 
vzhledem k obvinění Policií ČR ze spáchání dvou trestných činů zvážil své setrvání ve funkci 
primátora statutárního města České Budějovice, nebylo přijato.

Č. Budějovice  15. 11. 2012
Zapsal(a): Blanka Faloutová Justová

Ověřovatelé:

Eva Hajerová

Lea Klokočková

Mgr. Juraj Thoma
primátor


