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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/891/2012/Z/9
Z Á P I S

z 20. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 13. 12. 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, 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, Lea Klokočková, Petr Kocar, 
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, JUDr. Josef 
Průcha, Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, 
Bc. David Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., 
Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, 
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Ing. Bc. Břetislav Kábele, MUDr. Martin Kuba, Ing. Miloslav 
Procházka, CSc., Mgr. Blanka Procházková

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma, od bodu poř. č. 3 zasedání řídil 
náměstek Ing. Miroslav Joch.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:15 hodin) přítomno 37 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 23 Zpráva finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/845/2012/M/439).
Bylo navrženo sloučení rozpravy a hlasování k majetkovým dispozicím - zanádražní 
komunikace, a to bloku poř. č. 15.15 až 15.20.
F. Jelen navrhl za klub ODS zařadit do návrhu programu bod "Seznámení - poučení 
o používání radiotelekomunikačních zařízení - jejich používání ve veřejných budovách - 
magistrátu v Českých Budějovicích (používání radiotechnických rušících prostředků 
a zařízení a jejich vliv na homologovaná - schválená zařízení dle telekomunikačního 
zákona, zdůraznění významu rušení telekomunikačního signálu nelegálně používanými 
zařízeními)" (4,0,0,33/37).
Ing. Brůha navrhl před schválením programu 5minutovou přestávku na jednání klubu 
ODS.
Ing. Moravec navrhl 5minutovou přestávku na jednání klubu HOPB.
Byl schválen program 20. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (28,0,1,9/38). 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jan Hrdý, členové 
Ing. Petra Šebestíková, František Jelen, Mgr. Jaroslava Šporclová, Mgr. Ondřej 
Flaška (36,0,1,0/37).
Byl ověřen zápis z 19. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky.
Ing. Ivan Rybníček a Mgr. Petr Podhola byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé.
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Pořízením zápisu byla pověřena Ivana Jiráková, pracovnice odboru kancelář primátora.
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:00 do 12:45 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Primátor Mgr. Juraj Thoma oznámil členům zastupitelstva města, že státní zástupce 
Krajského státního zastupitelství v Plzni 7. prosince rozhodl o zrušení trestního stíhání 
českobudějovického primátora Mgr. Juraje Thomy a někdejšího zaměstnance magistrátu 
města v takzvané kauze Bit Servis. Ve svém usnesení dozorující státní zástupce mimo 
jiné uvedl, že policie zahájila trestní stíhání v rozporu se zákonem, neboť neshromáždila 
dostatečné podklady pro závěr o existenci důvodného podezření z naplnění zákonných 
znaků možných trestných činů. Rozhodnutí státního zástupce o zrušení stíhání je 
pravomocné.

1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (KP-
ZM/857/2012/M/451)
Přijato usnesení č. 369/2012 (27,5,7,0/39)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že 1. 7. 2012 nebyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích. Aplikovat tuto novelu zákona bychom měli od 1. 1. 2013. 
I bez schválení navýšení oplatku za komunální odpad bychom museli vyhlášku projednat, 
neboť novela zákona umožňuje nejen zvýšit poplatek za komunální odpad, ale i rozšířit 
okruh poplatníků poplatku za komunální odpad a stanovit povinnost uhradit poplatek za 
nezletilé dítě. Poplatek, který jsme dosud platili ve stejné výši 500,- Kč několik let, se dělí 
na dvě části - jedna část je tzv. pevná část ve výši 250,- Kč - podle výkladu zákona je 
spojena s náklady obce na tříděný odpad a je maximálně možná. Druhá část je poplatek za 
svoz netříděného odpadu a je možno ji stanovit až na 750,- Kč na osobu a kalendářní rok. 
Součet těchto částek činí 1.000,- Kč na osobu a kalendářní rok. Pro obec je ale max. 
částka ve výši skutečných nákladů za tříděný i netříděný odpad. Vyhláška umožňuje 
zpoplatnit cizí státní příslušníky s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 3 
měsíce a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tito poplatníci budou hradit poplatek za odpad ve 
výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Navrhujeme poplatek za komunální odpad pro rok 
2013 ve výši 680,- Kč. Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu musí vycházet vždy 
z předcházejícího roku, tj. 2011. Činily 53.089 tis. Kč, což při počtu poplatníků 92.148 
představuje 576,- Kč na poplatníka. Jestliže odečteme částku 250,- Kč, je zřejmé, že 
město doplácelo na tříděný i netříděný odpad částku 326,- Kč na poplatníka. V tabulce je 
vidět, jak se vyvíjely ceny od r. 2002 - 444,- Kč (doplatek města na jednoho obyvatele byl 
170,- Kč). Od r. 2006 byl poplatek 500,- Kč - max. částka dle zákona. Postupně se 
zvyšovaly náklady na sběr a svoz odpadu. Sazba za tříděný odpad (papír, sklo, plasty) 
13 761 tis. Kč, dále 3 sběrné dvory 19.643 tis. Kč, celkem náklady na likvidaci tříděného 
odpadu 33 mil. Kč.  Za to, že separujeme a likvidujeme dopad dochází fin. prostředky 
zpátky do městského rozpočtu, vesměs od spol. ECOCOM. Ekologický příspěvek byl v r. 
2011 ve výši 7,3 mil. Kč. Takže náklady na tříděný odpad byly v r. 2011 ve výši 
26 mil. Kč. Když částku podělíme počtem obyvatel v r. 2011, tak vychází, že likvidace 
tříděného odpadu je ve výši 283,- Kč. Sazba daná zákonem je 250,- Kč. Náklady jsou 
tedy vyšší než sazba poplatku. Netříděný odpad náklady 53 mil. Kč, při přepočtu je to 
576,- Kč na poplatníka. K rozdílu 326,- Kč připočteme 33,- Kč, celkem 359,- Kč doplácí 
město na tříděný i netříděný odpad v letošním roce na poplatníka. Rada města 
odsouhlasila kompromisní návrh - navýšení z 500,- Kč na 680,- Kč na osobu a rok - 
doplatek města na skutečných nákladech za tříděný i netříděný ve výši 359,- Kč by byl 
rovnoměrné rozložen mezi město a poplatníka.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor projednal návrh vyhlášky na svém zasedání 
a doporučil ho v předloženém znění ke schválení.
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L. Klokočková: Zaujala ji informace o sběrných dvorech. Domnívá se, že musejí být 
i nějaké výnosy u sběrných dvorů. Např. obyvateli dovezené kovy, plasty musejí být 
nějak zhodnoceny. Je těch 19 mil. Kč bez nebo s výnosem.
Ing. Joch: Provoz sběrných dvorů pro město zajišťuje .A.S.A. České Budějovice s.r.o. 
Neví, jak je postavena smlouva.
L. Klokočková: Uvedla, že nebezpečné odpady jsou ve dvorech zpoplatněny. 
Ing. Joch: Sdělil, že je přesvědčen o tom, že se za to neplatí.
L. Klokočková: Jestliže existují sběrné suroviny, tak např. kovy, to je spíše prodej. 
Zajímalo ji, co se děje např. s kovy a zda výnosy z jejich dalšího zhodnocení jsou 
zahrnuty do celkové částky 19 mil. Kč. Nejedná se o likvidaci ale druhotnou surovinu.
Ing. Brůha: Zcela nepochopil spojení první části sazby spojené s tříděným odpadem 
a druhé části sazby spojené s netříděným odpadem. Souhlasil s tím, aby občané cítili, že 
likvidace odpadů je nesmírně drahá záležitost, cena rok od roku stoupá. Ale zásadně 
nesouhlasil se zvýšením poplatku z toho důvodu, že přenášíme na občany poměrně 
velkou ránu. Navýšení o 36 % ve velmi významné a občané to pocítí především 
v souvislosti s tím, co se na ně hrne od nového roku - zvýšení DPH, energií apod. Myslí si 
tedy, že je zbytečné zhoršovat situaci občanů pro příští rok tím, že se zvýší poplatek za 
odpad. Rovněž se domnívá, že město neudělalo vůbec nic pro to, aby náklady města byly 
nižší. Před mnoha lety se město dostalo do pasti tím, že majetkově vstoupilo do 
společnosti, která zajišťuje svoz a likvidaci odpadu. Nemáme volné ruce k tomu, 
abychom službu úplně od začátku vysoutěžili a ověřili si, jaké jsou skutečné reálné 
náklady. Podle informací je poplatek v Č. Budějovicích ve srovnání s jinými městy 
poměrně vysoký. Dlouhá léta se hovoří o tom, že město by mělo přesoutěžit celou tuto 
oblast bez ohledu na to, zda je majetkově propojeno se spol., která tuto službu 
v současnosti pro nás dělá. To je hlavní důvod, proč pro to nebude hlasovat. 
Mgr. Nadberežný: Společnost, která poskytuje služby městu, by měla náklady snižovat. 
Při porovnání výše poplatku s ostatními obcemi se např. v obci platí 600,- Kč a 13,- Kč 
bude hradit obec, jak je to možné? Buď je třeba službu vysoutěžit nebo vyjednávat 
o snížení nákladů. Proč .A.S.A. tak prudce rostou náklady? Navrhl s ohledem na to, že se 
roky poplatek nenavyšoval, schválit sazbu poplatku ve výši 600,- Kč. 
F. Jelen: Středolevá radnice se prostě rozhodla, že občanům navýší poplatek za svoz 
odpadu. ODS se snažila zachovat cenu a spíše snižovat náklady dodavatelských 
firem. Cestou je, pokusit se snížit příjmy spol. .A.S.A.
Ing. Joch: Kolegové z ODS mají velmi vyvinuté sociální cítění. Ptal se, zda diskutující 
mají přehled o tom, jak se vyvíjí celkové množství odpadů na území města, spol. .A.S.A. 
likviduje dle smlouvy pořád stejně za jednotku. Začínalo se kolem 25 tis. a končí se na 
31 tis. tunách. Pravda je, že více vygenerovaného odpadu svědčí o tom, že se nám 
ekonomicky daří, kupní síla občanů je veliká. ODS dříve nemohla poplatek navýšit, 
neboť to zákon nedovoloval. Zda ODS vedla jednání se spol. .A.S.A. o snížení ceny, 
neví. Nevíme, co náš legislativně čeká v roce 2017 a 2020. Měly by se spíše řešit svozové 
plány nebo energetické využití komunálního odpadu ve městě nebo okolí. Mohlo by dojít 
i k tomu, že v budoucnu budeme muset odvážet odpad do Prahy nebo Lince. Občané sice 
budou navýšení poplatku vnímat negativně, ale jsou dost chytří na to, aby pochopili, že 
když v r. 2009 jsme měli 28 tis. tun a v r. 2012 pomalu 32 tis. tun, tak nárůst tady je 
a někdo to musí zaplatit. Diskutovat můžeme o tom, zda to zaplatí město, pak musíme 
říci, na úkor čeho. Navýšení o 180,- Kč je 16 mil. Kč do rozpočtu města. 
Mgr. Thoma: Podpořil náměstka Ing. Jocha. F. Jelen byl 4 roky ve funkci náměstka 
a odpovídal za odpady. Nepřišel za tuto dobu s návrhem na snížení ceny a poplatku za 
odpad. Platilo se 500,- Kč, protože to byl strop, který mohlo město nastavit. Není třeba 
strašit občany radniční koalicí a zdražováním. Vláda, jejímž předsedou je předseda ODS, 
a ODS je jejím dominantním členem, nedělá nic jiného, než škrtá a navyšuje daně 
a daňové zatížení občanů. Hlavním volebním mottem ODS pro parlamentní volby bylo, 
že nezvýší daňovou povinnost ani o korunu. Pravdou je, že si historicky Budějovice vždy 
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uměly poradit, tato vláda si ale s ekonomickou situací poradit neumí.
F. Jelen: Pan primátor si nepamatuje, co se za vlády ODS a primátorování Mgr. Thomy 
na radnici dělo. Společně jsme museli začít řešit strategický plán nakládání s odpady, 
zpracovával se do roku 2020. S návrhem na snížení poplatku mohl přijít i p. primátor za 
ODS. Pokud se něco nepovedlo, tak se to týká celého týmu. 
Ing. Brůha: Není nad čím přemýšlet, neboť odpady se řeší dlouhou dobu. Pokud nyní se 2 
roky nic nedělo, tak je pozdě se nad něčím zamýšlet. Alespoň něco by město mělo udělat 
proto, aby současné náklady byly nižší, pak by hlasoval pro. Pamatuje si, že dříve 
připravované materiály byly na popud p. primátora odsouvány, nebyla vůle proto, aby se 
přesoutěžil dodavatel služeb. Analýzy dříve zpracované jsou jistě na radnici. Tam byla 
vyčíslena hodnota podílu města, co se stane, když se přesoutěží dodavatel. 
RNDr. Zahradník: Věc je velmi složitá z různých pohledů. P. primátor obrátil pozornost 
k vládní politice a jejím sporným programům. Klíčovým členem vlády je p. Kalousek, 
který je lídrem v politice úspor a škrtů. Problematika likvidace odpadů je dlouhodobá a je 
vždy aktuální - např. hledisko strategie, řešení vstupu města do spol. .A.S.A., nyní se to 
přežilo, podíl města ve spol. je blokem k vybrání optimálního dodavatele této služby. 
Náměstek Joch zmínil další významnou věc, tj. otázku tepelné likvidace komunálního 
odpadu. Mluvilo se o tom již v devadesátých letech, když se schvaloval generel 
odpadového hospodářství Jihočeského kraje, tak se tehdy podařilo to jako možnost do 
generelu zapracovat. Otázkou je, jak je to politicky průchodné. Většinou se narazí na 
odpor veřejnosti. Tepelná likvidace odpadu je velký byznys. Má-li náměstek Joch tento 
záměr, je třeba, aby s ním vyšel politicky ven a v tom případě by byla debata na toto téma 
přínosná. Zmínil rovněž třídění komunálního odpadu - vyjádřil uznání, zdá se, že se 
zlepšuje péče dodavatele služby o místa, kde se třídí odpad. Má představu, že bude ale 
daleko větší podpora města. Město by mělo hledat lepšího a levnějšího dodavatele služby.
Mgr. Nadberežný: Souhlasil s tím, že to není problém, který vznikl nyní. Domnívá se, že 
je možno jednat s .A.S.A. o rezervách. Většina domácích firem musí v domácím 
prostředí zvažovat vlastní náklady. Tzn. tlačme i na nadnárodní společnosti. Pozastavil se 
nad rozdíly v ceně mezi obcemi u téže firmy za náročnějších podmínek.
Ing. Moravec: Reagoval na Ing. Brůhu a F. Jelena s tím, že nemají pravdu v tom, že 
město něco přenáší na občana. Zákon praví, že původcem odpadu nepodnikajících 
fyzických osob je obec, tak je to odpad nás občanů. O žádný přenos města na občana 
nejde. Ze studií, které četl, je zřejmé, že Budějovice svými náklady na likvidaci odpadů 
nijak neodbočují. Co se týče středolevé či jiné koalice, např. v Brně vládne ODS 
a ČSSD a schválili zde výši poplatku 675,- Kč. Zmínil možnost vybírat poplatek i podle 
zákona o odpadech buď smluvně úhradou nebo poplatkem za odpad a tam to není stropem 
omezeno. Strop je stanoven jen v zákoně o místních poplatcích, což je pro města velikosti 
Budějovic optimální. K likvidaci odpadu s využitím energetických zařízení podotkl, že je 
to do budoucna jediná cesta (Švýcarsko, Rakousko, Německo). Je třeba se přestat bát 
křiklounů, kteří budou vždy proti tomu a co nejdříve o tom začít seriózní diskusi. 
Jakýkoliv další promarněný čas se nám nevyplatí.
Ing. Joch: Přihlásil se k tomu začít o využití energetických zařízení diskutovat. Pár 
zařízení navštívil, např. v Linci. Co se týká hodnot emisí a imisí, jsou hluboko pod hranicí 
jak unijní, tak rakouské národní normy. Je to jediná cesta a správná cesta. Jako krajský 
neuvolněný radní položil otázky k tomuto tématu. Před rokem bylo společné jednání RM 
a RK i o existenci svozového plánu. Neexistuje nic. Teprve nyní se vše začíná rozbíhat. 
Informoval, že chce nechat připravit studii, která jednoznačně odpoví na možnosti při 
dodržení všech norem a předpisů. .A.S.A. v těchto dnech připravuje třídičku odpadu. Je 
rovněž možné, že ze studie, kterou zadá JK, vyjde, že v případě, když se budeme chovat 
ekologicky, zjistíme, že při malém množství odpadu spalovna nebude ekonomická. 
Reagoval rovněž na Mgr. Nadberežného, aby mu sdělil, jaké obce mají nižší náklady. 
JUDr. Bouzek: Připojil se k názorům Ing. Moravce. Neodpustil si poznámku, že se baví 
tím, jak ODS reaguje populisticky, p. primátor využije levicovou terminologii, hází 
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všechno špatné na vládu, ODS trvá na tom, že za to může min. financí.
Ing. Tůma: Konstatoval, že v Jihočeském kraji 11 let byl pokus realizovat projekt postavit 
zařízení na energetické využívání odpadů. V r. 2004 byl ukončen s tím, že vedení kraje 
neprojevilo absolutně žádnou politickou odvahu k tomu. Tato zařízení jsou věcí 
ekonomiky, jsou zároveň ekologická a pro lidi výhodná, pokud by tomu tak nebylo, 
neprovozovali by to ve Švýcarsku, Rakousku, Německu. 
JUDr. Průcha: Za 12 let v zastupitelstvu je situace politicky pořád jiná. U vodného 
a stočného jsme říkali, že část nákladů by mělo nést město a ne občané. ODS říkala, že se 
musí zdražit, my jsme chtěli hradit městem, pak jsme si uvědomili, že to město také 
zatěžuje. Když všechny tyto náklady přeneseme někam jinam, nerozdělíme je 
konstruktivně a operativně, tak zatíží město. My pořád něco přesoutěžujeme. Ve své době 
jsme nechtěli zařízení města pustit do soukromých rukou. Pak se to stalo a nyní nás cizí 
vlastníci nutí k tomu, abychom zdražovali. Bylo by třeba, aby se ODS na věc dívala 
konstruktivně a chtěla záležitost řešit. Protože je v opozici musí říkat něco, co nahraje 
jejich mediálními profilu. Je třeba věc řešit obecně, věcně, občansky. Jako politici se 
musíme v současné situaci záměrem výstavby spalovny zabývat a dovést to ke 
konečnému efektu.
Ing. Brůha: Připomenul, jak to vypadalo, když město mělo Veřejné služby. Cesta 
komunálních podniků je již doufejme překonaná, protože to znamenalo pro město daleko 
větší zátěž, než když je to na volném trhu. Zopakoval, že je proti zvyšování poplatku 
především z toho důvodu, že nebyl učiněn sebemenší krok k tomu, abychom ověřili, jestli 
skutečně náklady města jsou takové, jaké se dneska jeví. Nevyloučil, že se může ukázat, 
že na občany přenášíme příliš málo. V tom případě by hlasoval pro. Není ale možné jako 
první krok přenést zátěž na občany a teprve poté hledat úspory.
Ing. Joch: Na rozdíl od Ing. Brůhy si myslí, že komunální podnik by byl dobrý. Souhlasil 
s tím, že v určité době se musel řešit přebujelý podnik. Položil otázku, co je ale na 
volné soutěži nebo konkurenceschopného na tom, že máme uzavřené desetileté smlouvy 
na provozování osvětlení, semaforů nebo vybírání poplatků za parkování a dvacetileté 
smlouvy na správce vodovodní sítě. Nic. jsou to jenom obchodní společnosti, i .A.S.A., 
jsou navázané na toto město a žijí svým životem. Každý rok tyto služby přesoutěžit nelze. 
Po 20 letech jsme ale dospělí a dokážeme to ošetřit tak, aby fungoval komunální podnik. 
Jsou to služby pro město a občany. Bojíme se toho, že každé 4 roky se mění politici a tzn. 
i ředitelé? Musí tam být profesionálové. Zvykněme si na to. Nebo to budeme dál dávat 
soukr. subjektům?
RNDr. Zahradník: Reagoval na Ing. Tůmu - na jeho kritiku krajské reprezentace. 
Nejvýznamnějším odpůrcem - mimo ekologů - tehdy byly obce a jejich starostové 
zúčastnění v krajském zastupitelstvu. Oni mají kapacity pro skládkování odpadu, které 
jsou pro ně ekonomickým přínosem. Takovou kapacitu má i město České Budějovice 
ovšem na území jiného města - Lišova, pro které to není jednoduché (např. starosti, když 
skládka hořela). Odvážnou myšlenku Ing. Jocha znovu nastolit téma tepelné likvidace 
odpadu by podpořil. Zásadně odmítl komunální socialismus. Bohužel krajská koalice 
ČSSD a KSČM mu v budování takových podniků může pomoci.
F. Jelen: Sdělil, že ani jemu se nelíbí, že existují smlouvy, které přesahují několik 
volebních období. Smlouvy ale doběhnou a město si je může přesoutěžit. Přiklonil se 
k názoru RNDr. Zahradníka, že začít budovat socialistické komunální podniky znamená, 
projídat nekontrolovaně prostředky města.
Ing. Joch: Upozornil, že neví, zda lze použít termín komunální socialismus a zda v Linci 
vládnou komunisti nebo socialisti nebo kdo. Je tam společnost, která zaopatřuje 
kompletně celý komunál, generuje zisky, jsou ekonomicky silní a vylepšují si svůj 
městský rozpočet. Je třeba se chovat jako správní hospodáři nebo výnosy necháme 
odplout někam jinam. Když to budeme umět řešit ve své vlastní režii, tak finanční 
prostředky z vodného a stočného, z jiných energií a jiných služeb zůstanou v městském 
rozpočtu. Není to ani o komunistech ani socialistech, je to o manažerských schopnostech 
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ten podnik řídit.
F. Jelen: Nevadilo by mu, kdyby město založilo komunální podnik a ten soutěžil 
s ostatními obchodními firmami.
RNDr. Zahradník: Sdělil, že já rád za tyto politické střety. Ing. Joch veřejně deklaroval 
zcestné názory na to, že zisk soukromníka je cosi nemorálního, nepatřičného a že tento 
zisk je třeba nějak převést v zisk komunálu. Ten pokus, experiment se tady již před 70 
lety odehrál, totálně zkrachoval, reálný socialismus měl naprosto nulový, záporný 
výsledek. Já zde budu zastávat vždy ten opačný pól - komunální socialismus není dobrá 
cesta, správná cesta je rozumné, správné hospodaření s městskými prostředky hledáním 
optimálních dodavatelů služeb pro občany města, jejich důsledná kontrola  - nákladů 
a výnosů té soukromé společnosti, ve které navíc má město svoji účast a ne hned využít 
zákonnou možnost a zvýšit poplatky občanům.
Mgr. Thoma: Reagoval na slova RNDr. Zahradníka - Ing. Joch nehovořil o tom, že zisk je 
nemravný. Ví velmi dobře, že jeho námět na vytvoření jakéhosi městského 
superholdingu není obecně přijímán v radě. Nebude mu ale bránit, aby s takovými 
myšlenkami přišel. Byl ovšem zděšen při přečtení tiskové zprávy o jeho úmyslu. On ale 
řekl, že je to pouze jeho názor, ne názor koalice. Koalice se nehodlá s ničím takovým 
v nejbližší době ucházet o podporu v zastupitelstvu.
Mgr. Nadberežný: Upozornil, že diskutují o tom, kolik bude dotovat město, vlastně to 
není socialistické ale sociální, kolik zaplatí město a kolik občan. Je potřeba sociálního 
smíru. Dle sdělení se sice jedná o navýšení 15 Kč/den, ale lidé budou příští rok vydávat 
mnohem více. Trvá na svém protinávrhu.
Ing. Joch: Chápe, že RNDr. Zahradník odmítá jím nazvaný komunální socialismus, on 
zase odmítá ODS předváděný liberální kapitalismus - nyní sklízíme ovoce.
F. Jelen: Vyprávěl, že kdysi před jeho restaurací u lípy leželi v pracovní době pracovníci 
Veřejných služeb a ptali se na to, zda je chce město rozpustit. Byli to cestáři. V soukromé 
firmě nikdy neviděl něco podobného a nechce se toho dožít.
Ing. Mach požádal o 5minutovou přestávku na jednání klubu ČSSD - do 10:55 hodin.
Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Nadberežného - sazba poplatku za komunální odpad 
ve výši 600,- Kč za osobu - nebyl přijat (6,14,16,3/39).

2. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2013 (KP-
ZM/811/2012/M/412)
Přijato usnesení č. 370/2012 (27,1,10,1/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Předložil návrh rozpočtu města na rok 2013 s tím, že celkové 
příjmy rozpočtu města jsou ve výši 1.651.951 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 
1.951.542 tis. Kč, financování ve výši 299.591 tis. Kč. Provozní rozpočet je navržen jako 
rozpočet přebytkový, a to v částce 179.576 tis. Kč, loni 183.641 tis. Kč a předloni 
138.357 tis. Kč. Tato částka bude použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů. 
Předpoklad je, že na daňových příjmech bychom měli obdržet částku 1.184.416 tis. Kč, 
z toho daně odváděné FÚ činí 932.166 tis. Kč. Oproti letošnímu roku plánujeme 
meziročně pokles o 3 %. Očekává se vyšší výběr daní, zejména DPH, které se od příštího 
roku zvyšuje. Nedaňové příjmy činí 332.527 tis. Kč. Pro r. 2013 nepočítáme 
s dividendami Teplárny České Budějovice, a.s. Nejvyšší položka zde je příjem za 
pronájem vodovodní a kanalizační sítě něco přes 200 mil. Kč. Máme naplánované 
kapitálové příjmy ve výši 48.981 tis. Kč. Největší položka je 37 mil. Kč - předpokládaný 
prodej pozemků a cca 11 mil. Kč za prodej budov (proluka, pozemky pro spol. Robert 
Bosch, pozemky v areálu býv. kasáren ve Č. Dvorech, pozemky u Géčka). Dotace v rámci 
ROP budou zapojovány do rozpočtu během roku. Předchozí rozpočty byly nastavovány 
tak, že jsme přímo do rozpočtu napsali nějakou částku, kterou jsme předpokládali. Jak se 
vyvíjel  letošní rozpočet - daňové příjmy – doporučení bylo nastavit rozpočet o 3 % nižší, 
než byl rozpočet r. 2010.  Zvýšili jsme to ještě o 2 %.  Každé procento daňových příjmů 
dělá v městském rozpočtu zhruba 10 mil. Kč. Letošní rozpočet byl nastavený slušně. 
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V měsíci listopadu jsme se pohybovali +12 mil. Kč proti schválenému rozpočtu. 
Rozpočet na příští rok - proti letošnímu stávajícímu stavu ho ponižujeme o 3 %. 
Plánujeme, že dostaneme do rozpočtu přibližně 30 mil. daň. příjmů méně. Běžné výdaje 
máme naplánovány ve výši 1.382.654 tis. Kč. Oproti letošnímu roku je o 58 mil. Vyšší 
z legislativních důvodů. Největší podíl běžných výdajů – odbor SVS – vesměs služby 
zjišťované privátními společnostmi, dále kancelář tajemníka, městská policie, Dopravní 
podnik města České Budějovice, a.s. a Jihočeské divadlo.  Rozpočet kapitálových výdajů 
činí 568.888 tis. Kč, v loňském roce to bylo 543.000 tis. Kč, v r. 2011 728.961 tis. Kč. 
Tyto kapitálové výdaje zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i prostředky 
na programy spolufinancované EU. Dotační akce v rozpočtu jsou ve výši 204 mil. Kč. 
Vývoj běžných výdajů v letech – r. 2012 a 2013 je v běžných výdajích citelný propad – 
největší položka odbor sociálních věcí (agenda přecházela na Úřad práce). Rozpočet 
financování činí 299.591 tis. Kč, je tvořen změnou stavu účtu Fondu podpory kvality 
bydlení, zapojením fin. prostředků z minulých let, zůstatku Fondu zaměstnanců a zůstatku 
nevyčerpaného dlouhodobého úvěru. Jsou zde zahrnuty rovněž plánované splátky úvěrů 
a půjček a splátky úroků. Předpokládaný zůstatek splácených úvěrů k 1. 1. 2013 činí 
840.075 tis. Kč. Stav peněžních účtů – zůstatek na běžných účtech k 31. 10. 2012 činí 
406.255 tis. Kč a zůstatek na běžných účtech peněžních fondů činí 22.567 tis. Kč. 
Portfolio ve správě u spol. ČSOB Asset management, a. s., dosáhlo k 31. 10. 2012 
hodnoty 11.360 tis. Kč. Podle údajů ze stránek Ministerstva financí, za jakých podmínek 
stát považuje města za riziková, vychází, že finanční situace města České Budějovice je 
dobrá. Zdůraznil, že současné vedení radnice nezadlužilo město ani o korunu nad rámec 
uzavřených úvěrových smluv. V r. 2014 a 2015 by to mělo být uzavřeno.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor na svém zasedání nepřijal usnesení k návrhu rozpočtu. 
Za svou osobu se přimluvila za přijetí rozpočtu.
Ing. Brůha: Ještě se nestalo, aby finanční výbor nevydal doporučující stanovisko ke 
schválení návrhu rozpočtu. Koalice není schopna si zajistit přítomnost zástupců koalice 
na jednání. Sdělil, že rozpočet nepodpoří, a to z důvodu, že předložený rozpočet počítá 
s tím, že dojde k bourání sportovní haly a k výstavbě nové haly na jejím místě. Dále 
z důvodu financování Jihočeského divadla. Otázka na ředitele – počítá se s investicí 
15 mil. Kč do budovy,  kterou jsme zakoupili v ul. Dr. Stejskala. Je to konečná suma? 
Dále, k jakým významným systémovým změnám v JD došlo, že stačí na příští rok tak 
malý rozpočet? Celá léta jsme byli přesvědčováni o tom, že prostředky pro JD jsou 
nedostatečné. Vždy jsem říkal, že město musí dát JD takové prostředky, aby nežilo 
z podstaty nebo musí dojít k systémovým změnám.  Oproti minulému roku je cca 
10 mil. Kč rozdíl. Dotázal se p. ředitele, jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji otáčivého 
hlediště – je to 7 mil. Kč. Pokud město o otáčivé hlediště přijde, zvýší se vnitřní dluh 
a zhorší se hospodaření organizace.
Ing. Tůma: Dotázal se, na základě jakých kritérií a rozhodovacích podkladů bylo 
rozhodnuto o výběru varianty postavit centrum halových sportů na místě původní haly.
Ing. Joch: Při projednávání rozpočtu požádal ředitele JD, aby přehodnotil požadavek 
předložený při projednávání rozpočtu, aby ho ponížil s tím, že přislíbil projednat navýšení 
příspěvku Jihočeského kraje - nyní 3.5 mil. Kč.
Mgr. Šesták: Odpovídal na otázky Ing. Brůhy. Získání budovy v ul. Dr. Stejskala je pro 
JD velmi důležité. Studie,  která byla zpracována na rekonstrukci divadla byl financována 
Nadačním fondem JD, je rozplánována na několik etap. 1. etapa - rekonstrukce 
restituované budovy je dále rozdělena na dvě podetapy. 1 – 15 mil. Kč, 2. – 25 mil. Kč. 
Pro příští rok se počítá s 15 mil. Kč – vyřeší se prostor pro zkoušení, obslužnost těchto 
prostor, šatny.  Rozpočet na r. 2013 – k úsporám nedošlo, divadlo je dlouhodobě 
podfinancované.  Není zde zahrnut příspěvek od státu a JK ve výši 9,5 mil. Kč, protože se 
neví, jaký příspěvek bude od JK a zda stát uvolní 6 mil. Kč. Po přičtení částek se dostátá 
rozpočet přibližně na úroveň minulého rozpočtu. Otáčivé hlediště – rok 2014 by měl být 
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poslední podle rozhodnutí ministra kultury. Je otázka, co s otáčivým hledištěm. Pokud 
skončí, bude chybět cca 7 – 8 mil. Kč. Nyní není možno zohlednit. Zmínil konání 
mezinárodní konference na jaře příštího roku v senátu o financování regionálních divadel.
Ing. Joch: Odpovídal na dotazy Ing. Brůhy - rozhodnutí o koupi budovy JD padlo proto, 
abychom ušetřili fin. prostředky – bylo tam veliké nájemné. Jistě je možné nechat se 
provést prostorami této budovy,  prohlédnout si je s vysvětlením nutnosti rekonstrukce 
objektu.  Je možno otevřít diskusi, zda si ponechat divadlo, nebo v jakém rozsahu 
a zastupitelé rozhodnou hlasováním.  Na rozdíl od Ing. Brůhy ho neděsí příp. sehnání 
7 mil. Kč pro JD, má větší problémy se 150 mil. Kč dotačních peněz, které by měly přijít 
do konce roku.
Ing. Rataj: Sdělil, že zásadně nesouhlasí s centrem halových sportů – 10 mil. Kč.  
V soutěžních podmínkách jsou vyhrazená parkovací stání pro sportovce, zaměstnance, 
média a VIP. Kde jsou místa pro diváky?  Včera se hrála liga mistrů, bylo tam 1 600 
diváků.  S kolegou Fálem spočítal, že je tam dnes oficiálně 266 park. míst + 75 částečně 
načerno. Nová hala má mít kapacitu 3 tis. diváků a nechceme pro ně ani jedno místo. 
Počítáme stání pro 2 autobusy, včera tam bylo 5 autobusů.  Podle normy spočítal, že je 
třeba 375 – 400 park. míst. Chce odpověď na to, zda byl odbor dopravy požádán 
o stanovisko k tomuto záměru z hlediska parkování a dopravní obslužnosti, a pokud 
nebyl, tak požaduje vyjádření odboru dopravy k navrhovanému počtu parkovacích míst. 
Zároveň sdělit, kolik parkovacích míst se musí vybudovat, resp. být k dispozici nově 
postavenému centru halových sportů.  Dále je v soutěžních podmínkách podmínka – hrací 
plocha musí umožnit trvalé pokrytí umělým povrchem pro vrcholový volejbal.  V zadání 
je, že bude sloužit pro rekreační, vrcholový a výkonnostní sport. Jakým způsobem se 
budou měnit povrchy, bude snad sloužit zároveň pro florbal, házenou atd.?
Mgr. Křída: Pochválil zpracovatele, rozpočet je sestaven odpovědně, solidně. Ovšem 
sestavujeme rozpočet a nemáme dlouhodobý výhled investic, určujeme příspěvek divadlu, 
ale nevíme, jaká bude budoucnost divadla, stavíme halu, ale nevíme vlastně, jak by měla 
vypadat. Navrhl usnesení na snížení rozpočtu ve výdajové části: o 100 tis. Kč na studii 
dopravy, o 500 tis. Kč na studii most Papírenská, o 250 tis. Kč na studii dopravy v klidu, 
o 1 mil. Kč příspěvek letišti, o 385 tis. Kč na studii o potřebnosti kultury, celkem částka 
2.235 tis. Kč. Tyto prostředky převést na zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
nespecifikované rezervy finančního odboru.
F. Jelen: Poděkoval Ing. Ratajovi, který pokračoval v kritice sportovní haly. Kdysi se na 
zastupitelstvu hovořilo o typové hale, pak že halu postaví Elán. Výsledek je, že k investici 
270 – 300 mil. Kč není ani čárka. Zajímá ho problém parkovacích míst. Po 2 letech se 
došlo pouze do fáze vypsání výběrového řízení. Tato rada připravila finanční odměnu 
autorům studie. Má to prý vyhrát Atelier 8000.  Vzhledem k tomu, že nenašel v návrhu 
rozpočtu odměnu architektům, tak se ptá, zda realizaci projektové dokumentace a ostatní 
navazující záležitosti vyhrál Atelier 8000 nebo to z nějakých jiných důvodů v návrhu 
rozpočtu není nebo je to skryto v částce 2.100 tis. Kč – útvar hlavního architekta, nákup 
ostatních služeb – soutěže. 
Ing. Brůha: Vrátil se k problematice Jihočeského divadla. Z jeho strany nikdy nezaznělo, 
že by JD špatně hospodařilo, že by p. Šesták nebyl mužem na svém místě. V bodu diskuse 
zastupitelů navrhne úkol pro radu města, aby ve spolupráci s Jihočeským divadlem 
připravila studii fungování JD při alternativách příspěvku města ve výši 40, 60, 
80 mil. Kč ročně. To by byl podklad pro to, aby zastupitelstvo města mohlo seriózně 
rozhodnout – žádná lidová tvořivost. 
Ing. Joch: Z diskuse o divadle vyplývá, že p. Šesták připraví zastupitelstvu materiál, který 
řekne, za jakých finančních podmínek bude možno zachovat JD. Sportovní hala – 
v letošním rozpočtu bylo 25 mil. Kč. Časem jsme se rozhodli, že se vydáme cestou 
architektonické soutěže. Částka 25 mil. Kč byla vrácena na rezervu. Výsledek soutěže 
bude znám příští rok v únoru, proto je nyní v návrhu rozpočtu na samotnou soutěž 
a přípravu PD 10 mil. Kč. Poděkoval odd.  rozpočtu, všem vedoucím odborů a ředitelům 
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příspěvkových organizací za přístup k sestavení rozpočtu. 
Mgr. Thoma: Kolega Jelen přednesl závažné otázky týkající se přípravy veřejné zakázky 
na centrum halových sportů. Je rozdíl mezi výběrovým řízením na projektovou 
dokumentaci v užším zadávacím řízení, které organizoval p. Jelen, a veřejnou anonymní 
dvoukolovou architektonickou soutěží. V r. 2008 připravil tým F. Jelena ve 2 variantách 
studii na rekonstrukci a event. dostavbu stávající sportovní haly.  Varianta V1 - 
86 mil. Kč vč. DPH – pouhá rekonstrukce, V2 – rekonstrukce a vestavba 178 mil. Kč. V1 
- nesplňovala požadavky Mezinárodní volejbalové federace ani Evropské volejbalové 
konfederace, takže bychom si pořídili lepší tělocvičnu.  V2 – zásadní nedostatek – je 
v rozporu s územním plánem, protože zasahuje do nadregionálního koridoru a biocentra 
tou svojí dostavbou. Počítá se s využitím ocelových nosných konstrukcí stávající haly, 
což je dle vyjádření autorizovaného statika nemožné. Na prezentovaných obrázcích byly 
uvedeny a porovnány parametry, které nebyly splněny. Statická expertiza, kterou si rada 
města zadala, konstatuje že „Stávající konstrukce nemá prakticky žádné rezervy 
v únosnosti a její statická koncepce je z dnešního hlediska již překonaná. Konstrukce jako 
celek je v tomto případě již morálně i fyzicky vyčerpaná. Její úprava tak, aby byla pro 
novou halu použitelná, znamená prakticky její zrušení a totální náhradu“. Stručná 
historie:  30. 1. 2008 bylo zpracováno zadání pro výběrové řízení na zhotovitele, 
26. 3. 2008 objednáno překreslení půdorysů a řezů do programu autocad, 29. 4. 2008 
objednána studie k dopravnímu napojení a navrhovaným stavebním úpravám stávající 
sportovní haly – Atelier EIS (57 120,- Kč) – termín dodání 20. 5. 2008, srpen 2008 – 
dodání studie, která nad rámec objednávky řeší i přístavbu vedlejší haly pro 200 osob – 
rozpor s platným územním plánem, 4. 3. 2009 – na programu RM bod „Rekonstrukce 
a modernizace objektu sportovní haly – prezentace“ – k jednání přizván zástupce Atelieru 
EIS – materiál odložen, 5. 5. 2010 – RM schválila vypsání veřejné zakázky „Sportovní 
hala České Budějovice, Stromovka 695/12, České Budějovice, rekonstrukce a dostavba – 
projektová dokumentace“ v užším řízení a pověření externí firmy k zajištění a realizaci 
zadavatelských činností. Externího organizátora zadávacího řízení následně vybral 
investiční odbor. 25. 6. 2010 – zveřejnění veřejné zakázky na projektovou dokumentaci 
pro rekonstrukci a dostavbu sportovní haly (nadlimitní zakázka na služby) – jediné 
kritérium – výše nabídkové ceny (21 zájemců), 19. 8. 2010 – vyloučení pěti uchazečů 
(důvod: nesplnění kvalifikace) – jedna námitka proti vyloučení, 27. 8. 2010 – vyloučení 
jedenácti náhodně vybraných (vylosovaných) uchazečů (důvod: omezení počtu zájemců) 
– o jihočeských losovačkách již má dnes každý velmi dobré povědomí, 24. 9. 2010 – 
výzva k podání nabídky zbývajícím pěti zájemcům o zakázku, 16. 11. 2010 – 
vyhodnocení nabídek – Atelier EIS (7 788 000 Kč), 12. 1. 2011 - RM uložila 
investičnímu odboru zpracování analýzy, zda zadání zakázky předpokládá možnost 
samostatné etapové výstavby, a to zejména s ohledem na ekonomické možnosti města, 
13. 4. 2011 – RM zrušila zadávací řízení schválené 5. 5. 2010 – důvodem bylo nezajištění 
financování v rozpočtu města a etický rozměr, 27. 9. 2012 – vyhlášena veřejná anonymní 
architektonická soutěž o návrh (51 zájemců). Osobní pochybnosti Mgr. Thomy k vítězi 
zakázky: vítěz je autorem studie k rekonstrukci a dostavbě stávající sportovní haly a je 
úzce spojen s podnikatelskými aktivitami bývalého investičního náměstka F. Jelena 
v době jeho působení na radnici, je rovněž projektantem rekonstrukce jiného sportovního 
zařízení ve města, které mělo stát cca 180 mil. Kč, konečná výše investice cca 
320 mil. Kč (+ 78 %). Závěrem bylo prezentováno srovnání veřejné zakázky 2010 a 2012. 
 Na dotaz F. Jelena odpověděl, že neví nic o tom, že by měl Atelier 8000 něco vyhrát, ale 
ví, že se přihlásilo 51 uchazečů, z nichž porota hodnotila 48 a 6 poslala do druhého kola 
anonymní soutěže. Sdělil, že neví, co ještě bude muset na tomto zastupitelstvu v dalším 
období snášet. Již na začátku volebního období citoval kolega Brůha nález dětského porna 
v jeho zabaveném počítači, pak se dozvěděl, že škodí městu České Budějovice, že je 
zločinec a lump, který se dopustil korupčního jednání při veřejné zakázce, o které státní 
zástupce v Plzni rozhodl, že trestní stíhání bylo zahájeno v rozporu se zákonem a naopak, 
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že zákon byl porušen v můj neprospěch. Všechny příspěvky opozice jsou legitimní, má 
jistě nárok komentovat vše, s čím koalice přijde na jednání zastupitelstva.  
Ing. Popelová:  Reagovala na Mgr. Křídu, kdy navrhoval snížení některých částek 
v návrhu rozpočtu. Samozřejmě, můžeme pracovat bez koncepce, bez toho, abychom 
znali souvislosti, které to vyvolá. Studie dopravy – asi před 7 lety vyla přijato vyhláška 
o pohybu na pozemních komunikacích, kde chodci dostali přednost na přechodech. Na 
základě toho se zpracoval generel přechodů pro chodce a rušily se některé přechody tak, 
aby doprava ve městě byla plynulá.  Město se vyvíjí a setkáváme se s tím, že lidé volají 
po obnovení některých přechodů, příp. zřízení nových přechodů. Máme reagovat na hlasy 
jednotlivců nebo si máme udělat průzkum? Studie most Papírenská – sice jsme se ještě 
nerozhodli, zda ho tam chceme, na druhou stranu je jasné, že město potřebuje do 
budoucna přemostění Vltavy v severní i jižní části. Ze studie zadané Jihočeským krajem 
na kapacitní posouzení Litvínovické silnice vyšlo, že kdysi plánovaný most ve 
Schneiderově ul. by takovým způsobem zatížil kruhovou křižovatku na Litvínovické 
silnici, že by se musela přestavět na mimoúrovňovou a naprosto by tu kapacitu nesnesla. 
Pro diskusi s občany bychom měli mít k dispozici nějaký relevantní podklad. Studie 
dopravy v klidu – jak můžeme dělat preferenci MHD a různá jiná opatření ve městě, když 
lidem, kteří přijíždějí do města, nenabídneme kapacitní parkoviště typu P+R. Aby 
parkoviště měla smysl a lidé je využívali, potřebujeme znát další souvislosti – napojení na 
dopravu, možnost omezení vjezdu do města – čistota vzduchu. Strategie rozvoje kultury – 
je to částka, která se bude přesouvat z letošního roku, neboť se v tomto roce 
nefakturovala.  Je to vysoutěžená cena. Sportovní hala – dotaz F. Jelena – částka v návrhu 
rozpočtu není. Bude řešeno v rámci vypořádání rozpočtu z letošního roku. V r. 2013 
počítáme s tím, že by se zpracovala soutěž na otáčivé hlediště, připravuje se soutěž na 
Háječek. Moc by si přála, kdyby soutěž vyhrál Atelier 8000 a mohla by to být sportovní 
hala Jirky Stříteckého.
Ing. Rybníček: Poukázal na to, že se hovořilo o sportovní hale, teď je to už jenom 
tělocvična. V mezidobí, kdy se bude stavět nová hala, bude velmi obtížné sportovní 
a příp. i kulturní akce někam přesunout. Okamžitým zbouráním nastanou velké škody, 
mohlo by to fungovat do té doby, než se nová sportovní hala postaví. Dále se vrátil 
k nezajištění parkovacích míst. Zmíněný parkovací dům nemá souvislost s halou a neví, 
kde budou diváci parkovat. 
F. Jelen: Pokud je vše tak, jak prezentoval p. primátor, musel by zpochybnit kompetenci 
všech zúčastněných ze strany volejbalového oddílu, je to i téma k tomu, aby architekt 
peníze vrátil. Bude zastupitelstvo obratem informovat o tom, jak to bylo. Atelier EIS 
pravidelně vyhrává soutěže. Pravda je, že s Atelierem EIS spolupracoval. Jejich projekt 
vyhrál kategorii  pasivního bydlení, cenu energetickou a ekologickou i ocenění za 
architekturu. Projektovat se začalo, kdy opouštěl radnici. Jako podnikatel spolupracuje 
i s jinými subjekty, protože to prostě nejde jinak. Domnívá se, že volejbalisté halu mít 
nebudou. Hala měla veškeré parametry, které jsou potřeba pro mezinárodní volejbal. 
Příště buď slova p. primátora potvrdí nebo se zjistí, že pochybil Atelier EIS.
Mgr. Křída: Reagoval na slova Ing. Popelové – generel přechodů. Chápe jeho potřebnost 
– ten má ale jiné položkové určení. Tam žádnou změnu nenavrhoval. 
Mgr. Thoma: Reakce na příspěvek F. Jelena, který asi nechápe rozdíly. Radnice 
nevybrala v losovačce Pekast, aby dodával rohlíky na radnici nebo Budějovický Budvar, 
aby něco dodával radnici, ale rozhodně vybrala některé projekční ateliery. 
F. Jelen: Pořád není jasno o financích na halu - 25 mil. Kč na rekonstrukci. Nebude pro 
rozpočet hlasovat.
Ing. Popelová: Mgr. Křída nechtěl rušit generel přechodu pro chodce ale dopravní 
průzkumy. Odpověď F. Jelenovi – řekla, že v částce na r. 2013 nejsou odměny pro 
zhotovitele projektu. Odměna vítězi je součástí ceny za projektovou dokumentaci. 
Ing. Joch: Odpovídal F. Jelenovi na 25 mil. Kč – oprava nebo zbourání sportovní haly.  
Původně bylo 25 mil. Kč na rekonstrukci haly a připravit výstavbu nové haly. Výsledek 
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statického posudku je jasný. Rekonstruovat to nelze, takže bylo rozhodnuto zbourat a na 
jejím místě postavit novou. V mezičase bude poptávka po místě, kde provozovat halové 
sporty, jistě přijdeme s nějakým řešením, jak uspokojit obyčejné lidi pro jejich sportování. 
Protinávrh Mgr. Křídy:
Snížení rozpočtu ve výdajové části:
akce/účel         odp. místo       položka           §                      tis. Kč
2700                107                  5169                3635                100      dopravní průzkum
6380                107                  6119                2212                500      most Papírenská
6381                107                  6119                3635                250      studie dopravy v klidu
2796                404                  5213                2251                1 000   letiště
3110                104                  5166                3319                385      studie potřeb kultury
Zvýšení rozpočtu ve výdajové části nespecifikované rezervy finančního odboru.
2578                102                  5901                6409                2 235   
Protinávrh nebyl přijat (6,12,17,4/39).

3. Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České 
Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 
2018 pro dotčený rok 2013 (KP-ZM/799/2012/M/407)
Přijato usnesení č. 371/2012 (33,0,2,3/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Jedná se o materiál, který je na ZM již po šesté. Na rok 
2013 činí odborný odhad prokazatelné ztráty výši 208.675 tis. Kč s tím, že z městského 
rozpočtu bude hrazena ve výši 174.240 tis. Kč. Zbytek bude hrazen v rámci smluv 
s obcemi a Jihočeským krajem.
Na dotazy byl připraven odpovídat ředitel a místopředseda představenstva Dopravního 
podniku města České Budějovice, a. s., Ing. Jaroslav Ďuriš.

4. Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., pro rok 2013 (KP-
ZM/848/2012/M/442)
Přijato usnesení č. 372/2012 (28,1,5,2/36)
Materiál uvedla Ing. Ivana Popelová. Každým rokem Jihočeský kraj a statutární město 
České Budějovice poskytují dotaci Jihočeskému letišti ve vyrovnaném poměru. 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout tento materiál 
o dotaci. Dále se zeptala na výhled fungování letiště v souvislosti se zadanou 
marketingovou studií a s ohledem na neschválenou dotaci z EU. 
Ing. Ondřich: Studii zadal Jihočeský kraj. První postupová zpráva doporučuje 
Jihočeskému kraji, aby investoval do letiště sám, z vlastních prostředků bez cizí 
spoluúčasti. V 2. fázi doporučuje Jihočeskému kraji, aby zvážil provozování současnou 
společností s některým jiným partnerem, případně jiným partnerským letištěm. Studie 
ještě není schválena, rada kraje jí dostane ke schválení příští týden. 
JUDr. Bouzek: Připomněl návrh představenstva, který dostala dozorčí rada v dubnu 2012. 
Týkal se investiční stránky ze strany kraje, nebyla tam výnosová stránka. Dotázal se, zda 
byl tento materiál od té doby doplněn kromě zmiňované studie. Např. záměrem kraje jak 
investovat, jaké investiční prostředky bude letiště potřebovat ke své činnosti vhledem 
k redukci investic. 
Ing. Ondřich: V rámci představenstva byl schválen materiál, který je určitou prognózou 
s tím, že po dobudování letiště bude společnost na 4-5 let finančně soběstačná, nebude 
potřeba provozní dotace. 
JUDr. Bouzek: Uvedl, že na dozorčí radě jediným plánem pro nejbližší období byla 
výstavba oplocení a v návaznosti na to investice do radionavigace. Je nějaký posun?
Ing. Ondřich: V současné době je před podpisem smlouva na oplocení, dále bude probíhat 
výstavba heliportu a hangáru pro vrtulníky záchranné služby, vznikne jedno pozemní 
výjezdné místo záchranky. Dále Jč. kraj  čeká na doporučení advokátní kanceláře, 



12

zpracovávající marketingovou studie, s rozhodnutím o další investici. 
J. Hrdý: Uvedl, že pan ředitel svou předchozí odpovědí odpověděl na jeho dotaz, který 
chtěl přednést.  
F. Jelen: Zeptal se na vysoutěženou cenu oplocení. Doplnil informaci o usnesení dozorčí 
rady (vybudování plotu, heliportu včetně radionavigačního zařízení, opatření pro možnost 
přijímání cestujících)
Ing. Ondřich: Vysoutěžená cena oplocení je necelých 18 mil. Kč. V lednu by se měla 
začít stavba realizovat. 
Ing. Rataj: Zeptal se k informaci o zřízení stanoviště letecké záchranné služby, zda tato 
bude v působnosti letiště nebo se pouze přestěhuje z Hosína.
Ing. Ondřich: Uvedl, že v současné době je záchranná služba na letišti Hosín 
v nevyhovujících podmínkách a přestěhují se na letiště v Plané, bude zde také 
vybudováno pozemní výjezdné stanoviště záchranné služby pro zlepšení dojezdu do 
oblasti pod Kleť a přiblížení se silnici E55.
JUDr. Bouzek: Ještě se vrátil k upřesnění výstupu z jednání dozorčí rady letiště v dubnu 
2012. Jedním z bodů jednání bylo schválení návrhu redukované výstavby letiště. 
Výsledkem jednání DR byly 2 usnesení (návrh představenstva). 1. DR vzala na vědomí 
návrh představenstva, 2. výzva pro svolání společného jednání rady kraje a rady města. 
Dodnes nebylo svoláno společné jednání. Na DR zazněla informace o VŘ na ekonom. 
a právního poradce, adv. kanc. Kocián a Šulc, Balaštík, poradce pro další postup a příp. 
výběr strategického partnera. Informace o marketingové studii a návrhu představenstva. 
Hovořilo se o výstavbě oplocení, o radionavigaci. Výzva odborné veřejnosti 
k pojmenování, co je potřeba pro „rozlétání“ letiště. Dále ujištění zástupce kraje, že další 
informace o redukované výstavbě nejsou v té době. Opravuje, co řekl p. Jelen, ta usnesení 
byla jinak a z tohoto důvodu nepodpoří předložené usnesení. Dodnes nedostal čísla, jak 
bude přispívat kraj, jak bude společnost fungovat do budoucna. 
JUDr. Průcha: DR vzala na vědomí, že v investičním plánu bude oplocení a navigační 
zařízení. Terminál bude v úspornějším rozsahu. Hledal se prostor k realizaci 
z investičních prostředků kraje, nikoliv prostředků města ČB.  Prostředky města ČB jsou 
definovány memorandem, smlouvou a jiné prostředky město ČB do Jihočeského letiště 
nedává. 
F. Jelen: Mrzí ho, že se zatím rady kraje a města nesešly a o letišti nejednaly. Přeje si, aby 
představenstvo postupovalo tak, aby letiště začalo fungovat jak má a začalo mít příjmy 
z provozu, aby samosprávy nemusely poskytovat dotace. 
Ing. Ondřich: Uvedl, že není pravda, že se vedení kraje a města nesešlo. Zúčastnil se 
jednání, které proběhlo v červnu. Město zastupovala paní náměstkyně Popelové a pan 
primátor, za Jč. kraj vedení kraje, hejtman, náměstci a radní pro dopravu včetně 
představenstva. Byly prezentovány záměry představenstva k dalšímu fungování letiště. 
Poté probíhalo jednání na politické úrovni. Konečné rozhodnutí je na investorovi, Jč. 
kraji. 
Ing. Joch: Informoval o provedené kontrole nakládání s prostředky města a kraje. Ze 
záznamu vyplývá, že s prostředky je nakládáno v souladu se zákonem. Každý rok se vede 
diskuse, zda finanční prostředky poskytnout nebo ne. V r. 2013 je prostor na rozhodnutí 
se na základě materiálu od rady města, zda pokračovat v nastaveném systému nebo jednat 
o tom, jak se zbavit podílu města. Dále požádal o 10 minut na poradu klubů po skončení 
diskuse k tomuto bodu. 
F. Jelen: Je rád, že se užší vedení města a kraje sešlo k diskusi o letišti. Ví, že vše funguje 
jak má a žádá Dr. Bouzka o podporu usnesení. 
JUDr. Bouzek: Souhlasí s komentářem Dr. Průchy i s příspěvkem nám. Jocha. Osobně 
letiště navštívil a viděl, že ředitel a jeho tým se snaží efektivně nakládat s finančními 
prostředky. To nic nemění na tom, že slyší dva roky, jak dostanou materiál k rozhodnutí, 
zda letiště ano nebo ne. Chce vědět, jestli má smysl investovat, jak se má letiště vyvíjet.
Ing. Popelová: Potvrdila, že v červnu se uskutečnila schůzka na kraji a je přesvědčena 
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o tom, že rada města byla informována. Konstatovala, že schůzka na kraji nepřinesla nic. 
Je otázka, zda teď podmíníme schválení rozpočtu letiště tím, že bezprostředně teď pro to 
schválení chceme vědět nějaké výstupy nebo budeme věřit zástupcům v dozorčí radě, že 
to nějakým způsobem pokračuje a že se to hlídá.

5. Změna č. 56 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - 
průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/810/2012/M/411)
Přijato usnesení č. 373/2012 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Jedná se poslední krok pořizování územního plánu. 
Změna legalizuje stávající stav. Žadatel, firma Artena, tam má podnikatelský areál a pro 
možnost nakládání s tímto areálem musí ta změna proběhnout. Na veřejných projednáních 
nebyly podány námitky, takže nic nebrání tomu, aby se firma v daném území dál 
rozvíjela. 

6. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Rybníčku II v k. ú. 
České Budějovice 5 (KP-ZM/806/2012/M/408)
Přijato usnesení č. 374/2012 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že se jedná již o druhý krok, který je předkládán 
zastupitelstvu. Byl schválen záměr pořízení změny úz. plánu. Nyní máme zadání. V rámci 
veřejného projednání nepřišly žádné námitky. Záměrem je změnit funkční využití 
řešeného území na funkční typ zastavitelné území pro sportovní areály. SK Dynamo, 
který tam má výcvikový areál, chce ten areál rozšířit, vybudovat tam ubytovací zařízení. 
Rozšíření areálu by se mělo odehrávat východním směrem a nedotýká se plánované 
výstavby zanádražní komunikace.

7. Zadání změny č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. České 
Budějovice 6 (KP-ZM/812/2012/M/413)
Přijato usnesení č. 375/2012 (31,0,0,5/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

8. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice 
II v k. ú. Třebotovice (KP-ZM/809/2012/M/410)
Přijato usnesení č. 376/2012 (31,0,0,5/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

9. Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 
(MPZ) v roce 2012 (KP-ZM/854/2012/M/448)
Přijato usnesení č. 377/2012 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Materiál se týká katedrály sv. Mikuláše. Jedná se 
o poskytnutí účelové dotace z rezervy Ministerstva kultury, z Programu regenerace 
městských památkových rezervací na základě žádosti města České Budějovice. 
Ministerstvo žádosti vyhovělo. 

10. Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2013 (KP-ZM/858/2012/M/452)
Přijato usnesení č. 378/2012 (29,0,0,7/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Město každoročně přispívá kinu Kotva neinvestiční dotací 
na provoz. Provozovatel se letos obrátil s žádostí o větší částku, než byla schválena 
v rozpočtu (1.400.000 Kč). Rada města schválila 1.200.000 Kč s podmínkou, že v prvním 
pololetí 2013 p. Turínský předloží bilanci vývoje rozpočtu kina Kotva. Podle toho se 
rozhodne o navýšení dotace. 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválení dotace kinu 
Kotva ve výši 1.200.000 Kč.
Ing. Rataj: Zeptal se na výši tržby za rok 2012. 
J. Turínský: Tržby odpovídají předkládanému rozpočtu na r. 2013 s předpokladem, že 
vývoj bude podobný, čili 3,5 mil. Kč.  
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Ing. Rataj: 542 tis. jste v mínusu, když uvažujete o požádání další dotace, jak chcete ten 
zbytek dorovnat?
J. Turínský: Budeme se snažit šetřit a sehnat sponzory, zároveň doufat, že tržby 
neklesnou pod úroveň r. 2012.
E. Hajerová: Kino je také forma kultury pro určitý okruh lidí. Tak jak město podporuje 
divadlo a sport, je na rozhodnutí zastupitelů, v jaké míře bude podporovat kino.

11. Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Hluboká nad Vltavou na vybudování 
"pravobřežní cyklostezky" České Budějovice - Hluboká nad Vltavou (KP-
ZM/859/2012/M/453)
Přijato usnesení č. 379/2012 (30,0,3,3/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Město Hluboká požádalo o příspěvek na vybudování 
pravobřežní cyklostezky v úseku ČB – Hluboká n/Vl. Projekt se začal zpracovávat před 
dvěma lety, financovala ho Nadace pro jihočeské cyklostezky. Nositelem projektu je 
město Hluboká n/Vl., protože většina trasy cyklostezky vede po jeho katastru. Po 
zpracování projektu město Hluboká požádalo o dotaci SFDI na 1. etapu. Dotaci dostalo, 
proběhlo VŘ na zhotovitele projektu, nicméně město Hluboká pořád nemá proplacené 
finanční prostředky za realizaci cyklostezky na Purkarec z ROP. Proto se na nás obrátilo 
s žádostí o příspěvek. V úterý schválila správní rady Nadace pro jihočeské cyklostezky 
dotaci na tuto akci ve výši 500.000 Kč. Rada města schválila příspěvek ve výši 
605.000 Kč což je polovina zbývající částky s podmínkou, že chce aby stavba byla 
dokončena do konce roku 2013. Starosta města informoval primátora, že nejsou schopni 
zaručit dokončení cyklostezky do konce roku 2013. Zbývá ještě jeden úsek, na který 
budou žádat dotaci od SFDI v lednu 2013. Akceptovatelný termín dokončení je 
30.09.2014. Budeme hlasovat o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
v upraveném znění – změna termínu dokončení stavby do 30.09.2014. Dále poznamenala, 
že dle každoročních průzkumů cyklistické dopravy provoz na levobřežní cyklostezce 
stoupá. Oproti roku 2010 je to v roce 2012 o 30%. 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválení poskytnutí účelové dotace městu 
Hluboká na vybudování cyklostezky v předloženém znění. 
Ing. Brůha: Klub ODS tento záměr podpoří. 
Ing. Rataj: Nelíbí se mu čl. III. odst. 2 ve smlouvě. Chybí mu tam stanovení úroku pro 
případ odstoupení příjemce dotace. 
Ing. Joch: Při poskytování dotace město posílá peníze v době, kdy už stavba běží, 
neobával by se odstoupení příjemce. 
Ing. Rataj: V čl. II. odst. 5 se uvádí, že peněžité plnění je splatné ve lhůtě 60 dní ode dne 
účinnosti smlouvy, čili uzavřením této smlouvy. 
Ing. Popelová: Stavba cyklostezky de facto běží. Hluboká podepsala smlouvy se SFDI, 
a aby si mohla převést finanční prostředky na další rok, musela zahájit realizaci stavby. 
L. Klokočková: Upozornila na vystoupení paní náměstkyně ve zprávách, kde mluvila 
o tom, že tam jsou nějaké nejasnosti a město se rozhoduje, zda vůbec do spolufinancování 
půjde. Proč se postoj změnil? Jinak poskytnutí dotace podpoří. 
Ing. Popelová: Tento materiál se na radě města projednával dvakrát. Po prvním jednání 
město chtělo vědět, jakým způsobem proběhlo VŘ na zhotovitele stavby. Hluboká 
poskytla protokol o VŘ, jednalo se otevřené VŘ, kde se uchazeči nemohli mezi sebou 
domlouvat o ceně. 
Ing. Brůha: K připomínce p. Rataje. Jedná se o dva veřejné subjekty, dvě sousední města, 
neměl by obavy o osudu peněz.

12. Odepsání pohledávky za konkrétní fyzickou osobou (KP-ZM/849/2012/M/443)
Přijato usnesení č. 380/2012 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
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Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje odepsání pohledávky za pí Čížkovou ke 
schválení.

13. Rozpočtové opatření číslo 262 (KP-ZM/842/2012/M/437)
Přijato usnesení č. 381/2012 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválit toto rozpočtové opatření 
v předloženém znění.

14. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 70 a V 71 (KP-ZM/846/2012/M/440)
Přijato usnesení č. 382/2012 
Materiál uvedl Ing. Joch.
Oddělené hlasování: v části I. bere na vědomí (32,0,0,2/34), II. schvaluje 1. (29,0,0,5/34), 
2. (33,0,0,1/34), III. ukládá (33,0,0,1/34).
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválit obě vnitřní rozpočtová opatření 
v předloženém znění.
Ing. Moravec: Oznámil, že spolu s JUDr. Bouzkem a Mg. Nadberežným jsou členy 
dozorčí rady spol. Teplárna České Budějovice, a.s. Zároveň požádal o oddělené 
hlasování.

15. Majetkové dispozice ()

15.1 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2543/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 z majetku ČR-ÚZSVM (KP-ZM/835/2012/M/430)
Přijato usnesení č. 383/2012 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.2 Dispozice s majetkem města – majetkové a finanční vypořádání stavby „Č. Budějovice, 
ul. E. Rošického – stavební úpravy komunikace č. III/14539“ (KP-ZM/828/2012/M/423)
Přijato usnesení č. 384/2012 (29,0,0,5/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválit majetkové a finanční vypořádání.

15.3 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků a částí pozemků v k. ú. Třebotovice (KP-
ZM/833/2012/M/428)
Přijato usnesení č. 385/2012 (23,4,3,4/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
E. Hajerová: Upozornila na to, že prodáváme pozemky osobě, která má pobyt na adrese 
nám. Přemysla Otakara II.
Ing. Joch: Při uzavření smlouvy bude po této osobě vyžadována bezdlužnost. V důvodové 
zprávě jsou pozitivní stanoviska našich odborů.

15.4 Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ pozemku parc. č. 448/1 v k. ú. České 
Budějovice 1 (KP-ZM/823/2012/M/418)
Přijato usnesení č. 386/2012 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.5 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 2061/425 a 2061/426, vše 
v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/822/2012/M/417)
Přijato usnesení č. 387/2012 (29,0,0,5/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.6 Dispozice s majetkem města -  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/836/2012/M/431)
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Usnesení nebylo přijato (22,3,4,2/31)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že záměr prodeje pozemku byl již v minulosti 
projednáván. O tomto materiálu se jednalo i v tomto zastupitelstvu. Jednalo se o směnu 
tohoto pozemku za pozemek p. Ťoupala. Vlastníci garáží se domáhali zřízení věcného 
břemene práva chůze a jízdy. Návrh byl zamítnut. My vlastníme pozemek. Rozhodli jsme 
se pozemek nabídnout k volnému prodeji. 
Diskuse:
Ing. Brůha: Rada rozhodla, že se prodá pozemek, když víme, že tím znemožníme 
vlastníkům garáží přístup na tyto pozemky?
JUDr. Bouzek: Manželé Ťoupalovi se již dříve domohli zřízení práva odpovídajícími 
věcnému břemenu, jak chůze, tak jízdy, za úplatu. Lze předpokládat, že se soud stejně 
zachová i k ostatním vlastníkům garáží a to věcné břemeno zřídí. Další vlastníci již 
zahájili soudní řízení. Tzn. když město prodá pozemek, tak se naprosto nic nestane. 
Pokud budou zájemci, není jediný důvod, proč to neprodat. Ze všeho vyplývá, že vlastníci 
garáží budou mít zajištěn přístup ke svým garážím. 
Ing. Rybníček: Divil se postupu města, které prodává pozemek, na kterém bude zřízeno 
nové věcné břemeno. Vnímá to jako nespravedlnost vůči majitelům garáží. Žalobu podali 
čistě ze zoufalství z jednání města. Nesouhlasí s chováním města.
Ing. Joch: Vlastníci byli několikrát na jednání na Mm. Nejsou úplně ve shodě, jak 
postupovat.  Kdysi bylo ochotno 6 z nich akceptovat směnu s p. Ťoupalem. Právo 
vlastníkům zaručuje, že se budou mít přístup ke garážím. Vlastníci garáží si mohou 
rovněž pozemek koupit. 
RNDr. Zahradník: Sdělil, že jedná o dvě skupiny vlastníků garáží, první jsou ti, kteří to 
nějak nabyli a nestarají se o to, druzí jsou ti, kteří je postavili. Mají obavu z toho, že by 
jim nový majitel dělal problémy. Někteří z nich navrhují, aby se nejprve nabídl pozemek 
do podílového vlastnictví majitelů garáží. V případě, že nebude zájem, pozemek prodat. 
Ing. Rybníček: Pochopil, že město má možnost přijít k 2,4 mil. Kč, ale přijde mu chování 
města nelidské. Jistě všichni nemají 300 tis. Kč.
JUDr. Bouzek: Návrh na prodej pozemku je legitimní, pokud se najde ovšem někdo, kdo 
ho koupí. Má spíš obavu, že se pozemek nepodaří prodat někomu jinému.
JUDr. Průcha: Pokud jde o právní stránku věci, je hodnocení JUDr. Bouzka nesporné. 
Jakýkoliv vlastník bude vázán soudním rozhodnutím o tom, zda věcné břemeno bude 
zřízeno nebo nebude. Pokud jde o prodej pozemku, vyvěsíme záměr prodeje, po 
nabídkách můžeme znovu zvažovat, zda nevyhovíme vlastníkům garáží nebo jinému 
vlastníkovi nebo nebude žádný zájemce. Zákon o obcích neumožňuje prodej napřímo. 
Ing. Brůha: Upozornil na to, že město předjímá to, že snad v budoucnu budou práva 
vlastníků garáží chráněna soudem. My uvádíme v omyl budoucího kupujícího? Pozemek 
bude mít do budoucna velkou cenu – nemusí se prodávat. Mohou tam např. vzniknout 
nová parkovací místa. V budoucnu přijde třeba někdo, kdy garáže vykoupí, něco tam 
zrealizuje a město obdrží peníze. 
Ing. Rybníček: Konstatoval, že město dělá problém tím, že prodává něco bez věcného 
břemene.
Ing. Joch: Pojďme do historie – směna p. Ťoupal. V té době zastupitelé hlasovali pro to 
směnit pozemky, které jsou v majetku manž. Ťoupalových v trase zanádražní 
komunikace,  za tento pozemek. Nikomu to nevadilo.
JUDr. Průcha: Sdělil, že nejde o nic jiného, než o záměr prodeje a vlastníci garáži se 
mohou přihlásit. Zajímá ho spíše otázka, zda město pro pozemek nemá jiné využití. Zatím 
nikdo nic nenavrhl. 
JUDr. Bouzek: Vyzval zastupitele k hlasování o věci. Reagoval na příspěvek 
Ing. Rybníčka - kdo si koupí pozemky s věcnými břemeny?
Mgr. Nadberežný: Dříve bylo problémem to, že p. Ťoupal chtěl za směnu postavit 
garážový dům a lidem by zastínil min. do 3. patra okna. Tako šlo kvalitu ovzduší 
spojenou s provozováním garážového domu. Je řešením garáže vykoupit a pak to 
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prodávat?
Ing. Joch: Mgr. Nadberežný zpochybňuje práci stavebního úřadu, když mají občané 
obavy, že jim tam někdo postaví něco, co bude překážet.

15.7 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Vrbné – pozemky pod 
cyklostezkou (KP-ZM/855/2012/M/449)
Přijato usnesení č. 388/2012 (25,0,4,3/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.8 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Třebotovice v lokalitě ČOV 
(KP-ZM/850/2012/M/444)
Přijato usnesení č. 389/2012 (28,0,0,4/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.
F. Jelen: V r. 2007 neměl na starosti majetkový odbor.
Mgr. Filip sdělil, že při hlasování k bodu M/431 hlasoval pro, přitom u výsledku 
hlasování je, že byl nepřítomen.
Ing. Joch: Zastupitelstvo může rozhodnout, zda se jednalo o zmatečné hlasování 
a hlasování opakovat.
RNDr. Zahradník: Chtěl vědět, zda je tato záležitost řešena v jednacím řádu. 
Ing. Joch: Sdělil, že se bude pokračovat v jednání a pokud Mgr. Filip chce, může požádat 
o zaznamenání výsledku hlasování do zápisu.

15.9 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1620/3 a 1620/9, vše v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/856/2012/M/450)
Přijato usnesení č. 390/2012 (29,0,0,3/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Popelová: Sdělila, že je členkou Správní rady Jihočeské univerzity.

15.10 Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 a  v k. ú. 
České Vrbné  (statutární město ČB x Povodí Vltavy, s.p.) – změna usnesení (KP-
ZM/837/2012/M/432)
Přijato usnesení č. 391/2012 (28,0,1,3/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.11 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci stavby „Bytový komplex 
Máj – Jih“ v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/826/2012/M/421)
Přijato usnesení č. 392/2012 (29,0,0,3/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.12 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby ZTV „Vodovodní řad v rámci stavby 
CITY PARK České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/827/2012/M/422)
Přijato usnesení č. 393/2012 (28,0,0,4/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.13 Dispozice s majetkem města – prodej domu Horní čp. 456/43 v k. ú. České Budějovice 3 
(KP-ZM/820/2012/M/415)
Usnesení nebylo přijato (2,22,6,2/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.14 Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci zrealizované stavby "Přeložka 
silnic II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1."  Povodí Vltavy, s.p. (KP-ZM/841/2012/M/436)
Přijato usnesení č. 394/2012 (30,0,0,2/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

15.15 Dispozice s majetkem města -  odkoupení části pozemku parc. č. 278/1 v k. ú. České 
Budějovice 4  (KP-ZM/831/2012/M/426)
Přijato usnesení č. 395/2012 (31,0,0,1/32)
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Materiál uvedl Ing. Joch.
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 15.15 - 15.20.

15.16 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 - 
změna usnesení (KP-ZM/832/2012/M/427)
Přijato usnesení č. 396/2012 (31,0,0,1/32)

15.17 Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 625 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 611 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/829/2012/M/424)
Přijato usnesení č. 397/2012 (31,0,0,1/32)

15.18 Dispozice s majetkem města - směna pozemků parc. č. 1971/7 a parc. č. 1971/9 se 
stavbami garáží v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 668 v k. ú. 
České Budějovice 4 (KP-ZM/839/2012/M/434)
Přijato usnesení č. 398/2012 (31,0,0,1/32)

15.19 Dispozice s majetkem města -  směna pozemku parc. č. 626 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 686 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/840/2012/M/435)
Přijato usnesení č. 399/2012 (31,0,0,1/32)

15.20 Dispozice s majetkem města - odkoupení garáže na pozemku parc. č. 2571 v k. ú. České 
Budějovice 3, záměr budoucí směny pozemku parc. č. 570/23 v k. ú. České Budějovice 4 
za pozemek parc. č. 2571 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/860/2012/M/454)
Přijato usnesení č. 400/2012 (31,0,0,1/32)

16. "Smlouva o financování akce realizované v rámci programu 129 120 - PPO Jiráskova 
nábřeží - úsek ul. Budivojova - Nový most" - dodatek č. 1 (KP-ZM/853/2012/M/447)
Přijato usnesení č. 401/2012 (29,0,0,3/32)
Materiál uvedl Ing. Calta. Dodatkem jsou řešeny vícepráce ve výši 872 787,52- Kč. 

17. Odůvodnění významné veřejné zakázky pod názvem "Komunitní centrum na sídlišti Máj 
České Budějovice" (KP-ZM/816/2012/M/414)
Přijato usnesení č. 402/2012 (30,0,0,2/32)
Materiál uvedl Ing. Calta. Vzhledem k tomu, že na Máji neexistují ambulantní služby, 
byla odsouhlasena výstavba Komunitního centra, a to již v r. 2010. Nyní výběrové řízení, 
a protože je to nad 50 mil., musí být odůvodněno v ZM.

18. Mimořádná valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o.   (KP-
ZM/843/2012/M/438)
Přijato usnesení č. 403/2012 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Calta. Mimořádná valná hromada je svolávána ze dvou 
důvodů. Prvním je úmrtí Mgr. Bc. Mánka, na jeho místo by měl být jmenován Ing. Tůma. 
Druhým důvodem je schválení auditora na roky 2012-2015.

19. Informativní zpráva o zahájení školního roku 2012/2013 (KP-ZM/824/2012/M/419)
Přijato usnesení č. 404/2012 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Jedná se o tradiční materiál. Do základních škol nastoupilo 
celkem 7430 žáků ve 320 třídách, z toho do prvních tříd celkem 1004 žáků. Do prvních 
tříd nastoupilo o 117 více dětí oproti minulému roku. Celková současná kapacita 
městských mateřských škol je 3034 míst, od 1.9. se podařilo umístit dětí více - 3046 dětí. 
Celková kapacita ZŠ je stále dostatečná a měla by být i do budoucna. 
Mgr. Menzelová: Zeptala se p. náměstka na ZŠ Máj II. Je tam 415 žáků. Jsou to vlastní 
žáci nebo i žáci Waldorfské školy? 
Mgr. Podhola: Žáci Waldorfské školy tam nejsou. Jsou to vlastní žáci ZŠ. Počet žáků 
Waldorfské školy je uveden v materiálu, 173 dětí. 
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Doc. Vácha: V materiálu se nemluví o jeslích a v koncepci rodinné politiky se o jeslích 
mluví. Jak je to s počty míst v jeslích, říkáte, že jejich dost, ale zkušenost není taková. 
Dále upozornil, že v ZŠ L. Kuby se v jedné třídě provádí experiment za pomoci netbooků 
a vedlejší třída nemá učebnice fyziky. 
Mgr. Podhola: K dotazu jeslí – město České Budějovice má v současnosti dvoje jesle, E. 
Pittera a K. Štěcha. Celková kapacita jeslí zřizovaných městem je 85 míst. Ambice jsou 
takové, aby od 1. 1. 2013 bylo 95 míst. Od 1. 4. 2013 bude navýšeno o dalších 5 míst. Je 
to celkem 100 míst. Kapacita jeslových zařízení do budoucna dostatečná nebude. V rámci 
stávajících objektů další navyšování není možné. Pokud bychom o tom uvažovali, je 
nutno hledat nové objekty. Současné navyšování se realizovalo ve stávajících budovách 
formou nakupování nového vybavení. 
Doc. Vácha: Navyšování se bude týkat obou skupin dětí (malých a těch větších) nebo jen 
jedné z těch skupin?
Mgr. Podhola: Dotaz je velmi správný. Je velký rozdíl mezi opravdu malými dětmi 
a takzvanými dvouletými dětmi. Tam je nyní ta největší poptávka. Při navyšování 
bychom se explicitně zaměřovali na tyto děti, které nelze umístit do MŠ. V následném 
materiálu se o dostatečné kapacitě míst hovoří v souvislosti s malými dětmi.  

20. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Mateřské školy, Vrchlického nábřeží 1a, České 
Budějovice (KP-ZM/830/2012/M/425)
Přijato usnesení č. 405/2012 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Je to technický materiál. Budeme zařazovat do majetku 
kontejnerový přístřešek v celkové hodnotě 56.580 Kč.

21. Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 14 herních sad kuželek - 
Energie na každém kroku (KP-ZM/852/2012/M/446)
Přijato usnesení č. 406/2012 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Město tento dar získalo od společnosti E.ON ČR. Je to 14 
sad herních kuželek v celkové hodnotě 99.246 Kč. Tímto materiálem převedeme tento dar 
dál na 14 mateřských škol, které jsou v materiálu uvedeny.  

22. Koncepce rodinné politiky města České Budějovice (KP-ZM/821/2012/M/416)
Přijato usnesení č. 407/2012 (30,0,0,1/31)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Rada města na svém posledním zasedání schválila žádost 
města ČB, které se přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině. Abychom tuto žádost 
mohli podat, musíme mít určitou formalitu. Tou je povinná příloha, která se jmenuje 
„Koncepce rodinné politiky města České Budějovice“. Rada tuto koncepci projednala 
a nyní jí předkládá zastupitelstvu ke schválení. Město v této soutěži bylo přihlášeno 
i minulý rok a skončilo úspěšně na 3. místě a odměnu 400.000 Kč. 
Doc. Vácha: Dotazoval se, proč nejsou mezi veřejně přístupnými hřišti, uvedenými 
v materiálu, i hřiště patřící základním školám. Některé školy v určitou hodinu tato hřiště 
zpřístupňují veřejnosti. Dotazuje se proto, že při rekonstrukci hřiště ZŠ Grünwaldova byla 
podmínkou pro poskytnutí příspěvku města, že hřiště bude přístupné také veřejnosti. 
Přitom to hřiště přístupné není, veřejnost se tam nedostane. Dává ke zvážení možnost 
zpřístupnění hřišť u základních škol veřejnosti. Dále k přehledu herních plácků ve městě 
ČB. Bylo by dobré zpracovat k tomu mapku. Poslední komentář. V kapitole o dopravním 
podniku vůbec není zmínka o tom, že náš dopravní podnik už přes rok poskytuje 
maminkám na rodičovské dovolené jízdu v MHD zdarma po vyřízení průkazky. Od 
maminek jsou k tomu pozitivní reakce. 
L. Klokočková: Poděkovala odboru soc. věcí za vyvíjení iniciativy v tomto směru. Za 
účast města v dalších soutěžích. Tato forma práce pro rodinu je úžasná věc. 
Mgr. Podhola: Podotkl, že tento materiál vznikl primárně proto, aby se město České 
Budějovice mohlo přihlásit do soutěže Obec přátelská rodině. Pokud by tento materiál 
nebyl povinnou součástí přihlášky, určitě by v dohledné době byl zpracován i tak. 
Nevznikal by však v časové tísni jako nyní a obsahoval by i informace zmiňované 
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doc. Váchou. Určitě by měl ten materiál širší pole působnosti jako u jiných koncepčních 
materiálů, týkajících se např. MŠ, ZŠ, sociální oblasti. Ke zpřístupnění hřišť u ZŠ. 
U některých škol to jde, u některých ne. Beru to jako dobrý podnět a v rámci odboru 
školství a tělovýchovy se jím budeme zabývat. 
Doc. Vácha: Ještě v tom materiálu postrádal zmínku o TJ Sokol. Je to významná TJ, která 
se stará o děti a měla tam být.

23. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/845/2012/M/439)
Přijato usnesení č. 408/2012 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. Žádá o opravu usnesení ve věci prominutí pohledávky. 
Je to odpis pohledávky za pí Čížkovou.

24. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/838/2012/M/433)
Přijato usnesení č. 409/2012 (27,0,2,2/31)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný. Upozorňuje na část usnesení II., kde kontrolní výbor 
žádá ZM o zrušení úkolu k auditorské činnosti, toto výběrové řízení bylo zrušeno. 
Doc. Vácha: Upozornil na rozpor v části usnesení I. bere na vědomí zprávu o činnosti 
výboru a obsahem materiálu, kde je zápis.
Mgr. Nadberežný: Obsahem materiálu není pouze zápis, ale také soubor usnesení vč. 
docházky atd.  
Mgr. Menzelová: K provedení kulturní studie. Považuje věc za uzavřenou, ale nedokáže 
si vysvětlit, jaké jsou výstupy z tohoto díla. Upozornila na různé pojmenování navýšení 
ceny díla zhotovitelem a zadavatelem. Doufá, že veřejnost jednou toto dílo ocení jako 
startovací bod alternativní kultury ve městě. Klade si otázku, zda celková cena díla 
nemohla být využita lepším způsobem, např. plošina v podchodu u nádraží, která by 
sloužila širší veřejnosti.

25. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. listopadu 
a 5. prosince 2012 (KP-ZM/825/2012/M/420)
Přijato usnesení č. 410/2012 (25,0,1,3/29)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
L. Klokočková: Dotázala se k usnesení č. 1917/2012, zda se jedná o pozemek, který byl 
nedávno schválen po komplikovaném jednání a nyní je zde zrušení usnesení po tak krátké 
době. 
Ing. Popelová: Pronájem se schvaloval s tím, že fa Bosch měla záměr nejen na tomto 
pozemku rozšířit své parkoviště. Město v dobré víře pozemek pronajalo. Následně se 
zjistilo ve stanovisku odboru životního prostředí, že právě na tomto pozemku se odehrává 
údolní niva. Je to stanovisko dosti překvapivé, nicméně z toho vyplývá, že fa Bosch na 
tom místě parkoviště nemůže vybudovat, takže pronájem městu zase vrátila. 
F. Jelen: Vytkl chybějící konzultaci s příslušnými odbory magistrátu před složitým 
schvalováním materiálu.

26. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/847/2012/M/441)
Přijato usnesení č. 411/2012 (28,0,0,1/29)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Mgr. Menzelová: Poděkovala nám. Caltovi za odpověď ve věci umístění odpadkových 
košů na sídl. Máj u prodejny potravin, ve které uvádí, že počet košů je dostatečný a jeden 
bude ještě přidán. Následně citovala dopis obyvatelky uvedené lokality, že tam byly 
v rámci regenerace sídl. Máj přidány 3 betonové koše, ale až za prodejnou potravin. Tudíž 
občané cestou z prodejny nemohou odhodit odpadky do košů a ty se válejí na zemi. 
Nedostatečnost košů potvrzuje také jejich neustálá přeplněnost a nepravidelné 
vysypávání. Snad se navýšením počtu košů a odstraněním dalších nedostatků situace 
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zlepší. 
F. Jelen: Poděkoval kanceláři tajemníka za vypracování odpovědi ve věci dodávky 
výpočetní techniky pro volby v r. 2010 a SW vybavení. Své vyjádření k věci přednese na 
příštím zasedání ZM.

27. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2013 (KP-
ZM/807/2012/M/409)
Přijato usnesení č. 412/2012 (28,0,0,1/29)
Materiál uvedl Ing. Joch.

28. Diskuse zastupitelů ()
Usnesení nebylo přijato (14,0,5,8/27)
Ing. Brůha: Předložil návrh usnesení: ZM ukládá radě města, aby předložila ve spolupráci 
s Jihočeským divadlem zastupitelstvu města do 3 měsíců studii fungování JČD při 
alternativách příspěvku města ve výši cca 40, 60, 80 mil. Kč ročně s dopadem do 
struktury divadla a mírou zajištění rozsahu veřejné služby.
L. Klokočková: Vznesla dotaz ohledně přechodu pro chodce z Pražské do Nerudovy ul. 
k ZŠ Čéčova. U tohoto přechodu by měl stát strážník MP, údajně tam ale nestojí neustále. 
Jak lze srovnat plat policisty, který by měl stát u přechodu k ZŠ s náklady na vybudování 
semaforu na přechod pro chodce? Počítá se zde do budoucna s vybudováním semaforu? 
Nesouhlasí s odpovědí Ing. Mráze, aby rodiče naučili chodit své děti přes jiný přechod. 
Ing. Tůma: Požádal o obecné řešení problému nedostatku chodníků, nedostatků v údržbě 
zeleně podél komunikací v majetku Jč. kraje. Žádá o zlepšení spolupráce města a kraje. 
Ing. Moravec: Vánoční přání za klub HOPB. 
Ing. Popelová: Vyjádřila se k dotazu pí Klokočkové. Proběhla analýza, zda je vhodné na 
ten přechod umísťovat semafor. Znamenalo by to světelně řízení celé křižovatky, která je 
4 ramenná a vzhledem ke kapacitě přilehlých není doporučováno. Bylo navrženo 
vodorovné značení, které zvýrazní, že se řidiči blíží k přechodu, dále svislé značení, které 
je podbarveno reflexní žlutou, více zvýrazňující značku přechod pro chodce. V budoucnu 
se chystá osazení přechodu čočkami po vyfrézování a opravě Pražské tř. Semafory se tam 
tedy neplánují. Budou svislé značení přidány ještě „blikačky“. To je maximum, co lze na 
tomto přechodu udělat. Dále se Ing. Popelová vyjádřila k diskusi, která proběhla na 
minulém zasedání ZM k bodu Zpráva činnosti RM ohledně nezodpovědného zadávání 
veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění, že RM pak neschvaluje 
závěrečné materiály. Uvedla, že v minulém volebním období, kdy zakázky zadával 
investiční odbor, bylo celkem vypsáno veřejných zakázek formou jednacího řízen bez 
uveřejnění 38 VŘ. Pouze 2 byly na neinvestiční akce, jinak vše ostatní bylo na investiční 
akce. Všechny měly totožné zadání. To znamená, že RM schválila vypsání VZ, schválila 
dodatek č. 2, pak pověřila nějakou jednací skupinu, pak pověřila primátora, aby podepsal, 
co ta skupina projedná, a uložila vedoucímu odporu předložit primátorovi k podpisu. 
Nikdy tam nebylo usnesení, že by se to vracelo k projednání do RM. Byla to běžná praxe 
i v době, kdy byl investičním náměstkem p. Jelen. 
Na závěr svého vystoupení také popřála všem krásné vánoční svátky a vše dobré do 
nového roku.
JUDr. Bouzek: Přednesl své vánoční přání. Dále se vyjádřil k dotazu pí Klokočkové 
z minulého jednání ZM ohledně příspěvků Ing. Moravce na jednáních ZM, aniž by v nich 
někoho napadl. Jako zodpovědný člen koalice si to vzal na starost a bude vést statistiku 
jeho vystoupení. Za dnešní den nikoho bezdůvodně nenapadl ani nebyl nepřiměřeně zlý, 
ani nikoho neoznačil za vraha. 
E. Hajerová: Přání klidných vánočních svátků. K přechodu na Pražské. Všechny přechody 
na Pražské byly posouzeny. Vše je o toleranci mezi řidiči a chodci. Dále reagovala na 
podnět Ing. Tůmy. Je informovaná o špatném stavu na Rudolfovské ul. Sdělila, že 
požádala Ing. Jocha, který je v současné době i krajským radním, aby pomohl zlepšit 
spolupráci města a kraje v této oblasti.
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F. Jelen: Požádal kancelář tajemníka o poskytnutí záznamu z dnešního jednání ZM, 
příspěvek p. primátora ke sportovní hale na nějakém elektronickém nosiči, na který chce 
následně reagovat. Jak v obrazové, tak ve zvukové podobě. Dále vznesl dotaz na 
p. tajemníka, ohledně údajné návštěvy objektu MM ČB pracovníky nějakého úřadu, kteří 
zde hledali zařízení, rušící radiotelekomunikační provoz. Konkrétně provoz mobilních 
telefonů. Požádal o písemnou odpověď: Zda je pravda, že radnici opakovaně navštívili 
pracovníci nějakého úřadu, který vyhledává nezákonné používání zařízení, rušících 
radiotelekomunikační provoz. Upozornil, že provoz takovýchto zařízení podléhá licenci, 
jinak je jejich provozování protizákonné. V případě, že se tak stalo, žádá o informaci, jaké 
z takového jednání kancelář tajemníka vyvodí důsledky, případně i trestně-právní. 
A doplnil ještě dotaz, zda byli pracovníci onoho úřadu vpuštěni do všech prostor radnice 
za účelem vyhledávání rušícího zařízení.  
Ing. Joch: Poznamenal, že v době údajného rušení signálu mobilních telefonů, při příletu 
anděla, probíhalo jednání RM.
Ing. Brůha: Vánoční přání za klub ODS.
Ing. Mach: Za klub ČSSD přednesl vánoční přání a poděkoval zaměstnancům magistrátu 
za odvedenou práci. 
Mgr. Křída: Vánoční přání za KSČM. 
 

29. Vystoupení občanů ()
V tomto bodu nevystoupil žádný občan.

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.

20. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Členové zastupitelstva města obdrželi:
- petici ve věci veřejného zájmu ve věci řešení situace s parkováním automobilů klientů ÚP
- návrh odpovědi občanům Strádova 29, 31, 33, České Budějovice
- e-mail od konkrétní fyzické osoby ve věci prodeje pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. Č. 
Budějovice 3
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (č.j. KP-
ZM/857/2012/M/451)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 369/2012:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

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

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2013 (č.j. KP-
ZM/811/2012/M/412)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 370/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2013,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2013

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 1.651.951 tis. Kč,
b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 1.951.542 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve 

výši 1.382.654 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 568.888 tis. Kč,
c) financování ve výši 299.591 tis. Kč,

2. zapojení zůstatku Fondu podpory kvality bydlení ve výši 9.000 tis. Kč na posílení 
kapitálového rozpočtu měst,

3. závazné ukazatele:
a) rozpočtu příjmů tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b) rozpočtu běžných a kapitálových výdajů tj. součtové položky (řádky) za 

jednotlivá odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných 
podle A/Ú a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení 
závazného ukazatele v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do 
výše 200 tis. Kč),

c) výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, 
odměny členů zastupitelstev obcí a náhrady mezd v době nemoci,

III. v y h r a z u j e
v souladu s § 84 odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2013 schvalování jednotlivých rozpočtových opatření nad 
2.000.000,- Kč, s výjimkou rozpočtových opatření u účelově přidělených finančních 
prostředků z vyšších rozpočtů v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové 
prostředky města.
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K bodu: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České 
Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 
2009 až 2018 pro dotčený rok 2013 (č.j. KP-ZM/799/2012/M/407)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 371/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty 
z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 pro dotčený rok 2013 
v předloženém znění včetně příloh,

2. předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro dotčený rok 2013 ve výši 
208.675 tis. Kč s tím, že bude hrazena z městského rozpočtu ve výši 174.240 tis. Kč,

II. b e r e  n a  v ě d o m í
přílohy č. 1 až 8 Dodatku č. 6 k této Smlouvě pro dotčený rok 2013 v předloženém znění,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 
zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské 
hromadné dopravy pro rok 2009 až 2018 pro dotčený rok 2013 v projednaném znění, včetně 
příloh č. 1 až 8.

K bodu: Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České 
Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., pro rok 2013 (č.j. 
KP-ZM/848/2012/M/442)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 372/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., pro rok 2013 

v celkové výši 17.500.000,- Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice 

společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., pro rok 2013,
II. z m o c ň u j e

Mgr. Juraje Thomu, primátora města, k podpisu Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční 
dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, 
a.s., pro rok 2013.

K bodu: Změna č. 56 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - 
průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/810/2012/M/411)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 373/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 56 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5 (dále též "změna 
č. 56 ÚPnM"),

2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 56 ÚPnM, 
včetně odůvodnění obsahující výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,
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II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 56 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 29.10.2012 pod č.j.: KUJCK/26332/2012/OREG/2,

III. v y d á v á
změnu č. 56 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 13 stran textu, 3 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. 56 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5 (dále též "změna č. 56 
ÚPnM"), včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu 
města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 56 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 56 ÚPnM.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Rybníčku II 
v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/806/2012/M/408)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 374/2012:
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 Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 (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), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení 
požadavků, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 
stavebního zákona,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny ÚPnM v lokalitě U Rybníčku II v k. ú. České 
Budějovice 5 navrhovateli změny ÚPnM pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné 
jednání dle § 50 stavebního zákona.
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K bodu: Zadání změny č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. 
České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/812/2012/M/413)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 375/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 4 regulačního plánu "Pražská čtvrťa lokalita 

Lannova" v k. ú. České Budějovice 6 (dále též "změna RPn"),
2. návrh zadání změny RPn projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

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

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

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 64 odst. (4) stavebního zákona a v souladu s ustanovením §84 
odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, návrh 
zadání změny RPn, upravený na základě vyhodnocení požadavků, které byly uplatněny ve
stanovené lhůtě ve smyslu § 64 stavebního zákona,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny č. 4 regulačního plánu "Pražská čtvrťa lokalita 
Lannova" v k. ú. České Budějovice 6 projektantovi pro zhotovení návrhu změny RPn pro 
společné jednání dle § 65 stavebního zákona.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Třebotovice II v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/809/2012/M/410)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 376/2012:
zastupitelstvo města

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

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

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

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

územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v k. ú. Třebotovice 
a zahájení jeho projednání.



27

K bodu: Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 
památkových zón (MPZ) v roce 2012 (č.j. KP-ZM/854/2012/M/448)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 377/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu 
statutárnímu městu České Budějovice v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012, č.j. MK 
70504/2012 OPP ze dne 19.11.2012, ve výši 500 000 Kč.

K bodu: Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2013 (č.j. KP-ZM/858/2012/M/452)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 378/2012:
zastupitelstvo města

I. p o v ě ř u j e
Jana Turinského, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice, k poskytování služeb obeckého 
hospodářského zájmu, respektive služeb kulturního charakteru, spočívajících v provozování 
kina Kotva pro rok 2013,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva pro rok 2013 panu Janu Turinskému, 
Dukelská 12, 370 01 České Budějovice, ve výši 1.200.000,- Kč,

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

K bodu: Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Hluboká nad Vltavou na vybudování 
"pravobřežní cyklostezky" České Budějovice - Hluboká nad Vltavou (č.j. KP-
ZM/859/2012/M/453)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 379/2012:
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 účelové dotace městu Hluboká nad Vltavou na vybudování "pravobřežní 

cyklostezky" České Budějovice - Hluboká nad Vltavou ve výši 605 tis. Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace městu Hluboká nad Vltavou na 

vybudování "pravobřežní cyklostezky" České Budějovice - Hluboká nad Vltavou mezi 
statutárním městem České Budějovice a městem Hluboká nad Vltavou, v upraveném 
znění,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Odepsání pohledávky za konkrétní fyzickou osobou (č.j. KP-ZM/849/2012/M/443)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 380/2012:
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
odepsání pohledávky za dlužné nájemné z nebytových prostor za konkrétní fyzickou 
osobou ve výši 21.097,50 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 262 (č.j. KP-ZM/842/2012/M/437)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 381/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtové opatření číslo 262,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 262 -  zapojení nedaňových příjmů odboru správy veřejných statků 
z přijatého pojistného plnění (záloha pojistného plnění v souvislosti s poškozením střech I. 
a II. ledové plochy zimního stadionu) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
finančního odboru na nespecifikované rezervy (oprava poškozeného majetku bude provedena 
až v roce 2013) ve výši 2.399.363 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 12. 2012
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 262 do rozpočtu roku 2012.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 70 a V 71 (č.j. KP-ZM/846/2012/M/440)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 382/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 70 a V 71,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 70 - přesun rozpočtu kapitálových příjmů investičního 

odboru z přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku ve prospěch rozpočtu 
kapitálových příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (7.668.730 Kč) a ve 
prospěch nedaňových příjmů - ostatních příjmů z vlastní činnosti – věcných břemen 
(10.000 Kč) v celkové výši 7.678.730 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 71 - navýšení rozpočtu příjmů majetkového odboru - 
příjmů z prodeje pozemků (9.000.000 Kč) a ostatních příjmů z vlastní činnosti – věcných 
břemen (1.600.000 Kč) snížením rozpočtu nenaplněných kapitálových příjmů z prodeje 
ostatních nemovitostí a jejich částí v celkové výši 10.600.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 12. 2012
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 70 a V 71 do rozpočtu roku 2012.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2543/1 v k. ú. 
České Budějovice 5 z majetku ČR-ÚZSVM (č.j. KP-ZM/835/2012/M/430)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 383/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú. České Budějovice 5 z majetku ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 
2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové a finanční vypořádání stavby „Č. 
Budějovice, ul. E. Rošického – stavební úpravy komunikace č. III/14539“ (č.j. KP-
ZM/828/2012/M/423)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 384/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. bezúplatné předání stavebního objektu SO 09 Odvodnění komunikace (část pro SM ČB) 

vybudovaného statutárním městem České Budějovice v rámci stavby „Č. Budějovice, ul. 
E. Rošického – stavební úpravy komunikace č. III/14539“ do vlastnictví Jihočeského 
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650,

2. bezúplatné převzetí stavebního objektu SO 106 Ulice Milady Horákové vybudovaného 
Jihočeským krajem v rámci stavby „Č. Budějovice, ul. E. Rošického – stavební úpravy 
komunikace č. III/14539“ do vlastnictví statutárního města České Budějovice,

3. přijetí finančního příspěvku ve výši 1.992.729,41 Kč formou investičního transferu 
v rámci finančního vypořádání stavby „Č. Budějovice, ul. E. Rošického – stavební 
úpravy komunikace č. III/14539“ od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice, IČ 70890650,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků a částí pozemků v k. ú. Třebotovice 
(č.j. KP-ZM/833/2012/M/428)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 385/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků o celkové výměře 486 m2 v k. ú. Třebotovice:
-   parc. č. 2755/23 – zahrada o výměře 188 m2  
-   parc. č. 2755/28 – zahrada o výměře 35 m2  
-   část parc. č. 2755/2 oddělenou geometrickým plánem č. 504-50/2012 a označenou
    jako nově vzniklá parc. č. 2755/45 o výměře 263 m2,  
konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 283.000,- Kč a náklady spojené 
s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ pozemku parc. č. 448/1 v k. ú. České 
Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/823/2012/M/418)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 386/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej ideální ½ pozemku parc. č. 448/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. 
České Budějovice 1 konkrétní fyzické osobě za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
74.640,- 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 pozemků parc. č. 2061/425 a 2061/426, 
vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/822/2012/M/417)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 387/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí prodej části pozemků parc. č. 2061/425 o výměře cca 7 m2 a č. 2061/426 o výměře 
cca 7 m2, vše v k. ú. České Budějovice 2, vlastníkům jednotek v domě Dr. Bureše 1211/13 
v Českých Budějovicích, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu Dr. Bureše čp. 
1211/13 (na stp. č. 2061/428), za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Vrbné – pozemky 
pod cyklostezkou (č.j. KP-ZM/855/2012/M/449)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 388/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků oddělených geometrickým plánem č. 746-38/2012 v k. ú. České Vrbné 
o celkové výměře 657 m2:
- část parc. č. 237/1 označené jako nově vzniklá parc. č. 237/10 o výměře 535 m2

- část parc. č. 248/19 označené jako nově vzniklá parc. č. 248/45 o výměře 49 m2

- část parc. č. 247/10 označené jako nově vzniklá parc. č. 247/15 o výměře 57 m2

- část parc. č. 243/2 označené jako nově vzniklá parc. č. 243/13 o výměře 16 m2

z vlastnictví konkrétní fyzické osoby za cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem Kč 
650.610,-,   

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Třebotovice v lokalitě 
ČOV (č.j. KP-ZM/850/2012/M/444)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 389/2012:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 227/2007 ze dne 20. 9. 2007 v celém svém rozsahu, týkající se odkoupení 
pozemků v k. ú. Třebotovice,                                        

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků v katastrálním území Třebotovice:                                         
- parc. č. 107/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2

- parc. č. 2752/11 – vodní plocha o výměře 19 m2

- parc. č. 2752/12 – vodní plocha o výměře 47 m2

- parc. č. 112/5 – vodní plocha o výměře 71 m2

- část parc. č. 107/1 – lesní pozemek o výměře 2780 m2,
o celkové výměře 2938 m2 z vlastnictví konkrétní fyzické osoby, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 177.760,- Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1620/3 a 1620/9, vše 
v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/856/2012/M/450)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 390/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků parc. č. 1620/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 (pod 
stavbou veřejných WC) a č. 1620/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 67 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 2, od Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 
1645/31a, České Budějovice,  IČ 60076658, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
206.290,- Kč  s podmínkou práva zpětné koupě za shodnou cenu v případě, že statutární 
město České Budějovice do 5 let nezřídí odstavnou parkovací plochu pro nákladní dopravu na 
části pozemku parc. č. 1621/1 v k. ú. České Budějovice 2,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 a  
v k. ú. České Vrbné  (statutární město ČB x Povodí Vltavy, s.p.) – změna usnesení 
(č.j. KP-ZM/837/2012/M/432)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 391/2012:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 86/2012 ze dne 26. 4. 2012 ve schvalovací části takto:
I.  schvaluje 
    směnu budovy kapitanátu (na parc. č. 393/9) a staveb inženýrských objektů v ochranném
    přístavu České Vrbné, k.ú. České Vrbné, v majetku statutárního města České Budějovice 
    za pozemky ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 
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Praha 
    5, IČ 70889953, a to:
    k. ú. České Budějovice 2 – pozemky parc. č. 2206/22, 2206/25, 2216/12 a id. 2172/3000
    pozemku parc. č. 1664
    k. ú. České Vrbné – část pozemku parc. č. 394/2 oddělená GP o výměře 5026 m2, část
    pozemku parc. č. 394/5 oddělená GP a nově označená jako parc. č. 394/38 o výměře 
    334 m2 a parc. č. 394/39 o výměře 42 m2, část pozemku parc. č.  532/1 oddělená GP
    a nově označená jako parc. č. 532/7 o výměře 209 m2, části pozemků parc. č. 393/1, 
    393/3 a 396 oddělené GP a nově označené jako parc. č. 393/11 o výměře 892 m2, části 
    pozemků parc. č. 393/1 a 394/5 oddělené GP a nově označené jako parc. č. 394/41
    o výměře 716 m2 a část pozemku parc. č. 393/2 oddělená GP a nově označená jako parc. č.
    393/14 o výměře 3428 m2, vše bez finančního vypořádání,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci stavby „Bytový 
komplex Máj – Jih“ v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/826/2012/M/421)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 392/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2011000238 ze dne 3.3.2011 

na odkoupení stavby ZTV vybudované v rámci stavby „Bytový komplex Máj – Jih“ 
spočívajícího ve změně stanovení výše kupní ceny – pro II. etapu výstavby ZTV 
(komunikace pojížděné a pro pěší, veřejné osvětlení, inženýrské sítě) na části pozemku 
parc. č. 2015/119 v k. ú. České Budějovice bude kupní cena stanovena dle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“ účinných od 1. 7. 2012,

2. budoucí prodej částí pozemku parc. č. 2015/119 v k. ú. České Budějovice 2 o celkové 
výměře cca 500 m2 (pozemek pod parkovacími stáními a obslužnou komunikací) spol. 
ALGON, a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, Praha 5, IČ 28420403, za kupní cenu 
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby ZTV „Vodovodní řad v rámci 
stavby CITY PARK České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/827/2012/M/422)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 393/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení dokončené a zkolaudované stavby ZTV „City park České Budějovice, I.etapa – 
prodloužení vodovodního řadu, dešťové kanalizace a odlučovač ropných látek“ v k. ú. České 
Budějovice 2 – prodloužení vodovodního řadu včetně vodoměrné šachty na pozemcích parc. 
č. 1649/3, 1653, 2208/1 a 2208/11 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,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci zrealizované stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa, část 2.1."  Povodí Vltavy, s.p. (č.j. KP-
ZM/841/2012/M/436)

(Zrušeno usnesením č. 275/2014 ze dne 11. 9. 2014)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 394/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 2799-3096-84/2011 v k. ú. České 
Budějovice 4: 
- část pozemku parc. č. 902 označeného jako díl „h2“ o výměře 52 m2

- část pozemku parc. č. 972 označeného jako díl „a4“ o výměře 6 m2

- část pozemku parc. č. 912/1 označeného jako díl „g“ o výměře 4 m2

- pozemek parc. č. 1806/1 o výměře 522 m2

v k. ú. České Budějovice 5: 
- část pozemku parc. č. 15/1 označeného jako díl „j“ o výměře 169 m2 
z vlastnictví statutárního města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 
České Budějovice, IČ 00244732
za pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 2799-3096-84/2011 v katastrálním  území 
České Budějovice 4: 
- část pozemku parc. č. 1921označeného jako díl „i5“ o výměře 7 m2

- část pozemku parc. č. 1921 označeného jako díl „i4“ o výměře 137 m2

- část pozemku parc. č. 912/11 označeného jako díl „f1“ o výměře 59 m2

- část pozemku parc. č. 1806/4 označeného jako díl „e1“ o výměře 66 m2

- část pozemku parc. č. 1921 označeného jako díl „i2“ o výměře 29 m2

- část pozemku parc. č. 1806/4 označeného jako nově vzniklý pozemek parc. č. 1806/6 
o výměře 7 m2

- část pozemku parc. č. 912/11 o výměře 9 m2

v k. ú. České Budějovice 5: 
- část pozemku parc. č. 25 označeného jako nově vzniklý pozemek parc. č. 25/2 o výměře 
6 m2, 
z vlastnictví Povodí Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 708 89 953, s finančním 
vypořádáním ve výši 264.010,- Kč ve prospěch Povodí Vltavy, s.p.,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  odkoupení části pozemku parc. č. 278/1 v k. ú. České 
Budějovice 4  (č.j. KP-ZM/831/2012/M/426)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 395/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení  části pozemkové parcely č. 278/1 oddělené geometrickým plánem a nově 
označené jako parcela č. 278/5 zahrada o výměře 266 m2 v k. ú. České Budějovice 4, za 
účelem realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1.", 
od pana Ing. Josefa Blažka (id ½) , bytem A. Trägera 296/43, České Budějovice, od konkrétní 
fyzické osoby za cenu stanovenou znaleckým posudkem v daném místě a čase obvyklou ve 
výši 256.000,- Kč,            
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - 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 - změna usnesení (č.j. KP-ZM/832/2012/M/427)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 396/2012:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 310/2012 ze dne 18. 10. 2012 v části týkající se finančního vyrovnání takto:
I.  schvaluje
    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 konkrétních fyzických osob, s finančním vyrovnáním ve výši 10.000,- Kč ve 
prospěch konkrétních fyzických osob,

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. 625 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 611 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/829/2012/M/424)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 397/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 625 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. 
611 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 pozemků parc. č. 1971/7 a parc. č. 1971/9 se 
stavbami garáží v k. ú. České Budějovice 3 za garáž s pozemkem parc. č. 668 v k. ú. 
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/839/2012/M/434)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 398/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 1971/7 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 
a pozemkové parcely č. 1971/9 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. 
688 se stavbou garáže bez čp/če o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví 
konkrétní fyzické osoby, s finančním vyrovnáním ve výši 80.000,- Kč ve prospěch 
statutárního města České Budějovice,
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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 -  směna pozemku parc. č. 626 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 4 za garáž s pozemkem parc. č. 686 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/840/2012/M/435)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 399/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemkové parcely č. 626 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. 
686 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 - odkoupení garáže na pozemku parc. č. 2571 v k. ú. 
České Budějovice 3, záměr budoucí směny pozemku parc. č. 570/23 v k. ú. České 
Budějovice 4 za pozemek parc. č. 2571 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/860/2012/M/454)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 400/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2571 a pozemku parc. č. 2571 

o výměře 16 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od konkrétních fyzických osob, za cenu 
dohodnutou ve výši 190.000,- Kč, 

2. záměr budoucí směny stavby garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2571 a pozemku parc. 
č. 2571 o výměře 16 m2 v k. ú. České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice za stavbu garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 570/23, pozemek parc. 
č. 570/23 o výměře 18 m2 v k. ú. České Budějovice 4 a podíl id. 1/48 pozemku parc. č. 
570/1 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: "Smlouva o financování akce realizované v rámci programu 129 120 - PPO 
Jiráskova nábřeží - úsek ul. Budivojova - Nový most" - dodatek č. 1 (č.j. KP-
ZM/853/2012/M/447)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 401/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011002572 pod názvem "Smlouva o financování akce 
realizované v rámci programu 129 120 - PPO Jiráskova nábřeží - úsek ul. Budivojova - Nový 
most", se "Správcem programu" MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ, Praha 1, Nové Město, 
Těšnov 65/17, IČ 00020478 a "Žadatelem" POVODÍ VLTAVY, státní podnik, Holečkova 
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106/8, 150 00 Praha - Smíchov, IČ 70889953, který řeší zvýšení zdroje "Navrhovatele" 
o částku 872 787,52 Kč,

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

K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky pod názvem "Komunitní centrum na 
sídlišti Máj České Budějovice" (č.j. KP-ZM/816/2012/M/414)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 402/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
"odůvodnění veřejné zakázky" na stavební práce pod názvem "Komunitní centrum na sídlišti 
Máj České Budějovice",

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

K bodu: Mimořádná valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o.   (č.j. KP-
ZM/843/2012/M/438)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 403/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 1851/2012 a program valné hromady společnosti .A.S.A. České 
Budějovice, s.r.o., která se bude konat dne 18. 12. 2012,

II. d e l e g u j e
Ing. Miroslava Jocha, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., IČ 25171941, konanou dne 18. 12. 2012,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
jako delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné 
hromadě v souladu s usnesením RM č. 1851/2012.

K bodu: Informativní zpráva o zahájení školního roku 2012/2013 (č.j. KP-
ZM/824/2012/M/419)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 404/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o zahájení školního roku 2012/2013.

K bodu: Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Mateřské školy, Vrchlického nábřeží 1a, České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/830/2012/M/425)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 405/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Mateřské školy, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice, 
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IČ 70877611, převod nemovitého majetku - kontejnerový přístřešek pro MŠ Vrchlického 
nábřeží - parcela č. 510/2  v k. ú. České Budějovice 6, v celkové ceně 56.580,00 Kč, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - bezúplatný převod - darování 14 herních sad kuželek 
- Energie na každém kroku (č.j. KP-ZM/852/2012/M/446)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 406/2012:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění bezúplatný převod - darování 14 herních sad kuželek - Energie na každém 
kroku v celkové hodnotě 99.246,- Kč, těmto školským zařízením zřizovaným statutárním 
městem České Budějovice:
1. Mateřská škola Neplachova 3, 370 04 České Budějovice, IČ 70877602 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
2. Mateřská škola K. Štěcha  5, 370 05 České Budějovice, IČ 70877629 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
3. Mateřská škola Zeyerova 33, 370 01 České Budějovice, IČ 62537768 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
4. Mateřská škola Jizerská 4, 370 11 České Budějovice, IČ 62537725  - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
5. Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, 370 06 České Budějovice, IČO 62537709 - 

jedna herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
6. Mateřská škola Vrchlického nábř. 1a, 370 01 České Budějovice, IČ 70877611 - jedna 

herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
7. Mateřská škola J. Opletala 22, 370 05 České Budějovice, IČ 62537741 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
8. Základní škola a mateřská škola Kubatova 1, 370 04 České Budějovice, IČ 00581577 - 

jedna herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
9. Základní škola a mateřská škola L. Kuby 48, 370 07 České Budějovice, IČ 60077212 - 

jedna herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
10. Základní škola a mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9, 370 01 České Budějovice, IČ 

60077417 - jedna herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
11. Základní škola a mateřská škola Nerudova 9, 370 04 České Budějovice, IČ 62537784 - 

jedna herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
12. Základní škola Dukelská 11, 370 04 České Budějovice, IČ 62537873 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
13. Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice, IČ 00581585 - jedna 

herní sada kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
14. Základní škola O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice, IČ 60077093 - jedna herní sada 

kuželek v hodnotě 7.089,- Kč,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Koncepce rodinné politiky města České Budějovice (č.j. KP-ZM/821/2012/M/416)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 407/2012:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Koncepci rodinné politiky města České Budějovice.

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/845/2012/M/439)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 408/2012:
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/838/2012/M/433)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 409/2012:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 

28. 11. 2012,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,

II. r u š í
usnesení č. 42/2012 ze dne 16. 2. 2012 v části II. pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva 
města České Budějovice: a) kontrolou zadávacího řízení na "Zajištění auditorské činnosti pro 
organizace založené Statutárním městem České Budějovice a přezkoumávání hospodaření 
Statutárního města České Budějovice". 

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. listopadu 
a 5. prosince 2012 (č.j. KP-ZM/825/2012/M/420)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 410/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. listopadu a 5. prosince 2012.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/847/2012/M/441)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 411/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2013 (č.j. 
KP-ZM/807/2012/M/409)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 412/2012:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí roku 2013, tj. 14. února, 
14. března, 11. dubna, 23. května a 20. června 2013.
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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 -  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 

Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/836/2012/M/431)

Usnesení ve věci schválení prodeje pozemků parc. č. 3480/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 
871 m2 a parc. č. 3479 zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 166 m2 v k. ú. České Budějovice 
3, formou výběrového řízení, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši Kč 2.400.000, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej domu Horní čp. 456/43 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/820/2012/M/415)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje domu Horní čp. 456/43 se stp. č. 1253 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 131 m2, vše v k. ú. České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, 
nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, nebylo přijato.

K bodu: Diskuse zastupitelů (č.j. )

Usnesení ve věci uložit radě města, aby předložila ve spolupráci s Jihočeským divadlem 
zastupitelstvu města do 3 měsíců studii fungování JČD při alternativách příspěvku města ve výši 
cca 40, 60, 80 mil. Kč ročně s dopadem do struktury divadla a mírou zajištění rozsahu veřejné 
služby, nebylo přijato.

Č. Budějovice  21. 12. 2012
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ověřovatelé:

Mgr. Petr Podhola

Ing. Ivan Rybníček

Mgr. Juraj Thoma
primátor


