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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/64/2013/Z/1
Z Á P I S

z 21. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 14. 2. 2013 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Mgr. Karel Beneš, Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Milan Brabec, 
Ing. Vladimír Brůha, Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej 
Flaška, Bc. Michael Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav 
Kábele, Lea Klokočková, Petr Kocar, Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana 
Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana 
Popelová, Ing. Miloslav Procházka, CSc., JUDr. Josef Průcha, Ing. Veronika Přibylová, 
Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David Sláma, Ing. Petra Šebestíková, 
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan 
Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
František Jelen, Mgr. Stanislav Křída, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Blanka Procházková, Jaroslava 
Sýkorová

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma, od bodu poř. č. 16 zasedání řídil 
Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora a od bodu poř. č. 21. zasedání řídil Ing. Miroslav 
Joch, náměstek primátora. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9.07 
hodin) přítomno 32 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet. 
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 26 Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/54/2013/M/39). Dále zastupitelé 
obdrželi změnu úvodní strany materiálu k bodu č. 9 - Poskytnutí dotací z dotačního 
programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2013 - 1. výzva 
a přepracovaný materiál k bodu poř. č. 10 - Poskytnutí dotací z dotačního programu města 
České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva. K materiálu bod 
poř. č. 15 - Rozpočtové opatření č. 6 - zapojení prostředků z minulých let do rozpočtu 
roku 2013 je k dispozici kolovadlo - Účelová dotace společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s. na odlesnění vzletových rovin. 
Ing. Brůha navrhl zařadit do návrhu programu bod  - Zpráva o průběhu zimní údržby 
města České Budějovice (20,1,9,1/37).
Byl schválen program 21. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (33,0,2,2/37).
Byla zvolena návrhová komise a volební komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel, 
členové Mgr. Jiří Filip, Mgr. Jaroslava Šporclová, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Slavoj 
Dolejš (36,0,0,1/37)
Ing. Ivana Popelová, Mgr. Ivan Nadberežný byli pověřeni podepsat zápis jako 
ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 20. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
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námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.30 do 13.15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin. 

1. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště II 
v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic (KP-ZM/13/2013/M/3)
Přijato usnesení č. 1/2013 (38,0,0,0/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

2. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Hardtmuthova II v k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/12/2013/M/2)
Přijato usnesení č. 2/2013 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

3. Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2012 (KP-ZM/37/2013/M/25)
Přijato usnesení č. 3/2013 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

4. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy 
- prodloužení termínu realizace (KP-ZM/14/2013/M/4)
Přijato usnesení č. 4/2013 (38,0,0,0/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM (KP-ZM/20/2013/M/10)
Přijato usnesení č. 5/2013 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

6. Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy (KP-ZM/15/2013/M/5)
Přijato usnesení č. 6/2013 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

7. Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM (KP-ZM/19/2013/M/9)
Přijato usnesení č. 7/2013 (30,5,4,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Brůha: Informoval zastupitele, že jako člen Řídícího výboru IPRM, hlasoval proti 
schválení této zprávy. Důvodem je, že Řídícímu výboru IPRM byla předložena žádost 
Vysoké školy technicko-ekonomické o zařazení 18 projektů do IPRM. Žadatelé za to 
dostávají body a výrazně se zvyšuje jejich šance na získání dotace. Zdůvodnění, proč má 
řídící výbor odmítnout tuto žádost, byl ten, že zbývá příliš málo času, aby se toto 
dalo administrativně zpracovat a při znalosti procesů se s tím dá souhlasit. Bohužel se 
dotázal, kdy Vysoká škola technicko-ekonomická požádala město o zařazení do 
IPRM a bylo mu sděleno, že v dubnu roku 2012. Uvedl, že nesouhlasí s postupem 
města k institucím na území města a považuje ji za nekorektní.

8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj (KP-
ZM/52/2013/M/38)
Přijato usnesení č. 8/2013 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Joch

9. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2013 - 1. výzva (KP-ZM/36/2013/M/24)
Přijato usnesení č. 9/2013 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová, s tím, že kulturní komise rady města se zabývala došlými 
návrhy, které byly podány do programu na podporu kultury v roce 2013 v 1. výzvě, jedná 
se celkem o 6 opatření. Omluvila se za výměnu košilky, kde původní návrh na 
usnesení byl zamatečný. Bylo 2x navrženo totéž, tento materiál zpracovávala nová 
pracovnice odboru kultury, proto požádala o shovívavost. V grantovém programu bylo 6 
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opatření s tím, že do zastupitelstva města jsou předloženy návrhy na rozdělení finančních 
prostředků nad 50 000,- Kč. Jedná se o Opatření č. 3 - Kulturní projekty, Opatření č. 5 - 
Kulturní léto a Opatření č. 6 - Galerijní noc. Kulturní komise rady města ve shodě navrhla 
opatření tak, že v dotačním programu uspěje jeden subjekt, který zajistí program na 
"Kulturní léto" případně na "Galerijní noc", sdruží  tak více subjektů ve městě a celá akce 
bude mít jednotnou organizaci. Jde o pilotní projekt a je prvním počinem v Českých 
Budějovicích, který je podpořen z dotace města. Tato akce bude opět sdružovat více 
subjektů a bude jimi dotovat akce u jiných galerií, včetně doprovodných programů. 
Diskuse:
Hajerová E.: Apelovala na kulturní komisi rady města a ředitele Jihočeského divadla, 
podpořit akci "Noc divadel", kterou pořádá např. město Brno. Tato akce by přivedla do 
města více obyvatel.

10. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2013 - 1. výzva (KP-ZM/39/2013/M/27)
Usnesení nebylo přijato (22,0,11,7/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová, jedná se o materiál, který doporučila komise rady města 
pro cestovní ruch. 
Diskuse:
Ing. Brůha:  Pozastavil se nad žádostí Jihočeské agentury pro podporu inovačního 
podnikání o. p. s. na projekt Biotechnologická konference, není si jistý, zda se jedná 
o podporu cestovního ruchu.
Ing. Popelová: Uvedla, že existuje tzv. kongresová turistika, je to jeden z pilířů, na kterém 
České Budějovice staví. V každém roce podporujeme takovéto projekty, jedná se 
o přínos pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu jak stravovacích, tak 
ubytovacích. Kongresovou turistiku považujeme za důležitou součást cestovního ruchu 
v Českých Budějovicích. 
Hajerová E: Informovala, že je velice skeptická od té doby, kdy již v loňském roce 
rozporovala podporu pro Open Rivers, kdy pan Ing. Nevečeřel, předseda komise pro 
cestovní ruch, při vyhodnocování  programu podpory cestovního ruchu, uznal, že  výše 
podpory cca 220 000,- Kč. a více, se minula účinkem. Sdělila, že otevírala vždy příšlušné 
webové stránky, zda je u jednotivých organizací umístěno logo města České Budějovice, 
aby bylo zřejmé, že od města České Budějovice dostávají podporu. Upozornila, že na 
webových stránkách "Kudy z nudy", který je jeden z nejnavštěvovanějších webů, je 
umisťování odkazů zdarma a na webu Open Rivers, kteří vlastní 3 weby a za toto 
vytvoření požadují 58 000,- Kč. Uvedla, že jako zastupitelka je zodpovědná, za  finanční 
prostředky, které město České Budějovice bude nakládádat a domnívá se, že se podpora 
se minula účinkem.  Na webových stránkách Open Rivers není návštěvnost. Z jejího 
pohledu si chtějí vytvořit webové stránky za finanční prostředky města. 
Dále uvedla, že firmě Progresiv byl v  roce 2011 odsouhlasen nájem, tato firma je zároveň 
spjata s Rozcestí o. p. s., s Lanovým parkem Máj a s Metropol o. p. s. Projekt byl téměř 
nekrácen. Upozornila, že finanční prostředky, které chtějí využít na nákup nových lan. 
Toto nepovažuje za podporu cestovního ruchu. Uvedla příklad, že když se změnil systém 
vánočních trhů, zvýšila se návštěvnost ve městě. 
Dále uvedla, nesouhlas s podporou akce "Petr Šíma - Kuchař roku 2013", nevidí přínos 
pro město. 
Klokočková L: Uvedla, že jako člena sociální komise, když vidí částky, které jsou 
rozdělovány v sociální komisi, která má podstatně horší postavení, protože žádostí je 
mnoho a velice těžko se určuje, kdo finanční prostředky potřebuje nejvíce. Sdělila, že se 
zdrží při hlasování, protože se domnívá, že město by mělo priority přehodnotit. 
Ing. Popelová: Sdělila, že diskuse o tom, kolik se bude rozdělovat finančních prostředků 
do cestovního ruchu a sociální oblasti, by měla probíhat při schvalování 
rozpočtu. K dotazu pí. Hajerové uvedla, že projekt Open Rivers je zaměřen na propagaci 
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vltavské vodní cesty a cyklistické stezky, jedná se o celkovou marketingovou kampaň, 
která není zaměřena pouze na webové stránky. Jedná se o propagační záležitost, která má 
za úkol zmapovat veškeré dění, které se na trase vodní a cyklistické odehrává. Byla 
zpracována profesionálně a komise pro cestovní ruch ji podpořila. Projekt je realizován. 
Projekt "České Budějovice město outdoorových zážitků", ve kterém jsou sdruženy 3 
subjekty, který je zaměřen na lanový park, dvojkola a půjčování lodí, bude nabízen jako 
balíček služeb např. pro rodiny s dětmi. Náklady pro dovybavení lanového parku (nákup 
lan) pro malé děti, tyto náklady komise vyškrtla. Nejedná se o náklady na vybavení 
lanového parku, ale na propagaci celé akce.
Komise nepodpořila "gulášový festival", ale mezinárodní soutěž "Kuchař roku 2013" 
jedná se o renomovanou kuchařskou soutěž. Gastroturistika je velice populární a takováto 
soutěž může mít pro město České Budějovice velký význam. 
Hajerová E. : Upozornila, že není zřejmé, kde se bude vařit a vždy se zajímá, jaký to bude 
mít přínos pro město České Budějovice.  
Klokočková L.: Připomněla Ing. Popelové, že klub KSČM se zdržel při hlasování 
o rozpočtu města České Budějovice na rok 2013. Jedná se o jeden z bodů, kvůli kterému  
klub KSČM nesouhlasil s návrhem rozpočtu na rok 2013.   
Ing. Procházka: Uvedl, že je členem komise pro cestovní ruch a sdělil, že máme velmi 
omezený prostor. Pracujeme s projekty, které jsou podány. Musíme využít potenciálu, 
který má město dispozici, bohužel není příliš velký. Osobně vyřadil "guláš". Podporujeme 
propagaci akcí, snažíme se nějakým způsobem zveřejnit i mimo region. 
Ing. Bc. Kábele: Vznesl konkrétní dotaz, proč nedostal podporu projekt  "Budějovické 
mlsání"? Pro budějovické občany je to zajímavá akce. Z jakého důvodu nebyla tato akce 
upřednosněna?
Ing. Popelová: Odpověděla, že akce "Budějovické mlsání" podporu dostalo, tato akce 
se vešla se do 50 000,- Kč, byla schválena radou města.

11. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/35/2013/M/23)
Přijato usnesení č. 10/2013 (25,0,0,15/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

12. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-ZM/42/2013/M/29)
Přijato usnesení č. 11/2013 (30,0,0,10/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola

13. Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (KP-
ZM/46/2013/M/32)
Přijato usnesení č. 12/2013 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola

14. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/47/2013/M/33)
Přijato usnesení č. 13/2013 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.
V 10.10 h. byla vyhlášena přestávka. V 11.15 h. bylo pokračováno v jednání.

15. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podprou rozvoje 
cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva - část projektu (KP-ZM/60/2013/M/40)
Přijato usnesení č. 14/2013 (25,0,6,0/31)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Dle § 2 odst. 5 jednacího řádu zastupitelstva města 
požádala o zařazení nového bodu programu zastupitelstva města - Poskytnutí dotací 
z Dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu 
v roce 2013 - 1. výzva - část projektu
Jedná se o akce uvedené v tabulce, bez akce "Gastrotour 2013". Uvedla, že tyto akce musí 
být připraveny na sezónu 2013. Pokud by nebyly schváleny v tuto chvíli, nastal by 
problém s organizačním zajištěním.   
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Diskuse:
Ing. Brůha: Navrhl, aby se našlo řešení pro ty žadatele, u kterých může dojít k časovému 
ohrožení akcí. Požádal, aby se již tento chaotický způsob neopakoval.
Mgr. Thoma: Poděkoval klubu ODS za vstřícný přístup k této věci. 
Předal vedení jednání Mgr. Podholovi, náměstku primátora.

16. Rozpočtové opatření číslo 6 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 
(KP-ZM/33/2013/M/21)
Přijato usnesení č. 15/2013 (26,0,9,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Hlasování v části II. schvaluje, bylo hlasováno odděleně o vyjmutí  bodu 14/404 z tabulky 
- Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2013 - Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s. (11,5,13,9/38), nebyl přijat.
Zmatečná hlasování k tomuto bodu (33,0,0,5/38), (9,7,6,16/38), (0,0,0,38/38).
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové 
opatření. 
Ing. Bc. Kábele:  Vznesl dotaz, na převod finančních prostředků na projekt "volnočasový 
portál" ve výši 400 000,- Kč? 
Ing. Popelová: Odpověděla, že "volnočasový portál" je projekt, který se vysoutěžil 
v loňském roce. Jedná se o turistický portál. Bude prezentovat město České Budějovice 
a shromažďovat veškeré aktivity, které se ve městě dějí, např. kultura, sport, jak pro 
obyvatele Českých Budějovic, tak i pro jejich návštěvníky. Měl by se lišit od městského 
webu, který slouží jako úřední deska. Splátka 400 000,- Kč je na vybudování portálu, 
jedná se o externí dodání celého portálu, včetně jeho správy.
Mgr. Nadberežný: Upozornil na bod 14/404 v tabulce na str. 2. Nemovitý majetek 
Jihočeského letiště České Budějovice a. s. je v majetku Jihočeského kraje. Je sporné, zda 
je to otázka údržby nebo dotace do majetku, který není ve vlastnictví města. 
Navrhl hlasovat v bodě II. odděleně 14/404, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. 
v přiložené tabulce na str. 2 
RNDr. Zahradník:  Vznesl dotaz, jak je možné zapojení těchto finančních prostředků do 
rozpočtu města 2013, když není schválen zastupitelstvem audit a závěrečný účet města za 
rok 2012.  
Ing. Joch:  Odpověděl, že nepochopil dotaz. Uvedl, že jednotlivé odbory daly své 
požadavky na finanční odbor. Jsou akce, které se přetahují z jednoho roku do druhého 
a musí se dokončit a zaplatit. Nejsou započteny do schváleného rozpočtu  města 2013. 
V loňském rozpočtu zbylo cca 85 mil. Kč, které nemají svého příjemce. Z toho 
50 mil. Kč do kolonky rezervy na investiční akce, 35 mil. Kč do kolonky rezervy běžné 
výdaje a 10 mil. Kč jako rezerva na zvýšení DPH, které bylo navýšeno před koncem roku 
o procentní body. Vše je pod smlouvami a má svého příjemce.
Skálová V.:  Dle stanoviska ministerstva financí, nemá toto žádný vliv na závěrečné 
účetnictví a závěrečný účet a může o tomto rozhodnout zastupitelstvo před schválením 
celkového účetnictví za rok 2012.
RNDr. Zahradník: Namítl, že s rozhodnutím o volných prostředcích by se mělo počkat až 
bude schválen závěrečný účet a tím se prostředky stanou "volnými" a je 
tedy o nich možné rozhodnout, jak budou použity v rozpočtu stávajícího roku 
2013. Informoval, že se zdrží hlasování. Sdělil, že jeho námitka je možná špatná, ale 
přesto má obavu, že o rozdělení 85 mil. Kč je nutné počkat po schválení 
závěrečného účtu.
Mgr. Menzelová: Vznesla dotaz na finanční prostředky 1 400 000,-Kč pro Jihočeské 
divadlo,  zda se jedná o běžnou praxi.
Ing. Joch: Odpověděl na otázku Mgr. Menzelové. Jedná se o převod na rekonstrukci 
půdních prostor, tato akce je pod smlouvou a zajišťuje ji investiční odbor.
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Odpověděl na otázku RNDr. Zahradníka: Podle stanoviska ministerstva financí toto 
můžeme učinit a částka 85 mil. Kč nejde na žádnou akci se svým účelem, ale převádíme 
do kolonky "rezervy", poté rozhodneme na jakou akci/účel budou použity. 
JUDr. Bouzek: Vznesl dotaz ohledně dotace Jihočeskému letišti České Budějovice a. 
s. Když se převádí finanční prostředky z roku na rok, máme možnost s touto výší částky 
manipulovat v rámci rozpočtového opatření? Jak rozhodneme o tom, jaká je výše dotace 
v rámci smlouvy? Uvádí se pouze horní hranice. 
Mgr. Menzelová: Domnívala se, že když se navýší částka, kterou Jihočeské 
divadlo požadovalo, budou do tohoto zahrnuty aktivity jako je, např. i půdní vestavba.    
RNDr. Zahradník: Myslí si, že 111 mil. Kč nejsou rozdělenovány oprávněně. Sdělil, že 
jsou případy, kdy se různé subjekty oháněly vyjádřením ministerstva financí. Je znám 
případ, že ministerstvo financí v těchto procesech není relevantní rádce. Dotázal se, co by 
se stalo, kdyby při projednávání závěrečného účtu, a tyto finanční prostředky nebyly jako 
volné v závěrečném účtu schváleny.
Ing. Joch:  Sdělil, že odpovídat bude pí Skálová, pracovnice finančního odboru
Skálová V.: Uvedla, že závěrečený účet musí být schválen zastupitelstvem do 
30. 6. Nevyčerpané finanční prostředky, nemají přímou souvislost se schválením 
závěrečného účtu a znovu se o nich nerozhoduje.   
Ing. Šebestíková: Reagovala na dotaz RNDr. Zahradníka. Každý rok je toto stejné a nic se 
neměnilo, podivila se, že s tím má RNDr. Zahradník problém.
Ing. Joch: K dotazu JUDr. Bouzka uvedl, že v roce 2010 byla schválena částka 2 mil. Kč. 
Výše částky se odvíjí z vysoutěžené hodnoty, tak jak ji zajistilo Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s. Předpokládají, že odlesnění proběhne v letošním roce, proto bude 
v kolonce akce/účel v našem rozpočtu. Ve chvíli, kdy bude akce realizována, skutečná 
výše bude převedena. Problém je ten, že část odlesnění již proběhlo a další odlesňování 
proběhne na pozemcích, kde byly majetkoprávní spory. O těchto sporech rozhodoval 
soud. 
JUDr. Bouzek: Doplnil otázku. Bylo hlasováno o rozpočtovém opatření, chápe námitku 
kolegů, aby se pod hlavičkou provozní dotace neskrývala investici do zušlechtění 
pozemků kraje. Město rozhodlo o dotaci společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, 
a. s. Smlouva nás nezavazuje k poskytnutí konkrétní částky. Dotázal se, co se stane, když 
nebudou finanční prostředky poskytnuty v plné výši.
JUDr. Průcha: Upozornil, že diskuse o Jihočeském letišti České Budějovice, a. s. není 
věcná, tato záležitost byla účelová na odlesnění plochy, aby Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s. mohlo plnit funkci jako veřejné letiště.  
Ing. Joch: Poděkoval JUDr. Průchovi. Město finanční prostředky na odlesnění vyplatí až 
po dokončení akce. 
Ing. Brůha: Domnívá se, že by bod č. 14/404 měl být přesunut do volných prostředků.  
Mgr. Nadberežný: Navrhl samostatné hlasování o bodu č.14/404 mimo tabulku a hlasovat 
odděleně o bodu 14/404 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. 
RNDr. Zahradník: Připojuje se, že hlasování bylo zmatečné. 
Mgr. Flaška: Vyjádřil názor, že návrh usnesení by měl být jednoznačný, abychom věděli 
co schvalujeme. Požádal o zpřesnění usnesení.
Hrdý J:  Upozornil, zda je správné zasahovat do tohoto materiálu, tímto usnesením 
zasahujeme do požadavků jednotlivých odborů.
Mgr. Nadberežný: Navrhl hlasovat v bodě II. odděleně o bodu 14/404 Jihočeské letiště 
České Budějovice, a. s. v přiložené tabulce na str. 2 
Ing. Šebestíková: Upozornila, že podle návrhu Mgr. Nadberežného, není možné takto 
hlasovat. Připojila se k názoru Ing. Brůhy, jinak se bude hlasovat v předloženém znění.
Ing. Popelová: Jedná se o standardní postup, zastupitel má právo navrhnout oddělené 
hlasování o zařazení. Pokud zastupitelstvo neodsouhlasí zařazení bodu č. 14/404, finanční 
prostředky zůstanou. Dle jednacího řádu je vše v pořádku. 
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17. Rozpočtová opatření číslo 13 a 14 (KP-ZM/34/2013/M/22)
Přijato usnesení č. 16/2013 (27,2,5,4/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučil tento materiál zastupitelstvu ke schválení.
Mgr. Beneš: Vznesl dotaz, zda někdo před uplynutím záruční doby a následnou výplatou 
zádržného, provedl závěrečnou prohlídku objektu zimního stadionu. Zda dílo bylo před 
uplynutím záruční doby stále bez vad a zda existuje o tomto protokol. 
Ing. Calta: Sdělil, že má písemné prohlášení od Tomáše Nováka, vedoucího odboru 
sportovní zařízení, že střecha byla v roce 2000 prohlídnuta a k 9. 9. 2011 nevykazovala, 
žádné zjevné vady či poškození. Následovalo krubobití, které tuto střechu poškodilo, ale 
veškeré posudky makléřská společnost Renomia uznala a bude hrazeno z pojistky. 
Ing.Tůma: Uvedl připomínku k formální úpravě částek v dokumentu. Požádal, 
aby v materiálech byly použity texty dle normy ČSN 01 69 10. 
Ing. Joch: Sdělil, že bude sjednána náprava.
Mgr. Beneš: Není spokojen s odpovědí Ing. Calty. Nejedná se pouze o střechu. Jestliže je 
3 mil. Kč pozastávka, za celou dobu nebyla jediná oprava, která by se v záruční době 
objevila. Pokud se něco rozbije, záruka se o tuto dobu prodlužuje. Nebude to první ani 
poslední taková situace, kdy město zhotoviteli zastaví zádržné. V polovině záruční doby 
by měla proběhnout kontrola, aby se 6 měsíců před vypršením zádržného mohla uplatnit 
práva v rámci záruky.
Ing. Calta: Odpověděl, že samotná stavba měla jiné zákuky než stavba střechy. Uvedl, že 
nebyla provedena taková oprava, aby to mělo vliv na prodloužení záruční doby. 
Ing. Přibylová: Dotázala se na pozastávku 3 mil. Kč, zda se jedná pouze objekt střechy, 
ostatní objekty měli jinou výši pozastávky a ta již v minulosti byla 
uvolněna a vyplacena?  
Ing. Rataj: Připojil se k otázce Ing. Přibylové. Sdělil, že požaduje vyjádření stavebního 
dozoru.
Ing. Calta: Odpověděl, že v tuto chvíli nemá u sebe posudky, ale dodá. K dotazu 
Ing. Přibylové. Neví jak to probíhalo v minulý letech, je možné se obrátit na finanční 
odbor a tam to zjistit. 
Hajerová E.: Dotázala se na jednoznačné datum, kdy končí záruka nebo kdy skončila?
Ing. Calta: Sdělil, že odpoví písemně.  

18. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 (KP-ZM/30/2013/M/18)
Přijato usnesení č. 17/2013 (31,0,0,7/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtové 
opatření. 

19. Návrh na odpis dlužného nájemného, jehož výše přesahuje částku 20.000,- Kč (KP-
ZM/25/2013/M/13)
Přijato usnesení č. 18/2013 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválení.   

20. Majetkové dispozice ()

20.1 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 382/2 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/31/2013/M/19)
Přijato usnesení č. 19/2013 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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20.2 Dispozice s majetkem města – směna části pozemků parc. č. 2875/2 a č. 2875/1 na 
Jiráskově nábřeží (býv. veřejné WC) v k.ú. České Budějovice 3 za nemovitosti v trase 
„zanádražní komunikace“ v kat. území České Budějovice 4 (KP-ZM/23/2013/M/12)
Přijato usnesení č. 20/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20.3 Dispozice s majetkem města – prodej domů Česká čp. 222/7, 9 a 11 v k. ú. České 
Budějovice 1 (KP-ZM/45/2013/M/31)
Usnesení nebylo přijato (0,29,8,0/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. Rada města tuto majetkovou dispozici nedoporučovala schválit.
Diskuse: 
Hajerová E.: Sdělila, že jí připadá úsměvná skutečnost, že neutěšený stav domu a výskyt 
nezvaných individuí v domě by měl být důvodem odkupu nemovistosti. 
Ing. Joch: Odpověděl, že na tento dotaz neumí odpovědět, pí. Hajerová se musí zeptat 
p. Mádla.

20.4 Dispozice s majetkem města – darování stavby ZTV „Parkovací dům CENTRUM“ na 
částech pozemků parc. č. 8 a 12/1 v k.ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/32/2013/M/20)
Přijato usnesení č. 21/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Hajerová E.: Upozornila, na to, že v souvislosti s Modrou hvězdou, se řešilo napojení, 
parkovacích míst, stížnosti sousedů, aj. Bylo schváleno, že Židovská obec postaví 
"parkovací dům" a že se vejdou do své parcely. Dle přiložené vizualizace je komunikace 
F. A. Gerstnera a ul. Goethova dosti úzká. Stavba City Centrum nepřesahuje své hranice, 
kdežto "parkovací dům" přesahuje třičtvrtě metru po celém svém obvodu. 
Ing. Joch: Vysvětlil, že vizualizace je pouze pro představu, jak se projekt vyvíjel. Investor 
chtěl využít prostranství nad chodníky, ale vedení města toto zamítlo. Stavba nebude 
zasahovat do městského chodníku, stáhne se nad "své" pozemky. Bude vybudován 
chodník, přechod, světelná signalizace a toto budou předávat městu. Jedná se o předání 
formou daru. Omluvil se za vizualizaci.

20.5 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení staveb ZTV „Zahradní 
město“ v k.ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/38/2013/M/26)
Přijato usnesení č. 22/2013 (34,0,1,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Hajerová E.: Uvedla připomínku, že když má město přebírat nějaký majetek, ráda by 
viděla projektové dokumentace k dané stavbě a situaci ve smlouvách, aby zde bylo 
zakotveno, že nás pozvou minimálně na 1 - 2  kontrolní dny. Navrhla možnost, přizvat 
dopravní komisi nebo investiční odbor, aby vše odpovídalo technickým normám. 

20.6 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV v k. ú. České 
Vrbné – křižovatka (KP-ZM/44/2013/M/30)
Přijato usnesení č. 23/2013 (32,0,2,2/36)
Materiál uvedl Ing. Joch

20.7 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 580/2 v k.ú. České 
Budějovice 1 (KP-ZM/22/2013/M/11)
Přijato usnesení č. 24/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20.8 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení spoluvlastnického podílu id. ½ 
pozemku parc. č. 4180 v katastrálním území České Budějovice 3 (KP-ZM/29/2013/M/17)
Přijato usnesení č. 25/2013 (34,0,1,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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Diskuse:
Ing. Brůha: Vznesl dotaz, zda má město konkrétní záměr s těmito pozemky nebo to 
odkupuje, že se naskytla tato příležitost. 
Ing. Joch: Odpověděl, že v tuto chvíli se to odkupuje, protože se naskytla tato příležitost.

20.9 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – 
pro stavbu kanalizačního a vodovodního řadu (KP-ZM/41/2013/M/28)
Přijato usnesení č. 26/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1078/11 se stavbou garáže, 
vše k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/48/2013/M/34)
Přijato usnesení č. 27/2013 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.

21. Schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města 
České Budějovice - předání majetku k hospodaření (KP-ZM/49/2013/M/35)
Přijato usnesení č. 28/2013 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Calta.

22. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (KP-ZM/17/2013/M/7)
Přijato usnesení č. 29/2013 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

23. Dodatek č. 1 k Dohodě  o vytvoření společného školského obvodu s obcí Hosín 
a Nedabyle (KP-ZM/18/2013/M/8)
Přijato usnesení č. 30/2013 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola

24. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, E. Pittera 2, České Budějovice 
a Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice 
(KP-ZM/27/2013/M/15)
Přijato usnesení č. 31/2013 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

25. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden -
 prosinec 2012 pro děti a mládež do 18 let (KP-ZM/26/2013/M/14)
Přijato usnesení č. 32/2013 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

26. Nové znění Statutu „Ceny statutárního města České Budějovice“ (KP-ZM/51/2013/M/37)
Přijato usnesení č. 33/2013 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedla Ing. Popelová. "Statut" zůstává nezměněn, pouze se jedná se o zvýšení 
částky odměny z 25 000,- Kč na 50 000,- Kč.  
Ing. Brůha: Podivil se, že se nenašel počin či dílo, které by si zasloužilo vyzdvihnout. 
Apeloval na zastupitele, aby přistupovali k tomuto aktivně a rozhlíželi se kolem sebe. 
Nevěří tomu, že město nemá občany, kteří něco záslužného vykonali a myslí, že je to 
také vina zastupitelstva, že těmto věcem nenaslouchá a nevidí je, případně není schopno 
je nějakým způsobem prezentovat.
Ing. Popelová: Poděkovala Ing. Brůhovi, protože návrh na ocenění může podat kterýkoli 
občan města Českých Budějovic, zastupitelé nevyjímaje.
Klokočková L: Přiznává, že je překvapena, že se zde objevuje tento bod, když několik let 
zpětně cena udělena nebyla. Nikdy se zde o částce nemluvilo. Sdělila, že v loňském 
roce měla osobní střet s Mgr. Thomou, kdy jí vysvětlil, že povinností města není cenu 
udělovat. Přiklání se k prohlášení, alespoň jednou nebo za dva či tři roky cenu udělit měla 
a nechápe, proč se začíná zrovna u té částky.   
JUDr. Průcha: Zvýšení ceny vyplývá z jednání zastupitelstva na základě připomínky paní 
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Blanky Procházkové na posledním zastupitelstvu. Uvedla, že odměna je nízká. Rada 
kvitovala tuto připomínku a předložila návrh, aby cena statutárního města měla význam 
jak morální tak i finanční.  
 

27. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/54/2013/M/39)
Přijato usnesení č. 34/2013 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

28. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/28/2013/M/16)
Přijato usnesení č. 35/2013 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

29. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. prosince 2012, 16. 
a 23. ledna, 6. února 2013 (KP-ZM/6/2013/M/1)
Přijato usnesení č. 36/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Ing. Bc. Kábele: Vznesl dotaz k průběhu uplatnění náhrady škody OHL, vzniklé 
v souvislosti se zamořením vnitřních prostor Máj I a Máj II azbestovými vlákny. Zajímal 
se o stav projednávání.   
Ing. Calta: Odpověděl, že jsme se pokusili přes právní kancelář dojít ke shodě s  firmou 
OHL o narovnání škody, to se bohužel nepodařilo, přistoupilo se k tomu, že ji budeme 
muset vymáhat soudně. Sdělil, že byla schválena advokátní kancelář, která bude město 
zastupovat na tomto jednání.
Ing. Bc. Kábele: Dotázal se, o jakou finanční částku se jedná?
Ing. Calta: Odpověděl, že se jedná o částku 17 983 546, 83 Kč. Tato částka byla 
specifikována ze všech nákladů, které muselo město v souvislosti s touto kauzou zaplatit.

30. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/16/2013/M/6)
Přijato usnesení č. 37/2013 (28,0,5,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Ing. Rataj: Sdělil, že odpověď od Ing. Calty byla málo konkrétní. Informoval, že napsal 5 
otázek Ing. Caltovi a bylo odpovězeno následovně: 
1. Jaký typ umělého povrchu se počítá v centru halových sportů ve volejbalové aréně? 
Počítá se s povrchem Terraflex, který bude pokrývat jen povinnou herní plochu pro 
vrcholový volejbal. V trénikové hale bude podlahu tvořit pružná palubovka pro všechny 
sporty. Na tomto měkčím povrchu není vhodné konat jiné sporty na vrcholové úrovni. 
2. Které druhy halových sportů se budou moci provozovat na tomto povrchu a které 
nikoli?
Na Terraflexu v hlavní hale je možné pořádat sportovně cokoliv, ale pro trénikový režim 
uspořádání hřišť "napříč" bude, dle našeho názoru, v hlavní hale ochranná vrstva 
položená na Terraflexu, která bude mít příčně uspořádané lajny a bude pro všechny jiná 
sportovní využití kromě ligového utkání (tedy včetně kultury).
3. Kolik hodin denně bude požadovat VK Jihostroj pro své potřeby a kolik hodin bude 
centrum halových sportů přístupné pro ostatní sporty pro veřejnost? 
Odhadoval bych tak 7 - 8 hodin, včetně všech mládežnických složek občanského 
sdružení. Denně kromě utkání, kdy bude hala na celé odpoledne nebo večer. To lze 
odhadovat jednou za 14 dní.
4. Jak bude řešena ochrana umělé plochy v případě kulturních představení (viz bod 2)
5. V zadání není popsán způsob odstranění umělého povrhu, v případě výstavby pódia na 
kulturní akce. Na jaký povrh se bude stavět pódium na kulturní akce? 
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Pódium pro kulturní akce se bude stavět na ochranném povrhu (v zásadě je tento povrch 
trvale položen pod teleskopiskými tribunami.)
6. Statický posudek - doplňující otázka.
Vadí mu, že prezentujeme statický posudek na stávající sportovní halu, který říká, jak 
hala je špatná a spande. Posudek je zveřejněn na internetových stránkách města. Nejdná 
se o posudek, ale o statickou expertýzu nosné ocelové konstrukce. Objednavatelem je 
Atelier 8000. Dotázal se na vítěze výběrového řízení na projektanta nové haly? Požádal 
o písemnou odpověď. Expertýza konstatuje to, že stávající sportovní halu nemůžeme 
použít pro novou halu, ale nikde není napsáno, že je staticky špatná. V expertýze se 
doporučuje stávající ocelovou konstrukci rozebrat a po kontrole statického přehodnocení 
a případných repasech či zesílení použít v místech, kde bude tvarově vyhovovat novému 
uživateli.   
Sdělil, že město nemá jediný doklad o tom, že hala je špatná. Postavíme nové centrum, 
ale 8 hodin bude využívat volejbalový klub. Oznámil, že vznikla petice o zbourání staré 
sportovní haly, kde je členem petičního výboru. Diskuse o tomto zatím neprobíhá. Dává 
na zvážení co s tím dál, jednalo by se o velký zásah do rozpočtu a do infrastruktury města. 
Vyjádřil nesouhlas se zbouráním sportovní haly.
Vznesl dotaz ohledně parkování u centra halových sportů - počet parkovacích míst. 
V zadání na halu bylo specifikováno 3000 míst pro diváky a 1500 míst pro kulturu. 
Nesouhlasí s tím, že není známa kapacita centra halových sportů. 
Ing. Joch: Poděkoval Ing. Ratajovi za dotazy. Sdělil, že v případě zateplení sportovní haly 
by znamenalo zatížení konstrukce a hrozilo by riziko, že tato konstrukce toto neunese. 
Konstrukce se dá použít na druhou "trénikovou" halu. Ohledně dotazu Ing. Rataje 
k výběrovému řízení na projektanta. Výsledky budou známy do 
27. února 2013 a s výsledky budou všichni seznámeni. Sdělil, že by bylo možné 
nabídnout alternativu ve formě nafukovací nebo montované haly, kde si budou moci 
občané sporty zahrát. Jednalo by se o investici do 10 mil. Kč.
Ing. Brůha: Navázal na Ing. Rataje. Upozornil, že celý tento záměr bude předmětem řádné 
diskuse a doporučil i mimořádné zastupitelstvo. Opakovaně se nám dostává nepravdivých 
informací. Vyžádal si posudek, rada města si expertýzu nezadala. Na svůj projekt si zadal 
expertýzu Ateliér 8000. Vyzval radu města, aby nepřijímala žádná ukvapená rozhodnutí. 
Myslí, že investice nemůže být 250 mil. Kč, protože objemové metry jsou jasné a ceny za 
metr jsou také jasné. Dále upozornil, že není započítána sanace azbestu, z kterého je hala 
vytvořena. Město se dostane na desítky miliónů korun na likvidaci haly. Uvedl, že 
sportovní hala má být zbourána jen proto, že někdo se někomu zavázal, že postaví halu. 
Celá léta v tom nic neudělal, že už se to nedá stihnout, kvůli tomu zbouráme 
fungující halu, která může ještě desítky let fungovat. Jediným důvodem je, že se nestačí 
připravit jiné území. Vyjádřil naprostý nesouhlas a je třeba přistoupit k široké diskusi 
a tento záměr zhodnotit.  
Ing. Popelová: Reagovala na dotaz Ing. Rataje. Stanovisko odboru dopravy v současné 
době nemá oficiální znalost o počtu parkovacíh míst. K dotazu Ing. Brůhy, uvedla, že 
je škoda, že nebyl  tak bojovný, když se připravoval projekt. Uvedla, že konstrukce na to 
nemá, aby se na ní nějaká nástavba dávala. Upozornila, že při navyšování sportovní haly 
by musela být jednu sezónu uzavřena.  
JUDr. Průcha: Sdělil, že několikrát již bylo projednáváno na zastupitelstvu. Uvedl, že pro 
město České Budějovice není únosné financovat 2 sportovní haly, není to dobrá 
investice. Byla by vhodná realizace výstavby nové haly, která by sdružovala nejen 
volejbal, ale i další. Upozornil, že diskuse nemá a nemůže mít výsledek. Musí být 
zpracovány expertýzy. Volejbal se nemůže hrát ve stávající hale. Sdělil, že o této věci 
se bude dále diskutovat.  
Ing. Rybníček: Sdělil, že ani jeden z důvodů, které byly vzneseny "pro" zbourání haly se 
mu nezdá dostatečný k tomu, aby se hala skutečně zbourala, toto považuje za mrhání 
prostředky města. Zbourání haly je nehospodárné, ze všech hledisek a odvolává se na 
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slova Ing. Rataje. Vyjadřuje názor starou halu zachovat a ne ji zbourat.
Ing. Rataj: Reagoval na vyjádření JUDr. Průchy. Diskuse nejspíš probíhala na radě města 
a ne na zastupitelstvu. Ing. Tůma upozornil, že pro takovou investici, jako je 
zbourání sportovní haly, není jediný podklad. Náklady na stávající sportovní halu 
jsou 4 000 000,- Kč. Sdělil, že plavecký stadion stojí město daleko víc finančních 
prostředků. Myslí, že by se stávající hala bourat neměla, chce nechat tuto halu "dožít" 
alespoň 5 - 10 let. Mohou zde být zatím provedeny např. úpravy sociálního 
zařízení. Nemluví o tom, zda by se mělo něco zvyšovat, zvětšovat. K tomu, že volejbal 
se dnes nemůže hrát ve stávající hale sdělil, že extraliga na 3 zápasy Ligy mistrů za rok 
má udělenou výjimku. Volejbal se může ještě "x let" hrát ve stávající sportovní hale. 
Vyjádřil názor nechat starou sportovní halu "dožít" a v ní hrát.
JUDr. Bouzek: Doplnil JUDr. Průchu. Uvedl, že se o tomto zmiňovalo na 
minulém zasedání zastupitelstva. Zda  město má finanční prostředky na to stavět novou 
halu. Debata byla také o tom zda nechat "dožít" sportovní halu a nepostavit centrum 
halových sportů na jiném místě. Protinávrh  vznášel na radě a ta rozhodla. Debatovali 
se i jiné varianty, bohužel se nepodařilo přesvědčit většinu kolegů.
JUDr. Průcha: Upozornil na nevýhody a nedostatky sportovní haly, žádné usnesení 
v zastupitelstvu přijato nebylo, ale mluvilo se zde o tom v diskusi.

31. Diskuse zastupitelů ()
Hlasování (15/3/2/11/31) o návrhu usnesení Ing. Brůhy - nebyl přijat.
Ing. Brůha: Uvedl, že vzhledem k tomu, že nebyl schválen bod programu, který navrhoval 
- zpráva o průběhu zimní údržby, dovolil si k tomuto tématu vyjádřit. To, že několik 
suchých let nás naučilo to, že 25 – 30 cm sněhu říkáme, kalamita s tím problém nemám. 
Na zvládnutí to problém určitě je. Otázkou zůstává, jakým způsobem byl problém 
zvládnut nebo nezvládnut. Nikdo asi neočekával to, že druhý nebo třetí den kdy sníh 
napadl, bude město čisté, ale bohužel se více než týden nic nedělo. Začala silná mediální 
prohlášení o pokutách a výpovědích firem. Myslí si, že ze strany města je to 
alibistické, snažit se tímto způsobem zbavit se odpovědnosti. Firma, která vyhrála 
výběrové řízení, je ve spoluvlastnictví města. Odpovědnost padá tímto i na město. Rada 
města při zadání výběrového řízení požadovala na zájemcích, aby měli určité množství 
techniky o určitých kapacitách. Rada města výrazně "změkčila" tyto podmínky. Město by 
se mělo k tomuto postavit čelem a požaduje, aby se město omluvilo občanům a dovolil si 
navrhnout usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnění omluvy občanům, 
minimálně na webových stránkách města v Českobudějovickém deníku, tohoto znění: 
Statutární město České Budějovice se omlouvá občanům a návštěvníkům města za 
problémy a komplikace, které jim vznikly v souvislosti s nezvládnutým úklidem sněhu po 
lednové sněhové kalamitě. 
Ing. Tůma: Uvedl, že 14 dní po události se sněhem, jsou o tomto pořád takové vášně. 
Z vlastní zkušenosti ví, že pravda je někde uprostřed. Požádal odbor správy veřejných 
statků, aby zpracoval mapu, kde bude uvedeno kdo zodpovídá za které ulice a v jakých 
časech se mají uklízet. Následně pak vyvěsit ji např. na webových stránkách města.
JUDr. Bouzek: Souhlasil s Ing.Tůmou. Sníh naštval nejen občany, ale naštval i jeho. 
Argumenty Ing. Brůhy nejsou případné. Město má podíl ve společnosti .A.S.A., ale jedná 
se o podíl minoritní a nemá možnost přímo ovlivňovat řízení firmy. Druhá věc je 
výběrové řízení a o kritériích, které byly kladeny na dodavatele služby. Nepamatuje si, 
zda byla zmírňována kritéria. Není to nic špatného. Jedná se o větší otevřenost a nemění 
to nic na tom, že vítěz má určité povinnosti. On je odborník a musí vědět, jaké závazky 
dokáže zvládnout a jaké zvládnout nedokáže. To, že se firma zavázala uklízet sníh není 
o tom, že umí uklidit 5 cm sněhu, které během zimy napadnou, ale musí být připravena na 
to, že nastane kalamitní stav. Jinak nemá na trhu co dělat. Vůbec to nesouvisí s tím, jestli 
ve výběrovém řízení byl minimální požadavek na určitý počet strojů, ale na to zda 
zvládne danou situaci.
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Ing. Popelová: Potvrdila slova JUDr. Bouzka, také si nepamatuje, zda se "změkčovaly" 
parametry výběrového řízení, ale podstatné je to, že firma se zavázala, že město uklidí. 
Mgr. Thoma s Ing. Hruškovou dali pokyn, aby firma .A.S.A. povolala externí firmy, aby 
úklid města začal. Postup firmy byl chaotický. Město se rozdělilo na jednotlivé rajony kde 
firmy uklízely. Nemyslí si, že by se rada města měla omlouvat občanům tohoto města. 
Rada města schválila usnesení, že firma zaplatí vícenáklady, které vznikly tím, že město 
objednalo externí firmy na úklid města. Společnost .A.S.A. dostala penále, ale 
nepřistoupilo se k vypovězení smlouvy. Firma se zavázala, že město uklidí, jakým 
způsobem, to si měla zajistit. 
Ing. Joch:  Sdělil, že bylo vypsáno výběrové řízení na letní a zimní údržbu. Původní 
zadání i změněné dostane Ing. Brůha k dispozici. Výběrové řízení se otevíralo firmám, 
aby se mohlo přihlásit více zájemců. Město nasmlouvalo firmy na úklid sníhu. Uklízelo 
celkem 15 stavebních firem. Situace je složitá a myslí, že svůj podíl viny nese i statutární 
město České Budějovice.
Hajerová E:  Sdělila, že se schvaluje plán zimní údržby, hlas „proti“ je vždy její. Nikdy se 
nezasahuje do plánu údržby, který nepočítá s žádnou mimořádnou situací. Počítá 
s pravidelnou údržbou a firma zvládá. Podívala se v jiných statutárních městech, jak mají 
zpracovány mimořádné situace. Uvedla příklad, že ve statutárním městě Opava, když je 
nahlášeno, že napadne více sněhu, se v tu chvíli opouští od běžné údržby a začíná se 
s mimořádným plánem údržby. Poděkovala všem občanům, kteří se podíleli na odklízení 
sněhu před svými nemovitostmi. Poděkovala úředníkům, kdy ve čtvrtek odpoledne začali 
do úklidu zasahovat. Určitě toto "padá" na naše hlavy, protože máme schválený plán, kde 
se nepočítá s mimořádnou situací.
Klokočková L: Upozornila na kolaps Dopravního podniku města České 
Budějovice. V den kalamity u VŠTE zapadl kloubový autobus a zlomil se. Následně a byl 
odtažen, ale nebyl vypraven náhradní spoj. Uvedla, že jim bylo sděleno, že všichni musí 
nastoupit na zastávce Okružní ul. V 16.15 hod. jsem dorazila na zastávku Okružní 
ul. a setkala se studenty, kteří stáli na zastávce od 14.45 do 16.15 hod.,  kdy nejel žádný 
autobus. Nedostali žádnou informaci i přesto, že telefonovali na Dopravní podnik města 
České Budějovice. V půl páté dorazil jediný autobus směrem od zastávky MANE 
k Nádraží a řidič oznámil, že se jedná o poslední spoj. Zdůvodněním bylo to, že na 
Rudolfovské ul. byl odstaven kamion a fungovala pouze kyvadlová doprava a z druhé 
strany Pražská ul. nebyla neprůjezdná. Konstatuje, že nejen ve společnosti A.S.A., ale 
i Dopravní podnik města České Budějovice selhal v této situaci.
Ing. Rataj: Uvedl nesouhlas s prohlášením Ing. Popelové, že se nebudeme omlouvat 
občanům. Dne 16. 1. začal padat sníh. Ještě dne 26.1 a 27.1. posílal některým radním 
fotky z města, kde jsme nebyli schopni uklidit parkovací místa pro invalidy. V Biskupské 
ulici, nebylo možné projít. Sdělil, že se jedná o vrchol manažerské neschopnosti města. 
Kdyby nebylo slunce, tak ještě dnes zde máme půlmetrové závěje. Omluvil se občanům 
města Českých Budějovic, že město nebylo schopno uklidit sníh. Posílal fotky radě města, 
dostal odpovědi, že město na to nemá finanční prostředky, apod. Dotázal se, zda máme 
nějaké informace, proč nebyly uklizeny komunikace SÚS?  
Vznesl dotaz na jednání o převedení kruhových objezdů do majetku města.
JUDr. Bouzek:  Sdělil, že na radě města navrhoval odstoupení od smlouvy s firmou 
.A.S.A. Uvedl, že tato situace, která nastala bude poučení pro město a vždy bude co 
zlepšovat.
Ing. Brůha: Sdělil, že měl nastoupit krizový plán s krizovými řešeními zimní údržby. 
Uvedl, že 14 dní po napadnutí sněhu, bylo téměř nemožné projet centrem města např. 
s kočárkem, aby nás nezabil padající sníh ze střech. Upozornil, že město není 
připraveno tyto situace řešit a souhlasí s názorem E. Hajerové. 
Ing. Joch: Souhlasil.
Pikous J.: Připojil se k vyjádření E. Hajerové. Sdělil, že bydlí blízko ZŠ Pohůrecká a  
v krizových dnech osobně roztlačoval asi 4 automobily denně. Občané byli odkázáni 
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uklízet sníh vlastními silami. Zažil situaci, kdy sníh byl dovážen do Dobrovodského 
potoka, tentokrát se tak nestalo. Byl omezen přístup ke škole, což považuji za problém. 
Odvoz sněhu probíhal v prioritních oblastech, což chápe. Společnost .A.S.A. zveřejnila 
seznam najetých km, které se zdají poněkud nadsazené.  
Ing. Joch: Uvedl, že čísla, která .A.S.A. zveřejnila by měla být reálná, protože bylo 
projeto celé město včetně Třebotovic. Sdělil, že do plánu zimní údržby je možné 
nahlédnout na webových stránkách. Společnost A.S.A. dostala pokutu a dostala za úkol 
s odborem magistrátu zajistit vylepšený plán, jak řešit mimořádné situace. K dotazu 
Ing. Rataje sdělil, že kruhové objezdy jsou majetkově připraveny. Proběhne jednání 
s významnými podnikatelskými subjekty jako je např. Madeta, Budějovický Budvar, 
Koh-i-noor, aby na příjezdových kruhových objezdech byla umístěna tématika spjatá 
s těmito firmami. Pokud firmy nebudou mít zájem, mělo by dojít k úpravě, aby kruhové 
objezdy nějak vypadaly. 
Ing. Calta: Objasnil, že vedoucí odboru správy veřejných statků Ing. Hrušková, byla ve 
společnosti .A.S.A. a pomáhala organizovat jejich činnost. Mgr. Thoma objížděl 
celé město a posílal e-mail, že firma nemá splněno to, co bylo uvedeno ve smlouvě. 
Následně Ing. Calta svolal schůzku s jednatelem firmy .A.S.A. a bylo mu přislíbeno, že 
do druhého dne bude vše napraveno, tak se bohužel nestalo. Mgr. Thoma poté vyhlásil, 
abychom povolali firmy. Úklid trval 48 hodin. Město se poté výrazně změnilo. Reagoval 
na dotaz Ing. Brůhy, že díky oteplení sníh padal ze střech na chodníky, původní sníh byl 
již odklizen. Plán údržby počítá s krizovou situací, ale nepočítá v takové míře, aby byl 
úplně dopracován. Informoval o schůzce s odborem správy veřejných statků a zástupců 
fimry .A.S.A, ohledně dopracování plánu zimní údržby, aby do budoucna k těmto 
sitaucím nedocházelo.
Ing., Bc. Kábele: Uvedl, že krizový štáb se měl svolat mnohem dříve. Bylo jasné, že se 
úklid města nestíhá. Přimluvil se za omluvu občanům a žádá o hlasování. 
Hajerová E.: Informovala, že díky rychlému odtávání sněhu se ucpávala kanalizace. Proto 
požádala, aby informace, kam se občané mohli obracet v případě takovýchto krizových 
situací, byly zveřejněny na webových stránkách města.
Ing. Rataj:  Sdělil, že pošle všem zastupitelům, jak vypadaly České Budějovice 14 dní po 
sněhu. Situace nebyla zvládnuta, ale mrzí ho, že zastupitelé nejsou schopni přiznat chybu.
Ing. Calta: Přiznal, že vše nebylo jak mělo.
JUDr. Průha: Uvedl, že si všichni uvědomili, že chyba nastala. Rada města přijala 
opatření, aby se zlepšily vztahy mezi firmou .A.S.A. a odborem správy veřejných 
statků. Jedná se také o personální pochybení. Sdělil, že věc je za námi, opatření musíme 
udělat tak, aby se tato situace již neopakovala. Požádal, aby koordinace probíhala také 
se Správou a údržbou silnic a Jihočeským krajem.
Ing. Rataj: Vznesl dotaz na revitalizaci Máj 06 ohledně vymáhání škody na projektantovi, 
kdy projektant navrhl špatný průměr stromu, včetně dalších škod. Jedná 
o cca 1 mil. Kč. Zjistil, že to co bylo dohodnuto na kontrolním dnu nebylo 
uděláno. Upozornil, že není plněna kontrolní činnost magistrátních úředníků. Požaduje 
písemnou odpověď – reklamace stávajícího stavu, neudělání chodníku. Dále zda bylo 
nebo bude zahájeno řízení na vymáhání škody na projektantovi.
Ing. Calta: Odpověděl, že v současné době je ing. Šeda, vedoucí investičního odboru ve 
spojení s právníky, kdy budeme toto vymáhat.
Hajerová E.: K dotazu Ing. Rataje sdělila, že nechala přeměřit stromy a z 90% se jedná 
o správnou velikost stromů. Firmu zaskočila zima, proto nebyla připravena půda. Uvedla, 
že reklamačních závad bude více.
Ing. Brůha: Vznesl dotaz, jakým způsobem je zajištěna údržba veřejné zeleně 
a zda rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přišlo ještě před vypršením 
výpovědních lhůt, které bylo se stávajícími firmami na údržbu zeleně ve stávajících 
lokalitách.
Ing. Joch: Odpověděl, že obdrží písemnou odpověď.
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32. Vystoupení občanů ()
Vystoupila občanka konkrétní fyzická osoba za Občanské sdružení Domovina:
Uvedla, že cyklisté a chodci si zaslouží být konečně zařazeni do celkového konceptu 
mobility ve městě. Zaslouží si logické, důstojné, bezpečné a respektované cesty. 
Nechápe, proč například na přechodech vedle zeber pro chodce neexistují pruhy pro 
cyklisty. 
Sdělila, že byl vítán projekt vybudování autobusových koridorů MHD. Vedle dobrých 
řešení je neméně důležitá osvěta. Na všech úrovních, především u mladé a nejmladší 
generace počínaje. Uvedla, že je tolik možností prezentace dobrých příkladů, co do 
technických možností a námětů. Apelovala, že je třeba začít okamžitě a neodkladně.  
Pozvala všechny radní a zastupitele na akci, kterou pořádá Občanské sdružení 
Domovina "Vliv architektury na život ve městě", která se uskuteční dne 26. 2. 2013 od 
18.00 hod. v Horké vaně.
Ing. Brůha: Upozornil na problém s hlasovacím zařízením. Sdělil, že hlasoval "pro" svůj 
návrh usnesení - omluva občanům.  

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.

21. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:20 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště 

II v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/13/2013/M/3)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 1/2013:
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 Kaliště II v k. ú. 
Kaliště u Českých Budějovic (dále též "změna ÚPnM"),

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

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště II v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic 
a zahájení jeho projednání.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Hardtmuthova II v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/12/2013/M/2)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 2/2013:
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 Hardtmuthova II
v k. ú. České Budějovice 7 (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 společnost ČEVAK a.s., Severní 8, České Budějovice,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s § 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 Hardtmuthova II v k. ú. České 
Budějovice 7 a zahájení jeho projednání.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2012 (č.j. KP-ZM/37/2013/M/25)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 3/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2012.
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K bodu: Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh 
Vltavy - prodloužení termínu realizace (č.j. KP-ZM/14/2013/M/4)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 4/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh 
Vltavy.

K bodu: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM (č.j. KP-ZM/20/2013/M/10)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 5/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy (č.j. KP-
ZM/15/2013/M/5)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 6/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy.

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM (č.j. KP-ZM/19/2013/M/9)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 7/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Tematického Integrovaného plánu rozvoje města,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace Tematického Integrovaného plánu rozvoje města.
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K bodu: Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj (č.j. KP-
ZM/52/2013/M/38)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 8/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště 
Máj,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Sídliště Máj. 

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2013 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/36/2013/M/24)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 9/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků projektům nad 50 000,- Kč z dotačního programu na 

podporu kultury v roce 2013 - 1. výzva dle přiloženého seznamu
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/35/2013/M/23)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 10/2013:
zastupitelstvo města

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

2013:
Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČ 00425851, ve výši 706 800 Kč;
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 1 048 800 Kč;
Ledax o.p.s., IČ 28068955, ve výši 741 000 Kč.

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

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

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/42/2013/M/29)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací pro poskytovatele osobní asistence na I. pololetí 2013:

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, středisko České Budějovice, IČ 
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26594463, ve výši 95 500 Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 76 400 Kč,
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 328 520 Kč,

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

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

K bodu: Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/46/2013/M/32)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 12/2013:
zastupitelstvo města

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

2013:
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 200 000 Kč,
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709 ve výši 250 000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/47/2013/M/33)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, IČ 00571709, 

ve výši 131 514 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

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

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podprou 
rozvoje cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva - část projektu (č.j. KP-
ZM/60/2013/M/40)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50 000,- Kč z Dotačního programu na podporu 

cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva dle přiloženého seznamu,
2. uzavření smluv o poksytnutí dotací,

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 6 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 
2013 (č.j. KP-ZM/33/2013/M/21)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na provedení rozpočtového opatření číslo 6,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 6 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2013 
v celkové výši 196.396.430,38 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 
48.693.275,46 Kč, rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 115.569.080 Kč a na splátku 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS, a. s. ve výši 32.134.074,92 Kč, 

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2013
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 6 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 13 a 14 (č.j. KP-ZM/34/2013/M/22)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na provedení rozpočtových opatření číslo 13 a 14,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 13 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. (úvěr byl 

zapojen do rozpočtu roku 2012 a nebyl z důvodu nedokončení akcí čerpán) do rozpočtu 
města roku 2013 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů 
města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, příp. státního 
rozpočtu a prostředků města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru na financování dotačních akcí (ZŠ Máj I, II - zateplení ve výši 
35 tis. Kč; Rekonstrukce veř. ploch a prostranství - Čechova ul, (Žižkova - Mlýnská 
stoka) ve výši 9.200 tis. Kč a Regenerace sídliště Máj - východní část ve výši 
12.200 tis. Kč) v celkové výši 21.435.000 Kč, 

2. rozpočtové opatření číslo 14 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na uvolnění pozastávky za akci „Rekonstrukce zimního stadionu“, kterou firma 
Hochtief CZ, a.s. dokončila v roce 2002 ve výši 3.000.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2013
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 13 a 14 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 (č.j. KP-ZM/30/2013/M/18)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřního rozpočtového opatření číslo V 3

II. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 
sociálních věcí z nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě ve prospěch rozpočtu 
běžných výdajů na ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 
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Český červený kříž, Svaz důchodců,  neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 
a neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem v celkové výši 2.496.600 Kč

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2013
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Návrh na odpis dlužného nájemného, jehož výše přesahuje částku 20.000,- Kč (č.j. 
KP-ZM/25/2013/M/13)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh rady města - usn. č. 49/2013 ze dne 16. 1. 2013 - na odpis pohledávek statutárního 
města České Budějovice na nájemném a službách, evidovaných SPRÁVOU DOMŮ s.r.o., 
jejichž výše přesahuje částku 20.000,- Kč v celkové výši 564.842,- Kč z důvodu jejich 
nedobytnosti dle přílohy k tomuto materiálu,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení zastupitelstva města.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 382/2 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/31/2013/M/19)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 382/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
154 m2 v k. ú. České Budějovice 3 z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního 
města České Budějovice, a to formou privatizačního projektu, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemků parc. č. 2875/2 a č. 2875/1 na 
Jiráskově nábřeží (býv. veřejné WC) v k.ú. České Budějovice 3 za nemovitosti 
v trase „zanádražní komunikace“ v kat. území České Budějovice 4 (č.j. KP-
ZM/23/2013/M/12)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 2875/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 (nově 
vytvořen z části pozemku parc. č. 2875/2 a z části pozemku parc. č. 2875/1) na Jiráskově 
nábřeží v k.ú. České Budějovice 3 v majetku statutárního města České Budějovice za 
pozemky parc. č. 263/27 – zahrada o výměře 370 m2 a č. 263/50 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 23 m2 se stavbou bez čp/če (zahradní chata), vše v k. ú. České Budějovice 4, ve 
vlastnictví spol. A – stav Bohemia s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1926/16, České Budějovice, 
IČ 26090244, s finančním vypořádáním hodnot směňovaných nemovitostí ve prospěch 
statutárního města České Budějovice ve výši 142.104,- Kč a s podmínkou zřízení věcného 
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břemene, spočívajícího v zachování a zajištění provozu veřejných WC a s předkupním 
právem pro statutární město České Budějovice,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – darování stavby ZTV „Parkovací dům CENTRUM“ 
na částech pozemků parc. č. 8 a 12/1 v k.ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/32/2013/M/20)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby „Parkovací dům CENTRUM“ 
- budoucí darování staveb chodníků, přechodu pro chodce, vjezdu do parkovacího domu 
a veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 8 a 12/1 v k.ú. České Budějovice 7 do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice od investora stavby CB PARKHAUS s.r.o., se sídlem 
Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice, IČ 280 80 122, po dokončení, zkolaudování 
a skutečném zaměření geometrickým plánem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení staveb ZTV 
„Zahradní město“ v k.ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/38/2013/M/26)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby „Rožnov jih – Zahradní město“ 1.etapa:
1. budoucí odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb: 

- veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení na parc. č. 3127/12, 3127/8, 3125, 
3950/2, 3114/14, 3114/25, 3114/24, 3114/8, 3114/7 a 3114/10  v rozsahu cca 32 ks 
osvětlovacích bodů a cca 1200 m kabelové trasy,
- vodovodní řad na pozemcích parc. č. 3114/10, 3114/7, 3114/8, 3114/25, 3114/14, 
3950/2 a 3950/6 v rozsahu cca 750 m,
- dešťová kanalizace a výústní objekt na pozemcích parc. č. 3114/10, 3114/7, 3114/8, 
3114/24, 3950/2, 3095/9, 3095/10, 3095/11, 3092, 3089/3, 3094 v rozsahu cca 1050 m,
- splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 3114/10, 3114/7, 3114/8, 3114/24 a 3950/2 
v rozsahu cca 470 m,
- chodníky a komunikace na pozemcích parc. č.  3114/7, 3114/8 a 3114/24 v rozsahu cca 
6000 m2 

2. budoucí odkoupení části pozemků parc. č. 3114/7 a 3114/8 zastavěné chodníky 
a komunikacemi, od investora stavby INVY s.r.o., se sídlem U Malše 1805/20, 370 01 
České Budějovice, IČ 261 09 336, po dokončení, zkolaudování a skutečném zaměření 
geometrickým plánem, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV v k. ú. České 
Vrbné – křižovatka (č.j. KP-ZM/44/2013/M/30)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 335/2011 ze dne 15. 12. 2011 ve schvalovací části bod 2.,

II. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků dotčených stavbou ZTV v k. ú. České Vrbné  za kupní cenu 
2.000,- Kč stanovenou  dle  „Pravidel pro převod staveb ZTV“: 
- parc. č. 166/38 o výměře 1064 m2   
- parc. č. 166/43 o výměře 11 m2   
- parc. č. 166/130 o výměře 16 m2   
- parc. č. 166/131 o výměře 37 m2   
z vlastnictví společnosti E.C.D. s. r.o., se sídlem Plavská 1978/7, 370 01 České Budějovice, 
IČ 281 24 448, investora stavby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 580/2 v k.ú. České 
Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/22/2013/M/11)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 580/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. České 
Budějovice 1 za účelem výstavby vlastní trafostanice od společnosti E.ON Distribuce, a.s.,  se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  IČ 28085400, za cenu v místě a čase 
obvyklou, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení spoluvlastnického podílu id. ½ 
pozemku parc. č. 4180 v katastrálním území České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/29/2013/M/17)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr odkoupení spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku parc. č. 4180 (zahrada) o výměře 
254 m2,  k.ú. České Budějovice 3 od podílového spoluvlastníka id. ½,  ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
128 00 Praha, za cenu dle znaleckého posudku,

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



24

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Kaliště u Českých 
Budějovic – pro stavbu kanalizačního a vodovodního řadu (č.j. KP-
ZM/41/2013/M/28)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků o celkové výměře 388 m2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic:
- parc. č. 2556/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2

- parc. č. 2555/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2

- parc. č. 2702/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m2

z vlastnictví konkrétní fyzické osoby, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 211.200,- Kč,
II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1078/11 se stavbou 
garáže, vše k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/48/2013/M/34)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 316/2012 ze dne 18. 10. 2012 ve věci směny pozemku parc. č. 643/20 se stavbou 
garáže za pozemek parc. č. 1078/11 se stavbou garáže, vše v k. ú. České Budějovice 4  

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 1078/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 se stavbou 
garáže bez čp/če v k.ú. České Budějovice 4 od konkrétní fyzické osoby za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 110.000,- Kč

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

K bodu: Schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav 
města České Budějovice - předání majetku k hospodaření (č.j. KP-
ZM/49/2013/M/35)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České 
Budějovice, příspěvková organizace, IČ 70890412, spočívající v předání k hospodaření tohoto 
nemovitého majetku: budovy bez č. p. - kaple sv. Karoliny v Mladém  na parc. č. 2665 
a pozemek parc. č. 2665 vše v k. ú. České Budějovice 7,

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (č.j. KP-ZM/17/2013/M/7)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádosti obcí  Hůry, Homole, Vrábče a  Nová Ves u Českých Budějovic,

II. s c h v a l u j e
dohody o vytvoření společného školského obvodu s 
1. obcí Hůry
2. obcí Homole
3. obcí Vrábče
4. obcí Nová Ves u Českých Budějovice,

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

K bodu: Dodatek č. 1 k Dohodě  o vytvoření společného školského obvodu s obcí Hosín 
a Nedabyle (č.j. KP-ZM/18/2013/M/8)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 30/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
novelu školského zákona č. 370/2012 Sb. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

II. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu s
1. obcí Hosín
2. obcí Nedabyle,

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

K bodu: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, E. Pittera 2, České Budějovice 
a Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Matice školské 3, České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/27/2013/M/15)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 31/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, E. Pittera 2, České Budějovice, IČ 

70877688, převod nemovitého majetku - rekonstrukce povrchu hřiště  a zastřešená 
pergola na parcele č. 107/1 v k. ú. České Budějovice 7, v celkové ceně 415.524,00 Kč,

2. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice, IČ 
00581631, převod nemovitého majetku - oplocení části školního hřiště na parcele č. 186 
v k. ú. České Budějovice 7, v celkové ceně 126.418,62 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 
leden - prosinec 2012 pro děti a mládež do 18 let (č.j. KP-ZM/26/2013/M/14)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 32/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města za období leden - prosinec 2012 

občanským sdružením dle tabulky "Ocenění za reprezentaci města České Budějovice" 
u částek nad 50 000,- Kč,

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

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

K bodu: Nové znění Statutu „Ceny statutárního města České Budějovice“ (č.j. KP-
ZM/51/2013/M/37)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 33/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh znění Statutu „Ceny statutárního města České Budějovice“,

II. s c h v a l u j e
Statut „Ceny statutárního města České Budějovice“,

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

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/54/2013/M/39)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 34/2013:
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/28/2013/M/16)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 35/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zaustupitelstva města České Budějovice ze dne 
16. 1. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny 
jednání 19. prosince 2012, 16. a 23. ledna, 6. února 2013 (č.j. KP-ZM/6/2013/M/1)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 36/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. prosince 2012, 
16. a 23. ledna, 6. února 2013.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/16/2013/M/6)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 37/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 

cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/39/2013/M/27)

Usnesení ve věci rozdělení finančních prostředků nad 50 000,- Kč z Dotačního programu na 
podporu cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva dle přiloženého seznamu a uzavření smluv 
o poskytnutí dotací nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej domů Česká čp. 222/7, 9 a 11 v k. ú. České 
Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/45/2013/M/31)

Usnesení ve věci záměru prodeje nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1, a to:
- domu čp. 222 se stavební parcelou č. 278 – zast. plocha a nádvoří o výměře 290 m2

- domu bez čp. se stavební parcelou č. 270/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 127 m2

- domu bez čp. se stavební parcelou č. 279 – zast. plocha a nádvoří o výměře 476 m2

- domu bez čp. se stavební parcelou č. 280 – zast. plocha a nádvoří o výměře 124 m2

nájemcům za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem nebylo přijato.

Č. Budějovice  13. 2. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Mgr. Ivan Nadberežný

Ing. Ivana Popelová

Mgr. Juraj Thoma
primátor


