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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/153/2013/Z/2
Z Á P I S

z 22. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 14. 3. 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., 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, Mgr. Stanislav Křída, 
Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan 
Nadberežný, Jan Pikous, Ing. Ivana Popelová, Mgr. Blanka Procházková, JUDr. Josef Průcha, 
Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David 
Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Mgr. Jaroslava Šporclová, 
Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan 
Zahradník

Omluveni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Petr Kocar, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Petr 
Podhola, Ing. Miloslav Procházka, CSc.

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9.15 hod.) přítomno 35 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence tyto materiály:
Předložení žádosti o dotaci na projekt "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03 - II. 
etapa. 1. stavba, České Budějovice 2". čj. KP-ZM/132/2013/M/88 a byl zařazen jako 
bod pořadové č. 12,
Dopis plk. Milana Malého s manželkou, který se týká materiálu čj. KP-
ZM/126/2013/M/84 k bodu programu č. 16, 
Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice čj. KP-
ZM97/2013/M/55 k bodu programu č. 28 a 
opravený materiál Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 čj. 
KP-ZM/116/2013/M/74 z důvodu chyby v důvodové zprávě.
Klokočková L., poděkovala a blahopřála sociálnímu odboru magistrátu města k ocenění 
Parlamentem ČR - projekt Obec přátelská rodině.
Ing. Rataj, navrhl zařazení bodu jako bod č. 2 - Centrum halových sportů a jeho úloha 
v mezinárodních zápasech. Oznámil, že vystoupil z klubu HOPB a poděkoval za práci 
všem členům klubu HOPB. (17,1,14/4/37)
Ing. Brůha, navrhl zařazení bodu č. 3 - Způsob zajištění financování Centra halových 
sportů. (14,0,16,7/37)
Byl schválen program 22. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (35,0,1,1/37).
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jan Pikous, členové 
Mgr. Ondřej Flaška, Mgr., Bc. Michael Gyepes, Ing. Vladimír Brůha, Ing. Petra 
Šebestíková (37,0,0,0/37) .
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Byl ověřen zápis z 21. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Eva Hajerová a Ing. Ivan Tekel byly prověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Navrženy byly přestávka na oběd 12.15 - 13.00 hodin a ukončení zasedání zastupitelstva 
města v 19.00 hodin. 
Mgr. Juraj Thoma informoval, že od 13.00 hod. proběhne prezentace 
k materiálu pořadové č. 26 – Neinvestiční dotace – významné akce v roce 2013 
v Českých Budějovicích, kde budou přítomni organizátoři akce - ½ Maraton. 
Dále informoval, že obdržel 3 přihlášky do diskuse z řad občanů k pořadovému bodu č. 4 
– Zadání změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje.

1. Vyhláška o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (KP-
ZM/127/2013/M/85)
Přijato usnesení č. 38/2013 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Shrnul časový průběh tohoto předpisu. Vyhláška byla 
schválena radou města a proběhla veřejná diskuse. Sdělil, že se v rámci „řízení“ sešlo 
několik desítek připomínek. Následně byla vyhláška zaslána Ministerstvu vnitra 
k připomínkování. Sdělil, že Ministerstvo vnitra vyjádřilo souhlas a na základě toho 
předkládá tuto vyhlášku k projednání. Vyhláška reaguje na aktuální změny legislativy, 
která se týká ochrany zvířat. Zpřesňuje a stanovuje další místa, na které je vstup se psy 
zakázán. Stanovuje pohyb zvířat na cyklistických a pěších stezkách, ve veřejných parcích, 
kde může pes volně pobíhat. Dále je ve vyhlášce uvedeno, jakým způsobem mohou být 
majitelé psů postihováni. Neumožňuje žádný dvojí výklad, kdy docházelo k licitaci. 
Upozornil, že na tuto vyhlášku bude navazovat vyhláška o místním poplatku. Zmínil, že 
v této vyhlášce je uvedeno, že psa lze evidovat dvěma způsoby. První způsob je trvalá 
evidence, kdy pes je tetován. Druhý způsob čipování. Sdělil, že rada města je 
přesvědčena, že čipování je cesta správnější, z hlediska snadnější evidence psů 
a identifikace psa, zaběhne-li se. Rada města nechce tímto nařízením plošně nařizovat 
povinnost mít psa očipovaného. Toto je vyřešeno takovým způsobem, že majitel, který 
bude mít psa trvale označeného tetováním, nebo čipováním, bude nadále osvobozen od 
poplatku. Toto bude řešit navazující vyhláška o místním poplatku. Uvedl, že další 
alternativou je pořízení psí známky, která bude platit po dobu 12 měsíců a každý majitel 
musí přijít na radnici a po zaplacení poplatku dostane známku na další kalendářní rok. 
Toto také bude ošetřeno ve vyhlášce o místním poplatku.   
Diskuse: 
RNDr. Zahradník: Přivítal vyhlášku a sdělil, že ji podpoří. Upozornil, že při pohledu na 
přehled sankcí, které jsou uvedeny na konci v důvodové zprávě, je k tomuto třeba určité 
intelektuální úsilí - přiřazení sankcí k paragrafům. Uvedl, že toto by mohlo být lépe 
zpracováno. Sdělil, že co se týká evidence psů, je moderní i účinné a pro činnosti se 
ztraceným psem je jistě užitečné čipování. Ve vyhlášce je uvedeno, že možnost označit 
psa tetováním skončila v roce 2011. Vznesl dotaz, když chtějí majitelé psa označit, tak 
musí použít způsob zavedení čipu nebo i nadále platí pro nové majitele psů označit psa 
tetováním.
Mgr. Thoma: Odpověděl, že je-li pes označen tetováním a tetován je již před rokem 2011 
a zda je pes ještě živý, tak platí to, že je trvale označen a majitel je osvobozen od 
poplatku. Není-li možnost psa tetovat, pak je jedinou možností, jak osvobodit psa od 
poplatku čipování. Ke složitosti sankcí uvedl, jestliže bude schválena navazující vyhláška 
o místním poplatku, tak po dohodě s Mgr. Veselkým, bude připraven manuál, kde budou 
uvedeny základní povinnosti i základní možnosti postihu majitele psa, aby občané 
nemuseli zkoumat v přestupkovém zákoně, co hrozí, za jaký přestupek.  
RNDr. Zahradník: Sdělil, že je možné předpokládat, že velká většina přestupků bude 
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řešena na místě blokovou pokutou, která je uvedena ve výši 1000,- Kč, takže hrozivé výše 
pokut 200 tis. Kč nebo případně 50 tis. budou výjimečné. Když majitel bude opakovaně 
porušovat pravidla a ohrožovat veřejnost, což si myslí, že je pochopitelné.
Mgr. Thoma: Poděkoval všem, kdo se podílel na finální podobě této vyhlášky. Sdělil, že 
diskuse v roce 2005 k původní vyhlášce trvala přes 3 hodiny a dnes trvala jen několik 
minut.

2. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy 
Dvory IV v katastrálním území Haklovy Dvory (KP-ZM/65/2013/M/42)
Přijato usnesení č. 39/2013 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová:

3. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice 
III v k. ú. Třebotovice (KP-ZM/84/2013/M/44)
Usnesení nebylo přijato (1,22,10,5/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že rada města nedoporučila tento návrh na 
pořízení změny územního plánu schválit.

4. Zadání změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje  (KP-ZM/63/2013/M/41)
Přijato usnesení č. 40/2013 (37,0,1,1/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Mgr. Juraj Thoma sdělil, že z řad veřejnosti obdržel 
k tomuto bodu 3 přihlášky do diskuse.
Diskuse: 
konkrétní fyzická osoba:Uvedl, že na 13. zasedání zastupitelstva dne 16. 2. 2012, bylo 
ukončeno pořizování změny na jižní spojku. Citoval zápis z tohoto jednání – „nám. 
Popelová uvedla, že navrhovaná změna územního plánu města vyvolala vlnu nevole. 
Sdělila, že ing. Rataj připravil oponentní návrh vedení této trasy, na základě něhož 
nechali zpracovat vyhodnocení dopravního dopadu 3 staveb. Jižní spojky, jižní tangenty 
a varianty ing. Rataje. Uvedla, že i pro ni překvapivým závěrem hodnocení je, že 
z hlediska vnitroměstské dopravy město nutně potřebuje přemostění Vltavy, bez ohledu 
na to, zda to bude v ul. L. B. Schneidera nebo v ul. Papírenská. Informovala 
o výhledovém pozitivním dopadu přemostění na Mánesovu tř. Předpoklad intenzity 
dopravy s výhledem 30 let  je okolo  42 tis. vozidel. Přemostěním by došlo k odlehčení až 
o 8000 vozidel. Informovala, že u přemostění Malše hodnocení ukázalo minimální efekt, 
úleva okolo 1000 vozidel. Uvedla, že se neprokázala efektivita v úsecích B a C. Z tohoto 
důvodu se rozhodli ukončit proces změny územního plánu města.“ Konec citace. 
V zásadách územního rozvoje Jč. kraje není jižní spojce přisouzen nadmístní význam, 
celá oblast jižní spojky byla ze zásad územního rozvoje vyškrtnuta. Zásady územního 
rozvoje tuto oblast vůbec neřeší. Nabízí se otázka, jestliže přemostění Malše u Malého 
jezu má mít pro zmenšení dopravní zátěže na Mánesově ul. minimální efekt a jižní spojka 
není v zásadách územního rozvoje řešena. Vznesl dotaz, proč se uvažuje o tomto zadání 
změny územního plánu ve vazbě na zásady územního rozvoje Jč. kraje. Sdělil, že nechtějí 
most přes Malý jez ani přes Vltavu u Stecherova mlýna, nechtějí ani jižní spojku 
v podobě uvedené ve stávajícím územním plánu ani v jakékoli podobě, která bude 
znehodnocovat rekreační oblasti města. Dále sdělil, že chtějí hledat společně přijatelnější 
řešení. Byli by rádi, aby se vedla s veřejností diskuse, aby byly vyžádány podněty a poté 
se jimi náležitě zabývat. Požádal o zvážení hlasování o tomto a požádal o odložení. 
Inicioval veřejnou diskusi na téma jižní spojky. 
konkrétní fyzická osoba: Požádal o lepší přístup k této věci. Přemostění Vltavy 
Papírenskou ul. je nemyslitelné, a pokud bude vlečka, nelze zprovoznit Papírenskou ul. 
Sdělil, že křižovatka Papírenská a Lidická je dnes dostatečně přeplněná a ještě s ul. B. 
Němcové, když zatížíme další dopravou, tak je z toho průšvih. Dále nám. Jiřího 
z Poděbrad, které je také zatíženo. Ulice L. M. Pařízka je zastavěná spoustou bytů a jistě 
občané nebudou rádi, když tam bude vpuštěna doprava. Další řešení, které se týká 
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podjezdu pod železnici, která je u jižní zastávky a zatáčí přes most přes Malši. Sdělil, že 
narážíme na to, že způsobíme spoustu nevole lidem, kteří v této oblasti bydlí. Bude 
ohrožena zeleň a další problém s napojením k zanádražní komunikaci. V současné době 
zanádražní komunikace slouží, jako náhražka, objízdná trasa, když není možné jezdit 
skrze viadukt. Tunel pod železnicí je také nemyslitelný, protože stojí velké finanční 
prostředky. Požádal o přemostění jižněji, aby se neohrožovalo  takové množství lidí. 
Požádal o promítnutí obrázků území, které se bude tímto ničit.  
konkrétní fyzická osoba:Uvedla, že v červnu 2011 se konalo veřejné projednání, týkající 
se jižní spojky. Sdělila, že byla podepsána petice. Uvedla, že naše město potřebuje tři „O“ 
- obchvat, osvětu a omezení individuální automobilové dopravy cestou MHD 
a vybudování dopravní infrastruktury pro cyklisty. Požádala o veřejnou diskusi k záměru 
jižní spojky a celkové koncepce mobility na mnoho let dopředu. Požádala o nehlasování 
o zadání zpracování změn projektu jižní spojky, dokud neproběhne veřejná diskuse. 
Vznesla dotaz,   kolik procent finančního objemu na dopravní řešení je vyčleněno na 
cyklodopravu z celkových investic města.   
Proběhla prezentace, která vysvětluje pocity občanů z uvedené situace. 
Ing. Popelová: Uvedla, že v tomto materiálu se nehovoří o přemostění Malše a nehovoří 
se zde o jižní spojce. Na žádost krajského úřadu se řeší křižovatky - napojení obcí ČB 
a Litvínovic na silnici I/3. Krajský úřad si nechal zpracovat kapacitní posouzení, z kterého 
vyšlo, že pokud nebude dálnice D3 a bylo by realizováno plánované připojení pravého 
břehu Vltavy v rámci ČB na stávající kruhovou křižovatku, tak by to znamenalo 
vybudovat zde mimoúrovňovou křižovatku. Pokud by připojení bylo v Pekárenské, tak 
tento problém odpadá. Přemostění v Papírenské ulici, je dáno stávajícím územním plánem 
a žádné změny zde nepodnikáme. Je zastáncem toho, aby se změnilo myšlení 
v dopravních preferencích, je přesvědčena o tom, že město potřebuje propojit východní 
a pravý břeh Vltavy, ještě dalším přemostěním, nejen na jihu a také na severu. Největší 
koncentrace lidí je na východním břehu a za službami se přesouvají na pravý břeh. 
RNDr. Zahradník: Sdělil, že chápe obavy občanů, kteří vystupovali v diskusi. Pravda je, 
že se o jižní spojce v tomto případě rozhodovat nebude, ale chápe obavy, protože občané 
stále nevidí možnost koncepčního řešení. Nevidí, co naše město s dopravou hodlá dělat. 
Obavy občanů jsou reálné a město tu plánuje jižní spojku a pak zase od ní ustoupí. Dle 
sdělení nám. Popelové bude společně s obcí Litvínovice hledat nějaké místo pro 
křižovatky. Přemostění by mohlo být postaveno tam, kde to bude možné, tam, kde ta 
křižovatka tu dopravu z té silnice I. třídy odvede. Přemostění by mohlo dopravu převést 
do obytné klidné obytné čtvrti Rožnova. Připojil se k občanům, kteří zde přednesli své 
příspěvky.  
Jelen F.: Sdělil, že město financuje koncepci - Integrovaný plán organizace dopravy, 
firmě Mott Macdonald. Vedení jižní spojky v úseku Novohradská a Roudenská, 
rozšiřovalo železniční těleso o 8 m a že tam nebude nákladní doprava. Uvedl, situaci v ul. 
Matice školské, jaká vozidla tam stojí v 18 – 20 hodinu a jaká vozidla tam stojí teď. 
Obyvatelé ji zatěžují svými vozidly. Odpůrcům, kteří tady bojují, proti nově vznikajícím 
komunikacím, že oni sami také zatěžují stávající komunikace a bez tolerance našich 
předků, by tady nevznikla žádná další komunikace. Všichni chceme mít pod okny klid. 
Hajerová E.: Podpořila nám. Popelovou, kdy jsou největší zastánkyně vytvoření 
parkovacích zón ve městě. Sdělila, že by omezila vjíždění zbytečných aut do centra 
města. České Budějovice nemají obchvat a je "pro", aby se propojení mezi Roudenskou 
a Novohradskou také udělalo. 
Ing. Popelová: Sdělila, že koncepčním řešení je územní plán, který nám říká, co bychom 
v tomto městě měli stavět. Dle územního plánu byly vybrány komunikace, které by se 
měli připravovat. S pomocí integrovaného plánu organizace dopravy. Na základě toho se 
budují jednotlivé etapy, např. zanádražní komunikace apod. Problémem je, jak se lidé 
dívají na dopravu, aby to bylo o dopravě pěší a cyklistické. Reagovala na 
RNDr. Zahradníka. Jihočeský kraj nechal zpracovat kapacitní posouzení, říká, že stávající 
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kruhový objezd na Litvínovické kapacitně není schopen napojení města unést, znamenalo 
by to mimoúrovňovou křižovatku. Papírenská ul. je možná nejjižnější možná hranice, aby 
se jednalo o propojení levého a pravého břehu města České Budějovice. Tranzitní 
dopravu by odváděla jižní tangenta.   
RNDr. Zahradník: Sdělil, že v územním plánu je zakreslená jižní silnice mezi Lidickou tř. 
s Plavskou. Jedná se o velmi důležitou silnici pro rožnovské občany, která odlehčuje 
provoz z ul. J. Hůlky a ul. Mezi Tratěmi. Uvedl obavu, že vyústění komunikace přes 
Vltavu do Rožnova by rozbila klidovou zónu. Je rád, že takovéto řešení nám. 
Ing. Popelová odmítá.
Jelen F: Sdělil, že v dnešní době provedení mimoúrovňové křižovatky je standardním 
řešením. Sdělil, že zabíhat do detailů je zbytečné a vše by se mělo řešit ve veřejné diskusi.

5. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
za rok 2012 (KP-ZM/101/2013/M/59)
Přijato usnesení č. 41/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová:

6. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2013 - 1. výzva - 2. část projektů (KP-ZM/107/2013/M/65)
Přijato usnesení č. 42/2013 (33,0,1,5/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Tematický IPRM - změny v závazné části - vyřazení nevyhovujících projektů a zařazení 
projektů náhradních (KP-ZM/114/2013/M/72)
Přijato usnesení č. 43/2013 (34,0,1,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch:

8. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera)" (KP-
ZM/118/2013/M/76)
Přijato usnesení č. 44/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
RNDr. Zahradník: Informoval o neformálním výstupu z územní komise Rožnov. 
Realizace tohoto projektu proběhne od července do listopadu roku 2013. V rámci 
rekonstrukce jsou na chodnících ostrůvky zeleně, které vyhovují korektnímu způsobu 
komunikaci, ale pro občany jsou obtížné, protože se o zeleň nikdo nestará.
Mgr. Thoma: Sdělil, že se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu. Výsledek bude stejný po 
rekonstrukci, jako je dnes. 
Ing. Moravec: Dotázal se, proč neschvalujeme předložení žádosti o dotaci. 
Ing. Joch: Sdělil, že takto je to správně.

9. Realizace a financování projektu "Komunitní centrum" (KP-ZM/121/2013/M/79)
Přijato usnesení č. 45/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. Hlasování ve znění úpravy v části I. schvaluje v bodě 2. mění 
částku 82,500 000,- Kč. (35,0,0,0/35) 

10. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti J. Plachty" (KP-ZM/120/2013/M/78)
Přijato usnesení č. 46/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

11. Zapojení 5 projektů partnera do IPRM Levý břeh Vltavy (KP-ZM/122/2013/M/80)
Přijato usnesení č. 47/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Tento materiál je předložen na základě žádosti Biologického 
centra AV České republiky. Uvedl, že mají připravené projekty a chtějí je vložit do 
našeho integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy dle smlouvy. Splňují 
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podmínky ve smlouvě a pomůže jim to v případné vyšší bonifikace, při vyhodnocování 
projektů.
Diskuse: 
Klokočková L.: Připomněla, že i VŠTE, předkládá projekty a byla by ráda, kdyby i tyto 
projekty byly v průběhu času zapracovány.  
Ing. Joch: Odpověděl, že VŠTE není na levém břehu Vltavy, proto zapojování je velice 
obtížné. Programovací období bude končit v roce 2014 a v roce 2015 bude docházet 
k poslednímu vyúčtování. Sdělil, že do integrovaného plánu rozvoje města - Levý břeh se 
VŠTE nebude moci přihlásit, aby mohla být zvýhodněna bonifikací.

12. Předložení žádosti o dotaci a realizace projektu "Regenerace sídliště Vltava sever - část 
03 - II. etapa - 1. stavba, Č. Budějovice 2" (KP-ZM/132/2013/M/88)
Přijato usnesení č. 48/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

13. Rozpočtová opatření číslo 29 až 31 (KP-ZM/108/2013/M/66)
Přijato usnesení č. 49/2013 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že rozpočtová opatření byla projednána na finančním výboru 
a doporučuje je zastupitelstvu ke schválení. 
Jelen F: Dotázal se na program zvýšení efektivity a kvality řízení investičních akcí 
a souvisejících procesů. Domnívá se, že takové věci se řeší na koordinačních poradách.
Ing. Joch: Odpověděl, že v rámci zkvalitnění koordinace se uvažovalo o softwaru, který 
by řešil koordinaci investičních akcí na magistrátu.

14. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6, V 10 a V 11 (KP-ZM/111/2013/M/69)
Přijato usnesení č. 50/2013 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15. Majetkové dispozice ()

15.1 Dispozice s majetkem města – zrušení prodeje části pozemku parc. č. 1635/26 v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/93/2013/M/51)
Přijato usnesení č. 51/2013 (32,0,0,7/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

15.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. České Budějovice 2 
(KP-ZM/124/2013/M/82)
Usnesení nebylo přijato (5,22,11,1/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl, že rada města k tomuto materiálu hlasovala negativně. 
Jelen F.: Sdělil, že nechápe, proč by se nemohl občanům pozemek prodat, když pozemek 
má napojení ze strany Pasovské ul. V případě, že tento pozemek je obslužitelný z ul. 
Pasovské se mu jeví jako zlomyslnost, nechávat občanům veřejný prostor.
Hajerová E: Reagovala na F. Jelena. Momentálně jsme v situaci, kdy Policie ČR, 
rozporuje jakékoli stavby, které mají pouze jedno připojení k silnici. Chtějí, aby bylo 
zprůjezdněno ze dvou stran, kvůli záchrannému systému. Policie ČR má velké výhrady 
k povolování další výstavby. 
Ing. Joch: Sdělil, že občané mají pozemek pronajatý a požádali o odkoupení. Dle 
vyjádření odboru správy veřejných statků a útvaru hlavního architekta nedoporučili, aby 
tento pozemek byl prodán. V budoucnu nevíme, jak se bude území vyvíjet, může to např. 
fungovat jako chodník, nebo propojení. Nevidí důvod se vzdávat obsloužení tohoto 
pozemku i z druhé strany. 
Jelen F: Sdělil, že pro tento materiál nebude hlasovat.

15.3 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1890/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/92/2013/M/50)



7

Usnesení nebylo přijato (0,27,8,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že vyjádření odborů správy veřejných statků a útvaru 
hlavního architekta jsou negativní. Rada města hlasovala záporně.

15.4 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc.č. 354/11, parc. č. 354/6 a parc. č. 
354/9 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/106/2013/M/64)
Přijato usnesení č. 52/2013 (35,0,1,3/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.5 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/720 a 2061/721 v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/94/2013/M/52)
Přijato usnesení č. 53/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

15.6 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice 
u Trhových Svinů (KP-ZM/87/2013/M/46)
Usnesení nebylo přijato (0,30,5,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.7 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3355/18 v kat. území České 
Budějovice 3 (KP-ZM/96/2013/M/54)
Přijato usnesení č. 54/2013 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.8 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej částí 
pozemku pod vjezdy  v k. ú. České Vrbné – Svět nábytku (KP-ZM/90/2013/M/48)
Přijato usnesení č. 55/2013 (32,0,1,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.9 Dispozice s majetkem města - budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 pro 
stavbu "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část - 1.1." - změna usnesení (KP-
ZM/91/2013/M/49)
Přijato usnesení č. 56/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.10 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy s Jihočeským krajem 
v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." 
(KP-ZM/119/2013/M/77)
Přijato usnesení č. 57/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15.11 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 538/110 v katastrálním území 
Haklovy Dvory (KP-ZM/110/2013/M/68)
Přijato usnesení č. 58/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl ing. Joch.

15.12 Dispozice s majetkem města - majetkové vypořádání v areálu obchodního domu 
SCONTO (KP-ZM/112/2013/M/70)
Přijato usnesení č. 59/2013 (30,1,4,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že město České Budějovice by mělo převzít do svého 
majetku komunikaci, osvětlení, kanály atd. Společnost Centro Zličín bude rekonstruovat 
most a složila bankovní záruku ve výši 3 mil. Kč. Bankovní záruka bude končit v dubnu 
2014. V případě, že společnost Centro Zličín by tuto akci nestihla realizovat, propadla by 
ve prospěch města ČB. Na vybudování mostu bude zvýšená bankovní záruka ve výši 
5 mil. Kč. Společnost Centro Zličín nabídla vybudování části cyklostezky, která sousedí 
s lokalitou u obchodního domu SCONTO. Město ČB dá k dispozici své pozemky, dále 
jsou tam pozemky ŘSD, na vybudování cyklostezky bude bankovní záruka 3 mil. Kč. 
Dohoda je třístranná. 
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Diskuse: 
Ing. Rataj: Dotázal se nám. Ing. Popelové na jednání ohledně odbočovacího pruhu 
z hlavní silnice ke SCONTU?
Ing. Popelová: Odpověděla, že kraj tuto záležitost uzavřel s tím, že rozpory nejsou tak 
fatální, aby měnil své rozhodnutí. 
Ing. Rataj: Dotázal se Ing. Jocha, jaké bude další řešení ohledně zatopení cyklostezky.
Ing. Joch: Odpověděl, že při přívalových deštích docházelo k zatopení. Sdělil, že probíhá 
jednání a odbor SVS stavbu nepřevezme do chvíle, kdy závady na čerpadlech nebudou 
odstraněny.  
Klokočková L.: Vznesla dotaz, proč přebíráme silnici, která má odbočovací pruh do pole. 
Nedošlo k žádným změnám a znovu materiál projednáváme. Upozornila, že na veřejné 
komunikaci, jak dlouho mohou čerpadla čerpat. Obává se, že čerpadla přejdou pod správu 
magistrátu a kdo bude poté provádět jejich opravy. 
Ing. Joch: Materiál je předkládán znovu, protože výstavba byla spuštěna, proběhla 
povolení. Město ČB si definovalo spoustu podmínek, které byly splněny. Odbočovací 
pruh do pole je zastavitelné území a je v majetku Centro Zličín, kde mohou vzniknout 
další obchodní domy. Čerpadla bude město přebírat a bude je platit. Když na nich dojde 
k závadě, poté závady budeme opravovat. Podjezd se nachází pod úrovní, není možné to 
jinak technicky vyřešit.

15.13 Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb ZTV a pozemků  v k. ú. České 
Budějovice 5 - „ČB, Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ (KP-ZM/103/2013/M/61)
Přijato usnesení č. 60/2013 (31,0,1,7/39)
Materiál uvedl Ing. Joch:

15.14 Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/109/2013/M/67)
Usnesení nebylo přijato (22,0,16,1/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že se jedná se o pozemky u sportovní haly. Ve smlouvě 
bude uvedeno to, že pokud dojde k jakémukoliv poškození komunikací vlivem 
probíhajících staveb v této lokalitě, společnost je bude hradit.
Diskuse: 
Jelen F: Vznesl dotaz, jak zjistíme, kdo škodu na komunikaci způsobil, dojde-li 
k poškození. Upozornil na problematiku předávání ZTV na město.
Ing. Joch: Odpověděl, že v této lokalitě se pohybují osobní auta, autobusy a kamiony, 
kterým nabídneme parkoviště, kde byly motokáry. Investor počítá, že případné škody 
uhradí. Sdělil, že v bodě diskuse promítne fotogalerii ZTV, které město převzalo. Záměr 
je minimalizovat škody městu.  
Jelen F:  Upozornil na složitou problematiku, kdy si ZTV má město přebírat. Sdělil, že 
pro tento materiál hlasovat nebude. V rámci výstavby nové sportovní haly dojde 
k velkému zatížení této komunikace a dojde k jejímu rozbití a následně pak budeme 
vymáhat na zhotoviteli škodu. 
JUDr. Průcha: Sdělil, že možností je velice mnoho a nástin problémů s přejímáním ZTV 
uvedl kolega Jelen. V tomto konkrétním případě by město nemělo ZTV přejímat. Nic 
nebrání tomu počkat, než se vyjasní situace a než CITY-PARK dokončí výstavbu a než 
bude jasné, jak bude probíhat výstavba sportovní haly. Sdělil, že když toto převezmeme, 
tak se investor zavazuje tím, že škody by bylo možno zahrnout do oprav komunikace. 
Domnívá se, že tady není nezbytně nutné, aby město České Budějovice již v této fázi 
do toho šlo. 
Jelen F: Upozornil na případná rizika s převzetím této ZTV. 

15.15 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV v k. ú. České Budějovice 6 
– lokalita ul. Ke Studánce (KP-ZM/88/2013/M/47)
Přijato usnesení č. 61/2013 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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15.16 Dispozice s majetkem města - budoucí směna pozemku parc.č. 570/23 se 
stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 4 za pozemek parc. č. 2571 se stavbou 
garáže v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/95/2013/M/53)
Přijato usnesení č. 62/2013 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Jelen F.: Poděkoval majetkovému odboru a nám. Ing. Jochovi za majetkové vypořádání 
s družstevníky ohledně zanádražní komunikace.   

16. Vzdání se pohledávky města vůči vlastníkovi domu v ulici Strádova č.p. 905/26 (KP-
ZM/126/2013/M/84)
Přijato usnesení č. 63/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Calta.  

17. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Planá (KP-ZM/113/2013/M/71)
Přijato usnesení č. 64/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

18. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2013 (KP-ZM/83/2013/M/43)
Přijato usnesení č. 65/2013 (35,0,0,4/39)

19. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb 
péče o děti do 6 let věku v roce 2012 (KP-ZM/100/2013/M/58)
Přijato usnesení č. 66/2013 (36,0,0,3/39)

20. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2012 (KP-ZM/99/2013/M/57)
Přijato usnesení č. 67/2013 (35,0,0,4/39)

21. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 
2012 (KP-ZM/123/2013/M/81)
Přijato usnesení č. 68/2013 (34,0,0,5/39)

22. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2013 - 1. výzva (KP-ZM/102/2013/M/60)
Přijato usnesení č. 69/2013 (33,0,0,6/39)

23. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 
v roce 2012 (KP-ZM/105/2013/M/63)
Přijato usnesení č. 70/2013 (33,0,0,6/39)

24. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2013. (KP-
ZM/115/2013/M/73)
Přijato usnesení č. 71/2013 (33,0,0,6/39)

25. Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 (KP-
ZM/116/2013/M/74)
Přijato usnesení č. 72/2013 (32,0,0,7/39)
Ing. Joch poděkoval odboru sociálních věcí za tento materiál.
Byla vyhlášena přestávka na oběd od 12.15 do 13.00 hod.

26. Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2013 v Českých Budějovicích (KP-
ZM/104/2013/M/62)
Přijato usnesení č. 73/2013 
Oddělené hlasování: v části I. bere na vědomí (37,0,0,2/39), II. schvaluje 1. (37,0,0,0/37), 
2. (37,0,0,2/39), 3. (34,0,0,0,2/39), 4. (37,0,0,2/39), 5.(35,0,0,3/38) III. ukládá 
(35,0,0,3/38).
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Sdělil, že město České Budějovice je příjemcem finančních 
prostředků z hazardu za loňský rok. Uvedl, že dle návrhu rozdělování finančních 
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prostředků se vyhlašovaly jednotlivé granty v grantových výzvách. Rada města se 
rozhodla z těchto hazardních financí vyčlenit částku 2 mil. Kč na rok 2013 a z těchto  
podpořit významné akce, na kterých má město trvalý zájem na realizaci ve městě. Byly 
vybrány tyto akce: Fotojatka o. s., Majáles 2013, 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové 
a 2. ročník  ½ Maratonu 2013.
Informoval, že z pořadatelského týmu ½ Maratonu jsou zde zástupci a konkrétní fyzická 
osoba tuto akci představí. Informoval, že zastupitelé obdrželi odkaz na základní 
dokumenty k ½ Maratonu e-mailem. Závěrem zde bude promítnut film, který shrne 1. 
ročník ½ Maratonu, který proběhl v loňském roce. 
konkrétní fyzická osoba: Uvedl, že pracuje v organizačním týmu Budějovického ½ 
Maratonu a v rámci celého projektu „RunCzech“  zastává pozici koordinátora závodu 
a má na starosti samotnou realizaci závodu. Uvedl prezentaci „ČR se rozběhla“ - 1. ročník 
Budějovického ½ Maratonu. Závod se dostal mezi 20 nejlepších závodů v rámci celého 
světa a byl pořádán v nejvyšší známce kvality. Sdělil, že se jedná o důležitou propagaci 
města a závodu nejen v České republice. V roce 2012 se zúčastnilo 1 438 běžců 
soutěžních závodů - ½ Maraton, 10 km závod, štafeta a 521 účastníků nesoutěžního běhu, 
což byl běh na 3,5 km. Celkem se projektu „RunCzech“ zúčastnilo 35 tis. účastníků.  
V roce 2013 se předpokládá navýšení účasti závodu, proto bylo rozhodnuto zrušit závod 
na 10 km.      
Diskuse: 
Ing. Brůha: Sdělil, že ½ Maraton považuje za výbornou propagaci města, nicméně se 
zdrží hlasování. Vznesl dotaz, proč nebyl materiál předložen finančnímu výboru. Požádal 
o oddělené hlasování. 
Ing. Rataj: Souhlasil s Ing. Brůhou, sdělil, že je členem finančního výboru a překvapilo 
ho, že tento materiál nebyl předložen finančnímu výboru. Vznesl dotaz , proč  nebyly 
v grafu uvedeny Karlovy Vary? Olomouc a Ústí nad Labem přispívají cca 1 mil. Kč? 
konkrétní fyzická osoba: Odpověděl, že v Karlových Varech bude probíhat v letošním 
roce první ročník. V Olomouci je nejstarší ročník a poté Ústí nad Labem. Podpora z města 
Olomouce je 1 240 tis. Kč a další finanční prostředky od kraje. Ústí nad Labem zatím 
není uzavřené, některé procesy jsou pomalejší. Informoval, že z Ústí nad Labem máme 
přislíbenou částku 600 tis + 220 tis. na služby, které se týkají města.  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, zda je vyčísleno, kolik budou stát nájmy a náklady na městskou 
policii. 
Mirovský Tomáš: Sdělil, že tyto jednotlivá čísla nemá k dispozici, ale existují. 
Ing. Rataj: Požádal o celkovou částku, kterou musí do 1/2 Maratonu investovat?
Mgr. Thoma: Sdělil, že pro pondělní jednání finančního výboru ještě neměl kompletní 
podklady a usoudil, aby se debata odehrála přímo na zastupitelstvu. K dotazu Ing. Rataje 
sdělil, že neumí vyčíslit náklady na městskou policii. Městská policie toto má jako 
standardní pracovní náplň. Úklid v loňském roce společnost .A.S.A. věnovala sponzorsky 
a poplatek za zábor veřejného prostranství město nevybírá.  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že na žádost členů finančního výboru, nechala namnožit 
materiál, že bude otevřena diskuse v bodě různém.  
Hajerová E.: Sdělila, že když město nevybírá za zábor veřejného prostranství, tak tím 
přispíváme několik set tisíc. Rozpočet celé akce je 4 600 000,-. Kč. Výnosy se dají 
spočítat, např. startovné. Jsme odpovědni za hospodárné nakládání s veřejnými 
prostředky. Upozornila, že navržená částka 800 tis. Kč, vyčnívá z ostatních částek 
a navrhla, aby byla ponížena na 500 nebo 550 tis. Kč.    
Mgr. Nadberežný: Podpořil návrh odděleného hlasování. Podivil, se že se zde projednává 
tento materiál narychlo. Toto mohlo proběhnout již při přípravě rozpočtu na letošní rok. 
Upozornil, že se finanční prostředky přesouvají více do komerčních aktivit. Klub KSČM 
je proto, aby se tato akce podpořila, ale v rámci dotace na podporu cestovního ruchu.  
Jelen F: Rozhodl se, že tuto akci nepodpoří. Uvedl, že se jedná o pohrdání finančním 
výborem. 
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Mgr. Thoma: Připomněl, že na konci loňského roku, požádali pouze na část, která 
souvisela s propagací cestovního ruchu a pokud budou začleněny finanční prostředky 
z hazardu bude možné si o ně zažádat. Reagoval na dotaz Mgr. Nadberežného a sdělil, že 
na podporu mládežnického sportu bylo místo 6 mil. dáno18 mil. Kč. 
Jelen F.: Upozornil, na kvalitu materiálu, který má tuto akci podpořit.
Procházková B.: Kvitovala, že se v sobotu 8. 6. nebudou konat žádné svatby. Nerada by, 
aby se opakovala situace z loňského roku, kdy hluk z náměstí byl neúnosný a svatebčané 
byli nepřiměřeně rušeni. 
Ing. Joch: Sdělil, že nebyl přítomen na radě města, když se jednalo o tomto materiálu, je 
připraven tuto akci podpořit. Požádal o poradu klubů. 
prof. RNDr. Vácha: Připomněl, že kdysi se hlasovalo např. 5 mil. Kč pro hokejový klub, 
což by mohlo být 10 let Maratonu v Českých Budějovicích. Tyto finanční prostředky jsou 
pro 3000 účastníků a částka 5 mil. Kč byla na platy hokejistů. 
RNDr. Zahradník: Vadí mu, že toto nebylo projednáno ve finančním výboru. Myslí si, že 
tato akce by mohla být začátkem dobré tradice v ČB. Je připraven tuto akci podpořit. Byla 
vyhlášena přestávka na poradu klubů do 14.10 hodin. 
Ing. Joch: Navrhl protinávrh jako společný návrh koaličních klubů. V části II. schvaluje, 
v bodě 3. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 550 000 Kč pro temto team prague s. r. o. 
částka bude vyúčtována dle směrnice grantového systému.

27. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2013 - 1. výzva - část projektu - změna  seznamu žádostí doporučených 
k udělení dotace - granty nad 50.000 Kč (KP-ZM/125/2013/M/83)
Přijato usnesení č. 74/2013 (36,0,0,1/37)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že komise pro cestovní ruch podpořila změnit 
seznam a ½ Maraton vypustit.

28. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/97/2013/M/55)
Přijato usnesení č. 75/2013 (33,0,0,4/37)
Ing. Šebestíková: Sdělila, že rozdala všem upravený zápis z finančního výboru, omluvila 
se, že nestihla zapracovat připomínky Ing. Rataje.  

29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/98/2013/M/56)
Přijato usnesení č. 76/2013 (31,2,2,2/37)
Ing. Brůha: Upozornil na zápis z kontroly - vyúčtování akce pouličního divadla Bash 
Street company. Kvůli této akci odešla jedna z pracovnic magistrátu města. Doporučil 
přečíst si zápis a zaměřit se na podstatu věci, než na jazykové vyznění.
Procházková B.: Navázala na Ing. Brůhu a sdělila, že je zde otevřeně konstatováno, že 
došlo k podvodu. Požádala o omluvu konkrétní fyzické osobě která na toto poukázala. 
Ing. Popelová: Sdělila, že se konkrétní fyzické osobě omlouvat nebude. Vyúčtování 
dotací se již v tomto zastupitelstvu schvalovalo a co doporučovala kontrolní skupina bylo 
zohledněno, nesprávné náklady byly vyškrtnuté a nebyly tam vůbec zahrnuté. konkrétní 
fyzická osoba pochybení odhalila, ale její pečlivost byla někdy problematická. 
Mgr. Nadberežný: Upozornil na formální chybu v bodě 4. Požádal o důslednost 
v poskytování dotací příspěvkovým organizacím.
RNDr. Zahradník: Poděkoval B. Procházkové a sdělil, že spravovat projekty není 
jednoduché. 

30. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 20. a 22. února, 
6. března 2013 (KP-ZM/85/2013/M/45)
Přijato usnesení č. 77/2013 (36,0,1,0/37)

31. Diskuse zastupitelů ()
Přijato usnesení č. 78/2013 (31,0,2,3/36)
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Ing. Joch: Prezentoval fotodokumentaci - ZTV, které město České Budějovice převzalo. 
Procházková B.: Sdělila, že zastupitelé obdrželi dopis od I. Klímy ohledně chování 
bezdomovců u kostela sv. Mikuláše. Vznesla dotaz, zda někdo na tuto stížnost reagoval?
Mgr. Thoma: Odpověděl, že požádal správu veřejných statků, aby zvýšili úklid tohoto 
prostranství a Městská policie má v trvalých úkolech řešení těchto problémů. Sdělil, že 
není možné tyto osoby odvézt za město. 
Procházková B: Uvedla, že s přicházejícím jarem se snad situace zlepší. 
RNDr. Zahradník: Uvedl problematiku Rožnova, dopravního provozu J. Hůlky, případně 
v ulici Mezi Tratěmi. Občané trpí hlukem, prachem, ale i velkým nebezpečím, které 
pramení z rychlosti projíždějících automobilů. Požádal o setkání s p. primátorem, kde by 
bylo možné tyto starosti tlumočit. Dále požádal, aby se v ul. J. Hůlky a v ul. Mezi Tratěmi 
zřídily omezující prvky např. vodorovné dopravní značení nebo retardéry. 
Ing. Rataj: Uvedl prezentaci ohledně Centra halových sportů. Postěžoval si na média, že 
k tématu „sportovní hala“ není nutné dělat žádný pořad. Upozornil, že vítězný projekt 
architektonické soutěže byl již znám. Seznámil s pravidly Mezinárodní atletické federace 
pro výstavbu hal. Informoval, o petici proti zbourání stávající sportovní haly, kterou za 21 
dnů podepsalo 1500 občanů. Požádal o tyto písemné odpovědi na následující otázky:
1. Vyjádření Českého volejbalového svazu ČVS, zda navržená hala Centra halových 
sportů v ČB, vyhovuje uspořádání mezinárodních zápasů dle platných předpisů pro 
ostatní, světové a oficiální soutěže Mezinárodní volejbalové federace (FIVB)?
2. Vyjádření odboru dopravy Mm ČB zda počet požadovaných parkovacích míst v počtu 
30 je v souladu s platnou legislativou?
 3. Vyjádření rady města - z jakého důvodu byly úmyslně, resp. z neznalosti požadovány 
stavební parametry vybavení haly jiné než podepisuje FIVB resp. ČVS? 
4. Vyjádření rady města - jaké finanční náklady budou pro povinné vybavení haly dle 
předpisů FIVB? 
Seznámil zastupitele se zápisem z komise č. 1 a zápisem č. 2 ohledně zbourání stávající 
sportovní haly.
Jelen F.: Uvedl připravenou prezentaci ohledně Centra halových sportů. Upozornil na 
podivné výběrové řízení na projekt Centra halových sportů. Upozornil na expertízu - 
statický posudek na stávající sportovní halu. 
Pikous J.: Požádal, zda by bylo možné se v budoucnu ještě zabývat propojením 
Suchého Vrbného. Sdělil, že se přece jen realizace zanádražní komunikace může 
posunout a stávající „krček“ je logickým napojením Suchého Vrbného směrem na 
Hlinsko.  
Hajerová E.: Tlumočila jednání územní komisi č. 6 - Kaliště. Požaduje písemnou 
odpověď, kdo podepsal za město, v rozporu s územním plánem to, že v Kalištích vzniklo 
vrakoviště, kolikrát a  jaké odbory toto kontrolovaly v souvislosti s povolením. Připojila 
se ohledně komunikací k Ing. Ratajovi, územní komise č. 2 - oprava silnice O. Nedbala 
a Ant. Barcala, bude stát nejméně 60 mil Kč. 
Mgr. Thoma: Reagoval na prezentaci F. Jelena. Informoval o dopisu  Ing. arch. Nováka 
ze dne 12. 3. 2013 – žádost  o objasnění situace ohledně výběrového řízení na projekt 
Centra halových sportů, který zaslal na Českou komoru architektů. Citoval odpověď, 
Ing. arch. Petra Leška, předsedy pracovní skupiny pro soutěže z České komory architektů 
k průběhu architektonické soutěže na Centrum halových sportů. Sdělil, že na základě 
tohoto doporučení České komory architektů paní Leštinová z investičního odboru, svolala 
pracovní porotu, která se bude námitkou Ing. arch. Nováka zabývat. Citoval materiál, 
který si nechal zpracovat. Sdělil, že postupuje dle doporučení uvedeného v materiálu.   
Ing. Brůha: Sdělil, že mu nepřísluší dělat soudce, zda architektonická soutěž byla 
podivná, či nikoliv. Mrzí ho, že se možná ukáže to, že kvalitní pěkný návrh možná 
realizován nebude. Dále sdělil, že od září vystupuje s výhradami k Centru halových 
sportů. Upozornil na financování Centra halových sportů. Na finančním výboru byl 
předveden finanční model, který ho nepřesvědčil. Došlo by k výraznému zadlužení města, 
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bez cizích zdrojů a není možné takovouto investici zvládnout. Dofinancování by bylo 
nějakým způsobem možné. Sdělil, že vyzývá radu města, aby nedělala žádné kroky, do 
chvíle, než bude rozhodnuto o tom, že tato investice je v možnostech města. Navrhl 
usnesení: Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru průběžně kontrolovat veškerá 
usnesení rady města vztahující se k přípravě a realizaci Centra halových sportů a podávat 
na každém jednání zastupitelstva průběžnou informaci o této kontrole. 
Jelen F: Vznesl dotaz, zda již byla vyplacena odměna prvním třem vyhlášeným 
ateliérům? 
Ing. Joch: Odpověděl, že asi ne, neví to. 
Jelen F: Informoval, že byl jeden z prvních, co začal připravovat výstavbu nové sportovní 
haly a je připraven maximálně podporovat výstavbu nové haly. Sdělil, že při přípravě je 
proluka 2 roky. Sdělil, že tato rada města při slibu, který dala volejbalovému klubu, bude 
výstavba haly připravena na konci tohoto volebního období, pokud se nikdo neodvolá.  
Hala se mohla připravovat dříve. Reagoval na p. Pikouse. Komunikaci Hlinecký přivaděč 
skutečně město potřebuje. Sdělil, že staveb, které se ruší, je poněkud moc. 
Ing. Popelová: Reagovala na p. Pikouse. Spojnice slouží lidem ze Suchého Vrbného 
z Vráta, z Dubičného, z Hlinka. Během přípravy stavby se náklady odhadovaly kolem 15 
– 20 mil. Kč. Kraj a město Rudolfov se odmítli touto stavbou zabývat. Podloží bylo 
takové, že finance se vyšplhají na dvojnásobek. Možností pro občany je, že v úseku 
Vrbenská – Rudolfovská  je zanádražní komunikace hotová. Po zanádražní komunikaci 
mohou občané toto objet. 
Ing. Brůha: Reagoval na průběh dnešní diskuse, kdy se řeší další podivné výběrové řízení. 
Požádal vedení města, aby byl vyškrtnut ze zásobníku zastupitelů, kteří jsou nominováni 
do výběrových komisí. Nehodlá být v budoucnu kriminalizován v souvislosti se svojí 
účastí ve výběrových řízeních a práva zastupitele, být nominován, do těchto komisí 
Klokočková L. - Požádala o písemnou odpověď od p. Michla, zda by bylo možné přidělat 
na stoly v zasedací místnosti háčky na tašky. Dotaz zní, kdy bude učiněno.
JUDr. Průcha: Sdělil, že byl členem poroty pro výběr návrhu na sportovní halu. V rámci 
výběrových řízení bylo 51 návrhů. Bylo vybráno 6 návrhů do užšího výběru. Je 
přesvědčen o tom, že soutěž byla anonymní. Dále uvedl, že co se týká Suchého Vrbného, 
rozhodování o tomto bylo složité a vyrovnané. Domnívá se, že komunikace je nezbytná 
a na radě města se k tomu jistě vrátíme, aby se tato komunikace zrealizovala. Sdělil, že 
otázka, jestli sportovní hala bude, závisí na nás, zda do toho vložíme či nevložíme 
finanční prostředky.   
Jelen F.: Požádal, také jako Ing. Brůha, že jako zastupitel se vzdává účasti v soutěžích 
vypisovaných radou města a žádá, aby nebyl zařazován do žádné výběrové komise, byť 
jako opoziční zastupitel.
Mgr. Thoma: Vysvětlil, že se jedná o losovací osudí, ve kterém jsou papírky se jmény 
všech 45 členů zastupitelů.  
Jelen F.: Požádal, aby nebyl vkládán do losovacího osudí.
Ing. Rybníček: Sdělil, že nemůže vzít na lehkou váhu připomínky Ing. Rataje k projektu 
a další připomínku Ing. Brůhy ohledně financování Centra halových sportů. Projekt je 
nutné prověřit, aby splňoval všechny náležitosti, které má. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že Ing. Rataj požádal na tyto otázky o písemnou odpověď.
Ing. Rataj: Prohlásil, že tento projekt na Centrum halových sportů, který byl předveden, 
viděl několik měsíců před vyhlášením soutěže. Upozornil, že písemně odmítl již před 
rokem být členem ve výběrových komisích, kdy se vybíraly 3 kusy dodávkových 
automobilů. 
Ing. Moravec: Reagoval na p. Jelena a Ing. Brůhu. Ocitoval, část § 83 zákona o obcích. 
Člen zastupitelstva obce je povinen, zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, případně 
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem. Plnit tyto úkoly, které mu orgány uloží. 
Hájit zájmy občanů obce. Jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho 
funkce. Chápe, že není orgán jako orgán. Rada města je také orgán. Upozornil, že toto 
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není správné. 
Pikous J.:  Reagoval na Ing. Popelovou. Zdůraznil důležitost „krčku“, který je logickým 
propojením. Požádal, zda by bylo možné upravit křižovatku Rudolfovská – Vodní, aby se 
zde nemuselo čekat 10 minut při odbočení vlevo.
Jelen: Omluvil se za protažení jednání zastupitelstva. 
Ing. Joch: Sdělil, že dle domluvy s Ing. Ratajem před dvěma měsíci, byl vrácen zpět do 
osudí pro výběrová řízení. Reagoval na p. Pikouse. Sdělil, že ohledně propojení Hlinská 
a Hraniční jednal se starostou obce Rudolfov.  Rada města rozhodla a sdělil, že se bude 
muset počkat, až bude vznikat Hlinský přivaděč. Bude muset ještě proběhnout jednání 
s Ředitelstvím silnic a dálnic. Informoval, že financování sportovní haly předloží na 
příštím jednání zastupitelstva. Financování je reálné a město si toto bude moci dovolit 
a chod radnice nebude nijak omezen a nebude vyžadovat další zadlužování tohoto města. 
Ing. Rataj: Sdělil, že bychom se měli držet střednědobého plánu investic. Uvedl, že nám. 
Ing. Joch má pravdu s tím, že budu uveden ve výběrových komisích. Vzhledem 
k výběrovému řízení na projekt Centra halových sportů, nechce být členem žádné 
výběrové komise. Požádal o písemnou odpověď. Když zastupitel zjistí, že zakázka není 
tak, jak má být, co má zastupitel udělat, když se nechce uvést v omyl, resp. v možné 
trestní řízení. 
Ing. Brůha: Poděkoval za poučení Ing. Moravcovi, jak výběrové řízení řeší zákon 
o obcích.

32. Vystoupení občanů ()
Nevystoupil žádný občan. 
Mgr. Thoma: Připomněl, že v neděli 10. března 2013 bylo Českým Budějovicím 748 let.

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.

22. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:25 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Vyhláška o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (č.j. 

KP-ZM/127/2013/M/85)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 38/2013:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných 
prostranstvích,

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

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Haklovy Dvory IV v katastrálním území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/65/2013/M/42)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 39/2013:
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 Haklovy Dvory 
IV v k. ú. Haklovy Dvory (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 odeslat informaci 

navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města,
2. v souladu s příslušnými právnímni předpisy zajistit zpracování a projednání návrhu 

zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV 
v katastrálním území Haklovy Dvory a zahájení jeho projednání.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady 
územního rozvoje Jihočeského kraje  (č.j. KP-ZM/63/2013/M/41)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 40/2013:
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 ve 

vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (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
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požadavků, stanoviska krajského úřadu, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve 
stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice vazbě na 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje projektantovi změny ÚPnM pro zhotovení 
návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče za rok 2012 (č.j. KP-ZM/101/2013/M/59)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 
2012.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva - 2. část projektů (č.j. KP-
ZM/107/2013/M/65)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/2013:
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 - 2. část projektů, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,

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

K bodu: Tematický IPRM - změny v závazné části - vyřazení nevyhovujících projektů 
a zařazení projektů náhradních (č.j. KP-ZM/114/2013/M/72)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. vyřazení projektů "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 

Žižkova III. (úsek Dvořákova - Nádražní)" a "Rekonstrukce veřejných prostranství 
a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek M. školské - Pivovarská)" ze závazné 
části Tematického IPRM,

2. začlenění náhradních projektů do závazné části Tematického IPRM:
- rekonstrukce F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)
- rekonstrukce Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská),

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o vyřazení dvou stávajících 
projektů a začlenění náhradních projektů do závazné části Tematického IPRM dle důvodové 
zprávy.
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K bodu: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera)" (č.j. 
KP-ZM/118/2013/M/76)

(Změněno usnesením č. 128/2013 ze dne 23. 5. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 44/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Rekonstrukce 
veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. 
B. Schneidera)" s celkovým rozpočtem ve výši 14,2 mil. Kč s tím, že financování bude 
realizováno z rozpočtu statutárního města České Budějovice,

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

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

zajistit financování projektu.

K bodu: Realizace a financování projektu "Komunitní centrum" (č.j. KP-
ZM/121/2013/M/79)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 45/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. předložení žádosti o dotaci na projekt "Komunitní centrum" do Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihozápad,
2. realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Komunitní 

centrum" s celkovým rozpočtem ve výši 82 500 000 mil. Kč s tím, že financování bude 
realizováno z rozpočtu statutárního města České Budějovice,

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

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

zajistit financování projektu.

K bodu: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti J. Plachty" (č.j. KP-ZM/120/2013/M/78)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 46/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Rekonstrukce 
veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty" s celkovým rozpočtem ve 
výši 21 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu statutárního města České 
Budějovice,

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

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

zajistit financování projektu.
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K bodu: Zapojení 5 projektů partnera do IPRM Levý břeh Vltavy (č.j. KP-
ZM/122/2013/M/80)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 47/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zapojení projektů partnera Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,  Branišovská 31, 370 05  
České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy:
1. Interferometr,
2. Vývoj aditiva na bázi sericinu,
3. Entomopatogenní hlístice,
4. Zpracování odpadů z pyrolýzy digestátu,
5. Vývoj vakcíny proti klíšťatům na skotu,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit zapojení  projektů partnera Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,  Branišovská 31, 370 
05  České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy.

K bodu: Předložení žádosti o dotaci a realizace projektu "Regenerace sídliště Vltava sever - 
část 03 - II. etapa - 1. stavba, Č. Budějovice 2" (č.j. KP-ZM/132/2013/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 48/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
předložení žádosti o dotaci a realizaci projektu "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03 - II. 
etapa - 1. stavba, Č. Budějovice 2" z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 
bydlení - Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013,

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

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 29 až 31 (č.j. KP-ZM/108/2013/M/66)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 49/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na provedení rozpočtových opatření číslo 29 až 31,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 29 - snížení rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje 

a veřejných zakázek na strategické investice, z důvodu nerealizace grantového projektu 
„Zvýšení efektivity a kvality řízení investičních akcí a souvisejících procesů“, ve 
prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 
rezervy ve výši 2.400.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 30 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. na 
předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve 
prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dotační akci 
„Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b“ ve výši 32.000.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 31 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. na 
předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve 
prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dotační akci 
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„Rekonstrukce ulice E. Beneše (Ledenická – Pohůrecká)“ ve výši 2.600.000 Kč, 
III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 3. 2013
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 29 až 31 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6, V 10 a V 11 (č.j. KP-ZM/111/2013/M/69)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 50/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 6, V 10 a V 11

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 6 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 

běžných výdajů odboru sociálních věcí určených na nespecifikované rezervy - dotace dle 
Směrnice č. 5/2012 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční 
transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím 
a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím – Český červený kříž, Svaz důchodců v celkové výši 2.610.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 10 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
kapitálových výdajů investičního odboru určených na rekonstrukci Žižkovy ul. III. etapu 
(úsek Chelčického – Nádražní) 5.900.000 Kč, cyklostezku Včelná 4.500.000 Kč 
a rekonstrukci ulice Generála Svobody 9.000.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových 
výdajů určených na rekonstrukci ulice E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká) 
v celkové výši 19.400.000 Kč,

3. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 11 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
běžných výdajů odboru kultury a cestovního ruchu určených na nespecifikované rezervy 
- dotace dle Směrnice č. 5/2012 na podporu kultury ve prospěch rozpočtu běžných 
výdajů určených na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám, právnickým osobám, neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím, účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 
osobám v celkové výši 3.930.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 3. 2013
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6, V 10 a V 11 do rozpočtu roku 
2013.

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení prodeje části pozemku parc. č. 1635/26 v k. ú. 
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/93/2013/M/51)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 51/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
budoucí prodej části pozemku parc. č. 1635/26 o výměře cca 22 m2 (zeleň, ostatní plocha) v k. 
ú. České Budějovice 2 pod novým objektem transformační stanice pro stavbu  „CITY PARK 
České Budějovice – bytový dům“  společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s. r. o., 
se sídlem Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice, IČ 28458133,

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



20

zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc.č. 354/11, parc. č. 354/6 a parc. 
č. 354/9 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/106/2013/M/64)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 52/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 354/11 – orná půda o výměře 56 m2, parc. č. 354/6 – orná půda 
o výměře 18 m2 a  parc. č. 354/9 – orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. České Budějovice 4, 
společnosti ACEK BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3, IČ 
27938085, za dohodnutou cenu ve výši 148.200 Kč + náklady spojené s prodejem, 
s podmínkou využití pozemků pro vybudování komunikace,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/720 a 2061/721 v k. 
ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/94/2013/M/52)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 53/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej částí pozemků oddělených geometrickým plánem,  a to díl "b" o výměře 20 m2 
pozemku parc. č. 2061/720  a díl "a" o výměře 4 m2 pozemku parc. č. 2061/721  v k. ú. České 
Budějovice 2,  jednotlivým vlastníkům  bytového domu nacházejícího se na pozemku parc. č. 
2061/723, za účelem majetkového vypořádání lodžií za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku ve výši  61.500 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3355/18 v kat. území České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/96/2013/M/54)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 54/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 3355/2 oddělené geometrickým plánem č. 3450-137/2004 
a označené jako nově vzniklá parc. č. 3355/18 (zastavěná plocha technické vybavenosti) 
o výměře 16 m2 v k. ú. České Budějovice 3, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za cenu v místě a čase obvyklou, 
tj. 36.000 Kč a náklady spojené s tímto prodejem,

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 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej částí 
pozemku pod vjezdy  v k. ú. České Vrbné – Svět nábytku (č.j. KP-
ZM/90/2013/M/48)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 55/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí prodej částí parc. č. 166/29 o celkové výměře cca 27 m2 v k. ú. České Vrbné pod 
stavbou vjezdů do lokality Obchodního střediska „Svět nábytku“, společnosti Porta Invest 
Tschechien s r.o., se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 102 00, IČ 285 
38 757, (investor stavby), za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 
pro stavbu "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část - 1.1." - změna usnesení 
(č.j. KP-ZM/91/2013/M/49)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 56/2013:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 349/2012 ze dne 15. 11. 2012 
I. schvaluje
1. budoucí směnu  části pozemku parc. č. 566 odděleného geom. plánem a nově označeného 
parc. č. 566/2 o výměře 137 m2, ve vlastnictví konkrétní fyzické osobyza část pozemku parc. 
č. 559/1 odděleného geom. plánem a nově označeného parc. č. 559/6 o výměře 73 m2,  a za 
část pozemku parc. č. 567 odděleného  geom. plánem a nově označeného parc. č. 567/3 
o výměře 64 m2, se statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 
1,2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732, jako budoucím vlastníkem, vše v k. ú. České 
Budějovice 4,
2. budoucí směnu části pozemku parc. č. 567 odděleného geom. plánem a nově označeného 
parc. č. 567/5 o výměře 187 m2 a parc. č. 567/4 o výměře 3 m2 , a parc. č. 567/3 o výměře 
64 m2 ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby za část pozemku parc. č. 569 odděleného geom. 
plánem a nově označeného parc. č. 569/2 o výměře 251 m2, v majetku statutárního města 
České Budějovice, vše v k. ú. České Budějovice 4,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy s Jihočeským 
krajem v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, 
část 1.1." (č.j. KP-ZM/119/2013/M/77)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 57/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací  mezi statutárním městem České Budějovice 
(budoucí dárce)  a  Jihočeským krajem,  se sídlem  U Zimního stadionu  1952/2,  370 76 
České Budějovice, IČ 70890650 (budoucí obdarovaný), na objekty a  pozemky nebo jejich 
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části zastavěné stavbou  „Přeložka silnic II/156 a II/157  v Českých Budějovicích  - 1. etapa, 
část 1.1.“, a to: parc.č. 204/5, parc.č. 205/3, parc.č. 209/3, parc.č. 211/1, parc.č. 263/1, parc.č. 
263/2, parc.č. 263/3, parc.č. 263/9, parc.č. 263/10, parc.č. 263/11, parc.č. 263/17, parc.č. 
263/18, parc.č. 263/19, parc.č. 263/25, parc.č. 263/26, parc.č. 263/27, parc.č. 263/35, parc.č. 
263/36, parc.č. 263/37, parc.č. 266/1, parc.č. 267/1, parc.č. 268, parc.č. 269/1, parc.č. 269/2, 
parc.č. 270/1, parc.č. 271, parc.č. 277, parc.č. 278/5, parc.č. 284, parc.č. 372/1, parc.č. 372/3, 
parc.č. 556/1, parc.č. 558, parc.č. 559/1, parc.č. 561/1, parc.č. 561/2, parc.č. 562/3, parc.č. 
564, parc.č. 566, parc.č. 567, parc.č. 569, parc.č 570/1, parc.č. 571, parc.č. 572/1, parc.č. 
575/2, parc.č. 575/7, parc.č 575/8, parc.č. 575/9, parc.č. 582/1, parc.č. 582/2, parc.č. 643/1, 
parc. č. 643/23, parc.č. 694, parc.č. 1078/1, parc.č. 1078/16, parc. č. 1924,
parc.č. 263/42 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 263/50 se stavbou garáže bez čp/če, parc. 
č. 263/53 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č 263/68 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
263/70 se stavbou garáže bez čp/če, parc. č. 263/71 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
263/87 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 269/3 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 269/4 
se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 270/2 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 560 včetně 
objektu bydlení čp. 107, parc.č. 562/4 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 568 včetně objektu 
bydlení čp. 108, parc.č. 570/2 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/3 se stavbou garáže 
bez čp/če, parc.č. 570/4 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/5 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 570/6 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/7 se stavbou garáže bez čp/če, 
parc.č. 570/8 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/9 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
570/10 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/11 se stavbou garáže bez čp/če 570/12 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/13 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/14 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/15 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/16 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/17 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/18 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/19 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/20 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/21 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/22 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/23 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/24 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/25 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/26 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/27 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/28 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/29 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/30 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/31 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/32 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/33 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/34 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/35 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/36 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/37 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/38 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/39 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/40 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/41 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/42 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/43 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/44 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/45 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/46 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/47 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/48 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 570/49 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 572/2 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 572/3 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 587 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 588 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 589 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
590 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 591 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 592 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 593 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 594 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 595 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 596 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 597 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 598 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
607 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 608 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 609 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 610 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 611 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 612 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 613 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 614 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 615 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
616 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 617 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 618 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 627 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 628 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 629 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 630 se stavbou garáže bez 
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čp/če, parc.č. 631 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 632 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
633 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 634 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 635 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 636 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 637 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 638 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/24 se stavbou garáže 
bez čp/če, parc.č. 643/25 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/26 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 643/27 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/28 se stavbou garáže bez čp/če, 
parc.č. 643/29 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/30 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
643/31 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/32 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 643/33 
se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 647 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 648 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc. č. 649 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 650 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 651 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 652 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
653 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 654 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 655 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 656 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 657 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 658 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 659 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 660 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 667 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
668 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 669 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 670 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 671 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 672 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 673 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 674 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 675 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 676 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
677 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 678 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 679 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 680 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 686 se stavbou 
garáže bez čp/če, parc.č. 687 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 688 se stavbou garáže bez 
čp/če, parc.č. 689 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 690 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 
691 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 692 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 693 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/3 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/4 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/5 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/6 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/7 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/8 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/9 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/10 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/11 se stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/12 se 
stavbou garáže bez čp/če, parc.č. 1078/19 se stavbou garáže bez čp/če – vše v k.ú. České 
Budějovice 4,  jejichž stavebníkem a investorem bude Jihočeský kraj,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 538/110 v katastrálním 
území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/110/2013/M/68)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 58/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 538/110 o výměře  143 m2  v k. ú. Haklovy Dvory od konkrétní 
fyzické osoby, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 249 Kč,

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 - majetkové vypořádání v areálu obchodního domu 
SCONTO (č.j. KP-ZM/112/2013/M/70)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 59/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. přijetí budoucího daru dokončených staveb technické infrastruktury včetně pozemků 

v rámci zrealizované stavby „Obchodní dům SCONTO- I. etapa“ v k. ú. České 
Budějovice 3, od investora stavby CENTRO Zličín s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947, 150 
00 Praha, IČ 62582615, a to: 
- části pozemků pod komunikací: parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově označené jako 
parc. č. 1800/22 o výměře 4992 m2 a  parc. č. 1805/36 o výměře 48 m2

- stavbu komunikace na částech pozemků: parc. č. parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově 
označené jako parc. č. 1800/22 o výměře 4992 m2, parc. č. 1841/1 oddělené G.P. a nově 
označené jako parc. č. 1841/6 o výměře 149 m2, 1800/15 oddělené G.P. a nově označené 
jako parc. č. 1800/25 o výměře 15 m2, parc. č. 1805/36 o výměře 48 m2 včetně 
stavebních objektů: 
SO. 03 - dopravní značení na částech pozemků parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově 
označené jako parc. č. 1800/22, č. 1800/23, č. 1800/24, č. 1800/19,
SO. 15 - světelné signalizační zařízení na částech pozemků parc. č. 1800/19 oddělené 
G.P. a nově označené jako parc. č. 1800/22, 1800/23, parc. č. 1841/1 oddělené 
G.P. a nově označené jako par. č. 1841/6 a 1841/7, a na parc. č. 1841/1 a 1805/2,
SO.14 - veřejné osvětlení na částech pozemků parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově 
označené jako parc. č. 1800/22, č. 1800/23, č. 1800/24 a č. 1841/1, č. 1800/19  v  rozsahu 
33 ks, 
SO. 19 - stavba mostu pro průchod a průjezd a opěrné zdi na částech pozemků parc. č. 
1800/19 a 1841/1, parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově označené jako parc. č. 1800/22, 
č. 1800/23, č. 1841/1oddělené G.P. a nově označené jako parc. 1841/6, 1841/7,
SO. 05, 06, 07 - vodohospodářské sítě na částech pozemků parc. č. 1800/19, 1841/1, 
1830/1, 1830/13 a parc. č. 1800/19 oddělené G.P. a nově označené jako parc. č. 1800/22, 
č. 1800/23, č. 1800/24, parc. č. 1841/1 oddělené G.P. a nově označené jako parc. 1841/6, 
č. 1841/7,
SO. 17 - propustek pod komunikací na částech pozemků parc. č. 1805/1, č. 1805/2, č. 
1841/1, s tím, že
-stávající bankovní záruka na realizaci rekonstrukce mostu přes Dobrovodský potok bude 
navýšena ze 3.000.000 Kč na 5.000.000 Kč a bude prodloužena do 31.12.2015 
- společnost vybuduje na své náklady 1. část cyklostezky, tj. úsek od vjezdu ke SCONTU 
směrem k řece Vltavě, včetně vyřešení majetkoprávních vztahů se zajištěním zřízení 
bankovní záruky ve výši 3.000.000 Kč,

2. uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí darovací" na stavbu "Mostek přes Dobrovodský 
potok CB 036" a stavbu "1.část cyklostezky Suchomelská" mezi statutárním městem 
České Budějovice (budoucí obdarovaný) a  CENTRO Zličín s.r.o., se sídlem Jeremiášova 
947, 150 00 Praha, IČ 62582615 (budoucí dárce),

3. budoucí odkoupení části pozemkové parcely č. 1805/2 o výměře cca 305 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4, IČ 65993390 za cenu vyšší z ceny stanovené dle cenových předpisů a z ceny 
v místě a čase obvyklé,

4. uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ mezi statutárním městem České 
Budějovice a CENTRO Zličín s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947, 150 00 Praha, IČ 
62582615 ve věci finančního daru ve výši kupní ceny uhrazené statutárním městem 
České Budějovice za část pozemku parc. č. 1805/2 v k.ú. České Budějovice 3,
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
 zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb ZTV a pozemků  v k. ú. 
České Budějovice 5 - „ČB, Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ (č.j. KP-
ZM/103/2013/M/61)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí přijetí daru dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV, a to  komunikace na 

částech pozemků parc.č. 2362/31, parc.č.2362/8, parc.č. 2361/1, parc.č. 2362/9, parc.č. 
2490/94, veřejné osvětlení na částech pozemků parc.č. 2482/16, parc.č. 2361/1, parc.č. 
2490/72, parc.č. 2490/1, parc.č. 2490/94 a parc.č. 2362/9, kanalizační a vodovodní řady 
na pozemcích parc.č. 2263/1, parc.č. 2361/1, parc.č. 2362/9, parc.č. 2490/94 včetně 
všech součástí a příslušenství, vybudovaných v rámci stavby „ČB, Suché Vrbné, 
Hlinecká ZTV“  v k.ú. České Budějovice 5 od investora VHS – Vodohospodářské 
stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ 14499924,

2. budoucí přijetí daru částí pozemků parc. č. 2362/31, parc.č.2362/8, parc.č. 2362/9, parc.č. 
2490/94 v  k.ú. České Budějovice 5, zastavěných stavbou komunikace, od vlastníka 
pozemků společnosti VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 
370 01 České Budějovice, IČ 14499924,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV v k. ú. České 
Budějovice 6 – lokalita ul. Ke Studánce (č.j. KP-ZM/88/2013/M/47)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby kanalizace v k. ú. České Budějovice 6:
- stavbu záchytného příkopu v délce cca 437 bm,
- stavbu dešťové kanalizace v délce cca 40 bm,  
- stavbu splaškové kanalizace v délce cca 175 bm,
od Ing. Vladimíra Plojhara, bytem Jakubova 176, Roudné, 370 07 České Budějovice, 
investora stavby, za kupní cenu Kč 2.000,-- stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb 
ZTV“,

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 - budoucí směna pozemku parc.č. 570/23 se 
stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 4 za pozemek parc. č. 2571 se stavbou 
garáže v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/95/2013/M/53)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí směnu 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 a pozemek parc. č. 570/23 
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: Vzdání se pohledávky města vůči vlastníkovi domu v ulici Strádova č.p. 905/26 (č.j. 
KP-ZM/126/2013/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
vzdání se pohledávky města vůči vlastníkovi domu v ulici Strádova č. p. 905/26 v k. ú. České 
Budějovice 7, konkrétní fyzické osobě, ve výši 215.088,21 Kč s tím, že se jedná o hodnotu 
stavebních prací provedených v souvislosti s instalací šikmé schodišťové plošiny 
pro konkrétní fyzickou osobu v uvedeném domě,

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

K bodu: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Planá (č.j. KP-
ZM/113/2013/M/71)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost obce Planá,

II. s c h v a l u j e
dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Planá,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat schválenou dohodu.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2013 (č.j. KP-
ZM/83/2013/M/43)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací dle dotačního programu města České Budějovice na 

podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2013 na celoroční provoz dle 
přílohy Protokolu hodnocení žádostí 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: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj 
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2012 (č.j. KP-ZM/100/2013/M/58)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti 
do 6 let věku v roce 2012.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit v roce 2012 (č.j. KP-ZM/99/2013/M/57)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2012.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
v roce 2012 (č.j. KP-ZM/123/2013/M/81)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2013 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/102/2013/M/60)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 
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podporu sociální oblasti v roce 2013 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 2,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2012 (č.j. KP-ZM/105/2013/M/63)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 
2012.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2013. 
(č.j. KP-ZM/115/2013/M/73)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže České 

Budějovice, IČ 004 25 851, na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2013 ve výši 
100 000 Kč,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 (č.j. KP-
ZM/116/2013/M/74)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2013:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018.

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2013 v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/104/2013/M/62)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2013:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na Festival tvůrčí fotografie Fotojatka 

ve výši 130 000,- Kč pro Fotojatka o. s.,
2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na Budějovický Majáles 2013 ve výši 

300 000,- Kč pro Studentské kulturní sdružení České Budějovice,
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3. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 2. ročník 1/2 Maratonu 2013 ve 
výši 550 000,- Kč pro tempo team prague s. r. o.,

4. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 24. Hudební slavnosti Emy 
Destinnové ve výši 100 000,- Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České 
Budějovice - koncertní agentura s. r. o.,

5. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění významné akce,
III. u k l á d á

Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2013 - 1. výzva - část projektu - změna  seznamu žádostí 
doporučených k udělení dotace - granty nad 50.000 Kč (č.j. KP-ZM/125/2013/M/83)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2013:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
seznam žádostí doporučených k udělení dotace - granty nad 50.000,- Kč z Dotačního 
programu na podporu cestovního ruchu v roce 2013 - usnesení č. 14/2013 tak, že se vypouští 
projekt žadatele tempo team prague s. r. o. pod názvem "Propagace města v rámci pořádání 
sportovně-kulturní akce 1/2 Maraton České Budějovice" ve výši 279.055,- Kč,

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

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/97/2013/M/55)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2013:
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/98/2013/M/56)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2013:
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 

20. 2. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. zprávu z kontroly "Vyúčtování dotace Jihočeskému divadlu 

na akci pouličního divadla Bash Street Company", kterou KV provedl na 
základě usnesení ZM č. 48/2012,

4. zprávu z kontroly "Činnost likvidační komise", kterou KV provedl na základě usnesení 
ZM č. 122/2011,

5. zprávu z kontroly realizace investiční akce "Regenerace panelového 
sídliště Vltava", kterou KV provedl na základě usnesení ZM č. 122/2011,
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II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice provedením kontroly přidělování 
dotačních prostředků v rámci grantových programů v roce 2012, tj. zdali jsou dotační 
prostředky přidělovány v souladu se schválenými pravidly jednotlivých grantů.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 20. 
a 22. února, 6. března 2013 (č.j. KP-ZM/85/2013/M/45)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 20. a 22. února, 
6. března 2013.

K bodu: Diskuse zastupitelů (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2013:
zastupitelstvo města

u k l á d á
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města České Budějovice průběžně kontrolovat veškerá usnesení 
rady města vztahující se k přípravě a realizaci Centra halových sportů a podávat na každém jednání 
zastupitelstva průběžnou informaci o této kontrole.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Třebotovice III v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/84/2013/M/44)

Usnesení ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Třebotovice III v k.ú. Třebotovice (dále též "změna ÚPnM"),
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním dokumentace 
budou hradit navrhovatelé: konkrétní fyzické osoby,
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 III v k.ú. Třebotovice a zahájení jeho 
projednání, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/124/2013/M/82)

Usnesení ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 1603/2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 124 m2 v k. ú. České Budějovice 2 konkrétním fyzickým osobám za cenu v místě a čase 
obvyklou + náklady spojené s prodejem, nebylo přijato.        

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1890/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/92/2013/M/50)

Usnesení ve věci záměru prodeje části pozemku parc. č. 1890/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. České 
Budějovice 2 za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou + 
náklady spojené s prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. 
Olešnice u Trhových Svinů (č.j. KP-ZM/87/2013/M/46)

Usnesení ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 2812/7 – orná půda o výměře 4867 m2 v k. ú. 
Olešnice u Trhových Svinů za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
obvyklou a náklady spojené s prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny 
Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/109/2013/M/67)

Usnesení ve věci odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „Dopravní připojení zóny 
Dlouhá louka – jih na sil. I/3“ v k.ú. České Budějovice 2 – malá okružní křižovatka, parkoviště, 
chodníky a zpevněné plochy na pozemcích parc. č.  1635/13, 1635/21, 1635/38, 1635/41, 1635/43, 
1635/44, 1635/46, 1635/50, 1635/54, 1635/55, 1635/56, 1635/57, 1635/58, zaměřených 
geometrickým plánem č. 3496-35/2012 ze dne 26.3.2012 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, za podmínky opravy této komunikace po dobu výstavby projektu 
„City Park České Budějovice“ na náklady společnosti CB-City Park s.r.o. a trvání záruky na stavbu 
min. 60 měsíců, nebylo přijato.
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Č. Budějovice  21. 3. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Eva Hajerová

Ing. Ivan Tekel

Mgr. Juraj Thoma
primátor


