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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/219/2013/Z/3
Z Á P I S

z 23. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 11. 4. 2013 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

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

Omluveni: 
MUDr. Martin Kuba, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Juraj Thoma

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise.
Zasedání zahájil a řídil náměstek primátora Ing. Miroslav Joch. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení 
(9.10 hodin) přítomno 38 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 19 Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/187/2013/M/101).
Zastupitelé obdrželi na vědomí dopis konkrétní fyzické osoby, který byl adresován všem 
zastupitelům současně s odpovědí Správy domů s. r. o. 
Dále k materiálu – Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby garáže na pozemku 
parc. č. 459/2 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/185/2013/M/99) je k dispozici 
kolovadlo – znalecký posudek.
Ing. Rataj požádal JUDr. Průchu o tabulku – rekapitulace objemů a předpokládaných 
nákladů na sportovní halu a o zařazení nového bodu - Centrum halových sportů – 
důsledky architektonické soutěže na podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
jako bod poř. č. 8 (19,1,10,9/39).
Ing. Popelová požádala o stažení z programu jednání bod poř. č. 2 - Návrh na pořízení 
změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Nemocnice v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/156/2013/M/90). 
Byl schválen program 23. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (37,0,0,2/39).
Byla zvolená návrhová komise a volební komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel, 
členové Mgr. Jiří Filip, Václav Fál, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Slavoj Dolejš 
(39,0,0,1/37).
Ing. Kamil Calta, Ing. Ivan Rybníček byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 22. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny 
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námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.30 do 13.15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin. 
Zastupitelům byla rozdána tabulka, o kterou pořádal Ing. Rataj – ČB – Sportovní hala, 
architektonická soutěž 1. kolo - rekapitulace tabulky objemů a předpokládaných nákladů, 
zpracovaná, Tomášem Fettersem ze společnosti EDIFICE ze dne 19. 11. 2012. 
Zastupitelům byly rozdány stížnosti konkrétních fyzických osob– záměr stavby bytového 
domu „Dobrovodská – Jiřího z Poděbrad“. 
Dále byla rozdána stížnost konkrétních fyzických osobna zaměstnance odboru územního 
plánování magistrátu města ohledně zadání změny č. 38 ÚPnM v lokalitě 2.1.1. Suché 
Vrbné.   

1. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (KP-ZM/173/2013/M/91)
Přijato usnesení č. 79/2013 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

2. Podnět k pořízení změny č. 2 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ 
v katastrálním území České Budějovice 3 (KP-ZM/154/2013/M/89)
Usnesení nebylo přijato (7,15,17,3/42)
Materiál uvedl Ing. Popelová. Rada města České Budějovice nedoporučila tuto změnu 
regulačního plánu pořídit.

3. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2013 (KP-ZM/188/2013/M/102)
Přijato usnesení č. 80/2013 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Sdělila, že dotace byly projednány v památkové komisi 
rady města.
Diskuse: 
Ing. Moravec: Poprosil, zda by byl možný přístup občanům do Biskupské zahrady více 
než jednou za rok. 
E. Hajerová: Připojila se prosbě k Ing. Moravce. Požádala o přístup do Biskupské zahrady 
pro maminky s dětmi v odpoledních hodinách.

4. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2012 (KP-ZM/194/2013/M/108)
Přijato usnesení č. 81/2013 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2012 (KP-ZM/197/2013/M/110)
Přijato usnesení č. 82/2013 (40,0,1,1/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

6. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí za rok 2012 (KP-ZM/131/2013/M/87)
Přijato usnesení č. 83/2013 (41,0,0,1/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Majetkové dispozice ()

7.1 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/184/2013/M/98)
Usnesení nebylo přijato (0,35,3,4/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

7.2 Dispozice s majetkem města –  přijetí daru stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
284 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/190/2013/M/104)
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Přijato usnesení č. 84/2013 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

7.3 Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/193/2013/M/107)
Přijato usnesení č. 85/2013 (28,1,10,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

7.4 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 920/5 v katastrálním 
území Srubec (KP-ZM/191/2013/M/105)
Přijato usnesení č. 86/2013 (41,0,0,1/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Ing. Tůma: Vznesl dotaz, když město přijímá do majetku komunikace, jak se to projeví 
v řádu údržby silnic ve vztahu ke společnosti .A.S.A.
Ing. Joch: Odpověděl, že tuto komunikaci nebude město udržovat, jedná se o polní 
přístupovou cestu.

7.5 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby garáže na pozemku parc. č. 459/2 
v katastrálním území Haklovy Dvory (KP-ZM/185/2013/M/99)
Přijato usnesení č. 87/2013 (38,0,2,2/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

7.6 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 907/19 v k. ú. České 
Budějovice 4 v rámci zrealizované stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa, část 
2.1." (KP-ZM/186/2013/M/100)
Přijato usnesení č. 88/2013 (41,0,0,1/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

8. Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2013 (KP-ZM/196/2013/M/109)
Přijato usnesení č. 89/2013 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9. Realizace a financování projektu "Hrajeme si každý den" (KP-ZM/198/2013/M/111)
Přijato usnesení č. 90/2013 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

10. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)" (KP-
ZM/201/2013/M/114)
Přijato usnesení č. 91/2013 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

11. Informativní zpráva o zápisu do základních škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice pro školní rok 2013/2014 (KP-ZM/178/2013/M/94)
Přijato usnesení č. 92/2013 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

12. Dodatek č.7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České 
Budějovice (KP-ZM/192/2013/M/106)
Přijato usnesení č. 93/2013 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

13. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, 
Bezdrevská 3, České Budějovice (KP-ZM/189/2013/M/103)
Přijato usnesení č. 94/2013 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.
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14. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2013 (KP-ZM/177/2013/M/93)
Přijato usnesení č. 95/2013 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.
Diskuse:
Ing. Mach: Finanční výbor zastupitelstva města doporučuje schválit poskytované dotace.

15. Žádost o podporu projektu Dětský úsměv zaměřeného na dentální prevenci dětí 1.-4. tříd 
základních škol v Českých Budějovicích (KP-ZM/199/2013/M/112)
Usnesení nebylo přijato (3,9,21,9/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Sdělil, že rada nedoporučila finanční podporu tohoto 
projektu schválit. 
Diskuse: 
Mgr. Menzelová: Upřesnila, že tento projekt využívají všechny základní školy v Českých 
Budějovicích.

16. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2013 - 2.výzva (KP-ZM/200/2013/M/113)
Přijato usnesení č. 96/2013 (38,0,1,3/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

17. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2013 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-
ZM/174/2013/M/92)
Přijato usnesení č. 97/2013 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

18. Zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-ZM/202/2013/M/115)
Přijato usnesení č. 98/2013 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Ing. Kábele: Upozornil na usnesení rady města č. 513/2013 v důvodové zprávě, které 
nesouhlasí.
Ing. Joch: Sdělil, že v důvodové zprávě místo č. usn. 513/2013 mělo být uvedeno usn. č. 
531/2013. Jedná se o tiskovou chybu.

19. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/187/2013/M/101)
Přijato usnesení č. 99/2013 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/183/2013/M/97)
Přijato usnesení č. 100/2013 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

21. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. března 
a 3. dubna 2013 (KP-ZM/180/2013/M/95)
Přijato usnesení č. 101/2013 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:
Klokočová L.: Vznesla dotaz na usnesení rady města č. 411/2013, bod č. 6 - vyčlenění 
1 500 000,- Kč na průkazy energetické náročnosti budov. Dotázala se, kterých budov se 
to týká a proč se pořizují v letošním roce. Sdělila, že v případě, kdy se budova neprodává 
nebo nepronajímá, průkazy zatím nejsou v letošním roce nutné, budou potřeba až v roce 
2015 – 2016. 
Ing. Calta: Odpověděl, že se jedná o výjimku a vztahuje se na budovy ve veřejné moci 
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a energetické štítky musí být již v letošním roce. Sdělil, že jsou to veškeré budovy škol, 
magistrátu, příspěvkových organizací, které spadají do majetku města a to větší než 
500 m2.   

22. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/181/2013/M/96)
Usnesení nebylo přijato (21,1,9,11/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, jaká je průběžná zpráva týkající se Máje 06 – vyřizování škody, 
která vznikla městu. 
Klokočková L.: Poděkovala za háček na zavěšení tašky v lavici.   
Ing. Calta: Odpověděl na dotaz Ing. Rataje. Sdělil, že na základě právního posouzení byl 
v této věci kontaktován Pragoprojekt, zda škodu uhradí nebo dojde k soudnímu řízení. 
Mgr. Menzelová: Upozornila na situaci v ul. E. Krásnohorské. Sdělila, že kdysi bylo 
přislíbeno, že společnost .A.S.A. nebude projíždět ul. E. Krásnohorské. Sdělila, že tyto 
připomínky předá písemně. 
Ing. Rataj: Poděkoval Ing. Caltovi za odpověď a je rád, že se v tomto směru něco děje. 
Sdělil, že není spokojen s odpovědí Mgr. Thomy na 4 otázky, které vznesl na minulém 
jednání zastupitelstva.  
Předložil prezentaci, kde podal vysvětlení k jednotlivým bodům dotazů ohledně Centra 
halových sportů: 
Uvedl jednotlivé body prezentace: rozpočet města ČB, architektonická soutěž, technické 
parametry nové haly, potřeby města České Budějovice. Sdělil, že všechny tyto složky by 
měly být v souladu. 
Informoval, že dne 15. 3. 2013 proběhla přímá linka v Českém rozhlasu, kde Mgr. Thoma 
odpovídal na otázky ohledně Centra halových sportů. Reagoval na názory Mgr. Thomy.
Mgr Thoma – přímá linka Českého rozhlasu: Sdělil, že se stává poslední dobou jakýmsi 
obecným zvykem, že jakýkoli nový projekt a myšlenka je v zárodku dehonestována 
a pomalu kriminalizována.  
Ing. Rataj: Informoval, že střednědobý plán, který zastupitelstvo města odsouhlasilo - 
finanční prostředky pro Centrum halových sportů - rok 2013 - 50 mil. Kč, rok 2014 - 
80 mil. Kč a rok 2015 - 20 mil. Kč. Dle plánu se počítá s částkou 150 mil. Kč. Informoval 
o tabulce, která byla předložena finančnímu výboru zastupitelstva města, která se týkala 
Centra halových sportů - financování v letech 2013-2018. Vychází z toho, že za rok 2013 
– 2015 by město mělo investovat 300 mil. Kč do této haly.
Mgr. Thoma – přímá linka České rozhlasu: Sdělil, že nabídka je relevantní. Vysvětlil 
cenu 270 mil. Kč. Sdělil, že do roku 2015 bez jakýchkoli omezení jiných výdajů, by 
mohlo město proinvestovat 150 mil. Kč do stavby nové sportovní haly. 
Ing. Rataj: Sdělil, že čísla nesedí. V roce 2013 – rezerva 50 mil. Kč, Teplárna ČB 
40 mil. Kč, KD Vltava 30 mil. Kč., prodej majetku 30 mil. Kč, finanční prostředky 
z hazardu 40 mil. Kč. 
Architektonická soutěž byla vyhlášena a v zadání byly předpokládané náklady. Celkový 
rozpočet na realizaci Centra halových sportů se předpokládá v maximální výši 
277 mil. Kč včetně DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 158 mil. Kč vč. DPH 
a realizaci II. etapy 119 mil. Kč vč. DPH. Rozpočet pro I. etapu zahrnuje celkový honorář 
za projektové práce v rozsahu uvedeném v bodě 2.2. Upozornil na zadání, které bylo pro 
architektonickou soutěž a zda bylo splněno. 
Mgr. Thoma – přímá linka Českého rozhlasu: Sdělil, že kdyby město stavělo halu za 
320 mil. Kč nebo 350 mil. Kč včetně DPH, je potřeba všechny ujistit, že to není na úkor, 
že by město nic jiného nestavělo nebo by si město muselo brát úvěr. Finanční toky jsou 
naplánovány do roku 2017. 
Ing. Rataj: Upozornil, že finanční prostředky na halu nesedí. 
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V rámci soutěže byly i dodatečné informace k soutěžním podmínkám. Architektonické 
kanceláře, které se hlásily a ptaly na různé otázky. Dotaz č. 13 -  do jaké míry je závazné 
funkční a finanční rozdělení investice do 2 etap. Odpověď zněla, že funkční i finanční 
rozdělení etap je závazné. Vše je podepsáno hodnotící komisí a Mgr. Thomou. 
Dne 21. 11. 2012 proběhlo I. kolo a II. kolo se konalo 22. 11. 2012  - závislí členové 
poroty: Mgr. Thoma, JUDr. Průcha, Ing. Diviš – omluven, nezávislí členové – 
doc. Ing. arch. Kopřiva, Ing. arch. Aulík, Ing. arch. Jírovec, Ing. arch. Novák.  Dostal se 
k tabulce, o kterou požádal JUDr. Průchu, který byl členem hodnotící komise.
Ve zprávě komise je zapsáno, že porota vyslechla zprávu ekonomického experta 
Tomáše Fetterse ze společnosti EDIFICE construction & consultig s. r. o. K. bodu 2.3 
soutěžních podmínek porota konstatuje: Expert objektivně zhodnotil a shledal, že 
předpoklad v bodu 2.3. se nikomu ze soutěžících nepodařilo naplnit. Porota se usnesla na 
tom, že nenaplnění tohoto předpokladu není důvodem k vyloučení návrhů ze soutěže. 
Okomentoval tabulku objemů a předpokládaných nákladů na sportovní halu - odhady. 
Upozornil na rozdílné ceny v tabulce. Otázkou je, jak tento expert provedl objektivní 
hodnocení.  
Požádal o písemnou odpověď JUDr. Průchu – kolik stála expertíza pro hodnotící komisi – 
tabulka, která byla součástí soutěžních podmínek. Dále sdělil, důvody pro vyloučení ze 
soutěže. V bodě 9.2.1. - neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních 
podmínek. 
Výsledky - Soutěžní porota apeluje na maximální racionalitu a efektivnost návrhů ve 
vztahu k limitovaným nákladům, požaduje předložit koncept komplexního konstrukčního 
řešení. Výsledek poroty není adekvátní tomu, jak má architektonická soutěž vypadat.
Dne 11. 2. 2013 proběhlo II. kolo architektonické soutěže. 
Soutěžní návrh č. 22. Z hlediska hospodárnosti jde o jednoznačně nejnákladnější návrh ze 
všech postoupivších do druhé kola soutěže. Nejnákladnější je dle sloupce společnosti 
EDIFICE. Upozornil, proč zajímá porotu hospodárnost řešení, když na začátku 
konstatuje, že finanční podmínky nejsou důvodem k vyloučení? 
Soutěžní návrh č. 13 ekonomický expert odhadl stavební návrh jako nejnižší. Ve srovnání 
s tabulkou toto není nejnižší návrh. 
Upozornil, že dva členové hodnotící komise byli v I. kole a II. kole soutěže omluveni. 
Závazek soutěžní poroty je zcela jasně napsán: Budu dodržovat soutěžní podmínky 
soutěže, budu se aktivně účastnit práce v soutěžní porotě a zúčastním se všech jejich 
jednání. Jak je možné, že 1 člen poroty dva jednací dny chybí a je omluven, tak nemohu 
podepsat takovýto závazek.  
Technické parametry haly - Předložil potvrzení Českého volejbalového svazu, kde je 
sděleno, že kapacita 3000 diváků umožní bez výjimky organizovat následující akce: 
kvalifikace na OH, kvalifikace na MS, juniorské MS, kadeti MS, evropská liga, 
kvalifikace ME. Upozornil, že nikde nejsou napsány základní skupiny. Dle původního 
zadání je nedostatečný prostor pro šatny rozhodčích 12 m2 oficiální předpisy požadují 20 
m2 v případě, že kapacita šaten není dostatečná, je nutné použít víc šaten, dále se týká 
dopingové kontroly.  
Technické parametry nové haly – rada města 24. 8. 2011 kde v důvodové zprávě bylo 
uvedeno - z výše uvedeného vyplývá, že žádná z těchto hal nesplňuje technické parametry 
požadované zadavatelem. Sdělil, že již v roce 2011 se uvažovalo o technických 
parametrech haly. Nesplňují podmínky zejména v požadované kapacitě návštěvníků, 
potřebném zázemí, sportovců i veřejnosti a také standardním požadavkům FIVB. Rada 
města věděla, že dle těchto parametrů se musí tato hala postavit. Dne 11. 4. 2013 dostal 
odpověď Mgr. Thomy: Opakuji, že záměrem města ČB nebylo a není vybudovat halu dle 
předpisů FIVB, která by umožňovala pořádání olympijských her anebo vrcholných 
sportovních akcí světového formátu. Centrum halových sportů by mělo být obecně 
využitelnou, moderní sportovní stavbou, která bude sloužit především občanům. 
Mgr. Thoma – přímá linka Českého rozhlasu: Projekt předpokládal, že ke stávajícím 
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parkovacím kapacitám, na povrchu u sportovní haly má přibýt 30 parkovacích míst. Na 
stávajícím povrchu při reorganizaci způsobu parkování je 170 – 190 parkovacích míst. Na 
kulturní podnik v hale je na 4 sedadla vyžadováno 1 parkovací místo, u sportu je na 10 
sedadel 1 parkovací místo. Je tam deficit cca 10, 20, 30 parkovacích míst. Parkování je 
možné přes lávku u zimního stadionu, další parkovací kapacita vzniká na rohu F. A. 
Gerstnera a Goethova ul. Další parkoviště je na Dlouhé louce kde částečně bude vznikat 
odstavné parkoviště pro kamiony a autobusy, aby nezabíraly místa u sportovní haly. 
Sdělil, že řešení je možné. 
Ing. Rataj: Sdělil, že nechce nic kriminalizovat, ale dle normy 736110, kde je popsán 
postup, jak se řeší počet požadovaných parkovacích míst. U sportovní haly je 10 – 12 
diváků na 1 parkovací místo. Jak je možné, že dostává odpověď 12 -15 diváků na 1 
parkovací místo, kdy toto je pro otevřené stadiony. Docházková vzdálenost v odpovědi 
Mgr. Thomy je 300 m. Norma uvádí krátkodobé parkování 200 m. Sdělil, že dle mapky 
v okruhu 250 m není žádné zmíněné parkoviště a není v souladu s normou. 
Předvedl vítězný návrh č. 13 - jak bude postupovat výstavba.
Mgr. Thoma – přímá linka Českého rozhlasu: Sdělil, že nejdříve město chce pravomocné 
stavební povolení na novou halu, stavět začne halou B - tréninková hala s diváckou 
kapacitou 230 míst, na které by se mohly odehrávat volnočasové aktivy. Poté by se 
pokračovalo se stavbou hlavního sálu. Sdělil, že na dobu 2 – 3 měsíce bude muset být 
zajištěn provoz jinde. Vyvrátil fámu o tom, že by město zbouralo současnou halu a poté 
shánělo stavební povolení na halu novou.
Ing. Rataj: Sdělil, že v současné době má petice proti zbourání sportovní haly 1 600 
podpisů. Sdělil, že posílá podnět na ÚHOS. V současné době obdržel ÚHOS podnět, 
který město dostalo na vědomí. Požádal, než ÚHOS rozhodne, vyvarovat se nevratných 
kroků, které by mohly uškodit městu. Za tohoto stavu, by viděl, aby se celá akce 
zrušila, přizvali se odborníci a začalo se znovu.  
Klokočková L.: Informovala, že vzhledem k tomu, že Ing. Rataj nesouhlasí s odpovědí, 
kterou dostal, klub KSČM nebude k tomuto bodu hlasovat.

23. Diskuse zastupitelů ()
Jelen F. : Reagoval na prezentaci Ing. Rataje. Sdělil, že zde upozorňoval 2,5 roku na 
adresu přípravy ohledně typové haly. Výsledek je takový, který popsal Ing. Rataj. 
Neshoduje se s ním, aby rada města zastavila nezvratné kroky. Rada města několikrát 
k tomu hlasovala a několikrát k tomuto vznášel své námitky. Nejzásadnější jsou pro něj 
dvě věci. Nepřekročitelnost konečné ceny, kdy byl ujišťován, že hala bude stát 150 – 
170 mil. Kč. Upozornil, že hala, tak jak je připravená 270 mil. Kč včetně DPH nemůže 
stát. Dnes se obešly všechny parametry, které rada města nastavila. Rada města, když 
přijala usnesení, by měla pokračovat velice intenzivně a to ve zrychlených krocích, aby 
zrealizovala na základě vítězného návrhu dokumentaci pro stavební povolení.  Upozornil, 
že při znalosti parametrů, kdy hala za 500 mil. Kč, která byla prezentována a která byla 
ořezána o bourání haly, ekologickou likvidaci o přípravu staveniště. Cena není koncová, 
aby se veřejnost dobrala pravdy, kde názory platí či neplatí, aby tato rada svůj záměr 
realizovala. Připravila dokumentaci pro stavební povolení, dohodla se zhotovitelem 
o ceně projektové dokumentace. Domnívá se, že jenom darem pro město se může město 
dobrat nižší ceny. Za normálních okolností může projekt stát mezi 25 - 35 mil. Kč. Poté 
bude vše v pořádku. Výsledkem pro něj je to, že město nechalo pracovat 51 ateliérů, které 
připravovali formu dokumentace. My jsme věděli, že soutěžní návrh je připraven a ono se 
tak stalo. V rámci férovosti ke všem ateliérům, ať rada města koná, tak jak se rozhodla. 
V co nejkratším možném termínu legitimizovat vítěze, začne připravovat dokumentaci 
pro výběr zhotovitele, na základě které se bude moci vysoutěžit hala. Do konce volebního 
období je rok a půl, ať je možné tuto halu zahájit. Halu všem přeje, jen by si přál, aby to 
moc nezatížilo městský rozpočet. 
Ing. Joch: Reagoval na prezentaci Ing. Rataje, která je velmi líbivě zpracována. 
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Neodvažuje se komentovat průběh a principy architektonické soutěže na Centrum 
halových sportů, není odborník. Architektonické soutěže mají svá pravidla a o tom musí 
rozhodnout ÚHOS nebo komory architektů. Podání, které je podáno na ÚHOSU, že 
vítězný návrh se neblíží zadání, co se týká ceny, není si jistý. Architektonické soutěže 
mají řešit budovu, stavbu, zadání i vzhledem k umístění a citlivosti k okolnímu prostředí. 
Není příznivcem architektonických soutěží, různé stavby jsou tímto způsobem možná 
předražené. Sdělil, že za měsíc se bude řešit Komunitní centrum, to byla také 
architektonická soutěž. Bude to velká zkušenost, co se týká architektonických soutěží. 
Není si jist, že odhad ceny a zda se výpočet blíží k požadované ceně, jestli je toto správný 
okamžik, aby se začínalo znovu a hledala se nová řešení. V zadání byl promítán Český 
volejbalový svaz, co se dá hrát v hale s parametrem 3000 diváků o rozměrech 40 x 26,5 
a výšce 12,5 m. Kvalifikace na olympijské hry, kvalifikace na mistrovství světa, juniorské 
mistrovství světa, kadeti mistrovství světa. Sdělil, že si není jist, zda toto bylo v zadání, že 
zde chceme halu, kde se bude hrát světový pohár. Chtěli jsme zde postavit halu resp. 2 
haly, kde by kluby mohly působit a postavit halu, která bude splňovat parametry nejen 
Českobudějovického volejbalového klubu, že se hala staví kvůli volejbalistům. 
Volejbalisté hrají mezinárodní pohár, ale není to světový šampionát ani kvalifikace na 
olympijské hry, ani zde nehraje národní tým. Parametry v tabulce, rozměry haly 40x 26,5 
s počtem diváků více než 2500. Juniorský pohár finále mužů, euro liga, šampionát 
seniorský, finále žen, finále juniorů atd. Nechceme zde hrát mezinárodní mistrovství 
světa. 
Myslí si, jak zde bylo prezentováno, že 6 ze 7 porotců kteří hlasovali, už dávno předtím 
věděli, pro co mají hlasovat. Nepovažuje to za fér. Rozpočet 350 mil. Kč, 400 mil. Kč, 
500 mil. Kč, také není férové, kdy předbíháme v čase. Komise určila pořadí. Jedná se 
s prvním vítězem o ceně projektové dokumentace, o znění smlouvy a rozpočtu celého 
projektu. Proběhlo první kolo komise, která se posunula do jednacího řízení s jedním 
doporučeným vítězem. Kolo, které proběhlo, bylo upřesňování smlouvy, podmínek, 
termínů, atd. Ubezpečil, že o ceně a projektu haly, nepadla jediná zmínka. Nevíme, jaká 
bude cena projektu, jaká bude cena haly ani vítězná architektonická kancelář, to si 
nedovolí říct, kolik bude projekt stát. Definovaly se podmínky smlouvy. Další jednání 
bude příští týden, kde budou zaznívat první informace o ceně projektu. Návrh zvítězil 
v architektonické soutěži, zvítězila hotová záležitost i s popisem, co by to mělo 
obsahovat, tato záležitost je projekčně otevřena. Architekti budou limitováni cenou, 
budou provádět konstrukci budovy a celkově budou volit materiály a ty by pak měli 
určovat cenu. Uvedl, že tak daleko ještě nejsme a celkově zde předbíháme. Kdokoli, kdo 
toto bude chtít zpochybnit, tak se mu to povede. Zvedla se zde vlna nevole, že sportovci 
nebudou mít kde hrát. Pokud se prokáže, že někdo z komise byl ovlivňován, či mu byly 
nabízeny úplatky, tak se musí obrátit na Policii ČR. Co se týká financování, byl schválen 
střednědobý plán, kde byly schváleny dotace, které se nebudou realizovat a hledají se 
náhradní projekty a budou se realizovat příští rok. Tyto věci se aktualizují a vyvíjí. Je 
přesvědčen, že v plánu rozpočtu je 350 mil. Kč do roku 2017, že se sportovní hala může 
financovat s tím, že tato akce neohrozí další záměry města. 
Mgr. Šesták: Reagoval na Ing. Rataje. Respektuje jeho právo věci komentovat 
a prověřovat, ale myslí si, že postavit konstrukci příspěvku na základě rozhlasového 
povídání Mgr. Thomy a chytat ho za slovo, není fér. Sdělil, že tyto věci bychom zde 
neměli zavádět a měli bychom tyto věci řešit za přítomnosti těch, kterých se to týká.  
Mgr. Menzelová: Reagovala na Ing. Jocha. Sdělila, jak prezentoval různé typy soutěží, 
které se dají hrát v budoucí hale, tak ji skoro přesvědčil. Uvedla, že není odborník a proto, 
aby se rozhodla správně potřebuje i oponentní argumenty, které musí být srozumitelné 
a dají všem vodítko, jak se rozhodnout. Ing. Joch ji skoro přesvědčil, že stávající hala by 
stačila, že ostatní se zde hrát nebude. 
Ing. Moravec: Informoval, že se na něj obrátila e-mailovou poštou paní Šefčíková Irena 
z občanského hnutí Domovina, zda by mohla vystoupit prostřednictvím Ing. Moravce 
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s obrazovým poselstvím v nepřítomnosti a zda by tlumočil žádost úpravy zařazení bodu 
vystoupení občanů. Poslala, všem zastupitelům e-mail. Chápe, že je to nesystémové 
a dovolil si využít svého práva a její obrazové vystoupení na DVD bude promítnuto 
v diskusi zastupitelů prostřednictvím jeho s tím, že toto bylo dohodnuto na poradě 
zastupitelských klubů. 
Proběhlo promítnutí poselství občanského sdružení Domovina:
Mgr. Lukáš Kosička, bytem U Trojice 2661/1E, České Budějovice: Vyjádřil nesouhlas 
s časovým prostorem k vyjádření názoru občanů na zastupitelstvu, které jsou limitovány 5 
minutami. Sdělil, že si připravil na minulé jednání zastupitelstva vystoupení a vzhledem 
k tomu, že se jednání nedá odhadnout, musel si vzít volno ze zaměstnání. Bohužel se na 
jeho vystoupení nedostalo, kvůli dlouhé diskusi ohledně Centra halových sportů.  
Irena Šefčíková, Bachmaňská 18, České Budějovice: Informovala o aktivitě občanského 
sdružení Domovina, kdy se snaží o šíření myšlenek pro udržitelnost města pro 
budoucnost. Sdělila, že pořádají přednášky, aby jejich názory byly vyslyšeny. Šíří osvětu 
a nabízí spolupráci ve vytváření městského prostředí přátelského k lidem. V klubu horká 
vana byl promítán film - Urbanizováno, kde byli pozváni zástupci města a Jč. kraje.  
Barbora Kubatová, bytem Boletická 7, České Budějovice: Sdělila, že na minulém jednání 
zastupitelstva občané rozvinutým transparentem vyjádřily znepokojení proti bodu. č. 4 – 
zadání změny územního plánu, proti budování průtahů města, nárůstu aut a vandalismu. 
Poděkovala RNDr. Zahradníkovi, který se přimluvil za svou ulici a za své okolí. Sdělila, 
že společným zájmem a úsilím si vytvoříme městské prostředí přátelské pro náš život. 
Daniela Magersteinová, bytem Plavská 11, České Budějovice: Informovala o výborném 
projektu - koridor MHD, kdy se k tomuto uskutečnila schůzka na magistrátu s přizvanou 
veřejností. Na setkání zaznělo, že pro úspěch takovéhoto projektu je nutná moderní 
propagace, která se bohužel nekoná. Radnice nevystupuje sebevědomě při prosazování 
koridoru MHD veřejnosti. Dotázala se, zda má město zájem na tom, aby navržený koridor 
MHD byl realizován a zda má město propagovat způsob, který by občany zaujal a přitáhl 
k jeho podpoře.  
Ing. Joch: Informoval, že na včerejší poradě předsedů klubů zastupitelů byla tato forma 
domluvena, za kterou se omluvil. Informoval, že včera bylo předloženo v 16.00 hod. 
DVD s touto nahrávkou. Dle jednacího řádu v bodě vystoupení občanů má občan právo 
vystoupit a dostává 5 minutový limit. Jednací řád neupravuje to, že občan musí přijít 
osobně. Bylo dohodnuto, že v diskusi zastupitelů, tento příspěvek přednese Ing. Moravec. 
Sdělil, že do příštího jednání zastupitelstva se bude muset vymyslet způsob, jak občané 
budou moci na zastupitelstvu vystupovat. 
Mgr. Flaška: Vznesl námitku k takovému postupu. Nechce upírat právo občanů 
vyjadřovat se na zastupitelstvu, ale nyní je bod diskuse zastupitelů, přijde mu 
neadekvátní, aby někdo propašovával videopříspěvek s nějakými vyjádřeními. Vedení 
města by mělo najít příhodnější způsob, jak s těmito připomínkami občanů seznamovat. 
Ing. Joch: Sdělil, že požadavek přišel den před zastupitelstvem a na poradě předsedů 
klubů byla zvolena tato cesta.  
RNDr. Zahradník: Připojil se k Mgr. Flaškovi. Vyjádřil znepokojení, že tento způsob 
vnášení názoru našich spoluobčanů. Veřejnost zasedání, která je zakotvena v zákoně, 
podle jeho názoru vyžaduje fyzickou přítomnost zastupitelů, radních a primátora, tak 
i občanů, kteří se chtějí do jednání zapojit. Upozornil, že první příspěvek se netýkal 
dopravy, ale procedury vystoupení občanů. Navrhl, aby byl pro občany stanoven fixní čas 
v odpolední hodině, která by mohla být přijatelná. 
Ing. Brůha: Sdělil, že Ing. Moravec tímto vystoupením porušil jednací řád. Uvedl, že 
reaguje na aktuální věci a to i v době, kdy tu není hlavní aktér. Sdělil, že tento rok je to již 
podruhé, kdy Mgr. Thomovi nevyšlo dostavit se na jednání zastupitelstva. Stejně tak, byl 
nepříjemně zaskočen, kdy na minulém jednání zastupitelstva se projednávala kontrolní 
zpráva o situaci vyúčtování dotací  Jč. divadla a Mgr. Šesták odešel. Reagoval na 
vystoupení Ing. Rataje, kdy s ním ve spoustě věcí nesouhlasí. Je mu líto práce, kterou 
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odvedl, kdy k tomu přistoupil velmi zodpovědně. Vychází z mylné představy, na kterou 
upozorňoval, že se měla v Českých Budějovicích postavit sportovní hala. Tento 
megalomanský projekt není cílem, ale cílem byla cesta nechat ji zprojektovat a utratit 
peníze. Sdělil, že zná, jak některé procesy zde probíhaly v minulosti. Reagoval na 
Ing. Jocha, kdy město nechce postavit stánek, který by odpovídal mezinárodním 
předpisům. Dalo by se s tím souhlasit, kdyby to nemělo stát mezi 400 – 500 mil. Kč. 
Rozhodujeme o finančních prostředcích, které nejsou naše. Nestavíme nafukovací halu za 
20 mil. Kč., ale jedná se zde o největší investici města v novodobé historii. Za 
500 mil. Kč nestavíme tělocvičnu, kdy je nám jedno, zda splňuje nebo nesplňuje předpisy. 
Sdělil, že určitě předbíháme tím, že zde upozorňujeme na tyto věci. Tyto kroky město 
stojí milióny korun. Snažíme se zabránit tomu, aby město zcela neúčelně vynaložilo 
finanční prostředky, které mohou sloužit jiným věcem. Uvedl, že není proti hale, je pro to, 
aby volejbalisté měli důstojný prostor, který bude odpovídat jejich důležitosti pro město. 
Přinášejí finanční prostředky do města. Upozornil, že 500 mil. Kč si město nemůže 
dovolit, aniž by neprohloubilo své zadlužení. Omluvil se, že mluví o Mgr. Thomovi 
v jeho nepřítomnosti. Mgr. Thoma v rozhlasovém rozhovoru sdělil, že jakmile se začne 
něco připravovat, dochází k dehonestaci a kriminalizaci projektu. Nepamatuje si, kdy 
zastupitelstvo města neřeší pochybnou veřejnou zakázkou. Začalo to aférou na sídlišti 
Máj a azbestem.    
JUDr. Průcha: Reagoval na Ing. Rataje. Celá řada jeho připomínek má nějaké významné 
prvky, ale jsou to subjektivní názory a nejsou podložené a mnohdy zavání tím, že evokují 
v myšlenkách zastupitelů určité pochybnosti, bez dostatečných důkazů o tom, že ty 
pochybnosti jsou na pravém místě. Když Ing. Rataj řekne, že nějaký ekonomický expert, 
dělal objektivizaci nákladů na sportovní halu a bůh ví, jak ten expert byl čím motivován, 
tak to musí vzbudit dojem, že někdo toho experta nějak ovlivňoval. Takto to naznačil 
a vnímá. Komentoval předloženou tabulku ČB- Sportovní hala, Architektonická soutěž, 1. 
kolo – rekapitulace tabulky objemů a předpokládaných nákladů. Ekonomický expert 
zjistil, že všechny návrhy jsou podhodnoceny a celá řada architektonických kanceláří 
uvedla ekonomické údaje, které neodpovídají skutečnosti. Všech 51 návrhů se dostalo nad 
limit daný radou města. Výsledek poroty byl na soutěžních návrzích, nikoli zda bude 
realizován. Sdělil, že 51 architektonických kanceláří dalo své návrhy a zvážit, zda se 
budou hodnotit.  Z kanceláře architektů nezávislých objektivních expertů dospěli 
k závěru, že mohou pokračovat v hodnocení architektonických soutěží. Porota vybrala 1 
návrh z 6 nejlepších návrhů, který byl nejnižší. Návrhy vybírali závislí porotci 
z architektonické oblasti. Proto byl vybrán projekt, který splňoval účel a byl ekonomicky 
nejvhodnější z 6 vybraných návrhů. Odmítá jakékoli pochybení o tom, že by něco věděl, 
domníval, že někoho preferoval.  S nikým o této věci nikdy nemluvil a sám byl 
překvapen, že vyhrál Atelier 8000. Domnívá se, že je nám pořád vkládáno, jak chceme 
postavit novou halu. Sdělil, že pokud chce město postavit účelovou halu pro volejbalisty, 
dle Ing. Rataje bychom postavili halu pro 5000 diváků za 150 – 200 mil. Kč. Město by se 
muselo starat o 2 sportovní haly. Úvaha o tom, postavit Centrum halových sportů spočívá 
v tom, že v této hale by se realizovali všechny soutěže CEV, který je pod FIVB, uplatňuje 
jako halu B, halu pro 3000 diváků. Hala vyhovuje těm účelům, pro něž je realizována. 
V této hale je současně druhá hala pro florbal, pro gymnasty, pro všechny sportovce. Zda 
máme postavit druhou halu, nebo realizovat to v jedné hale, která zde je. Vnímá 
Ing. Rataje v jeho vystoupení, mnohdy mu nerozumí a předkládá zde věci, jako problém 
města např. komunikace SÚS. Požádal, aby je předkládal fundovaně.
Ing. Joch: Navrhl, aby zastupitelstvo probíhalo bez přestávky na oběd.  
Ing. Rataj: Důrazně žádá JUDr. Průchu, aby se do příštího jednání zastupitelstva písemně 
omluvil za jeho výrok, že někoho obvinil, pracovníka EDIFICE, který dělal pro hodnotící 
komisi expertní posudky. Nic takového neřekl a zda JUDr. Průcha bude tvrdit, že někoho 
obvinil, že za to někdo něco měl. Je odpovědný za své řeči a své činy, ale pokud to řekne.
Sdělil, že komunikace, které jsou v majetku SÚS, jsou ale na katastru města České 
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Budějovice a jako zastupitel města se bude starat, abychom společně s Krajským úřadem 
apelovali na SÚS. 
Sdělil, že pošle všem zastupitelům uvedenou prezentaci. Nebyla tam jediná vymyšlená 
věc, vše bylo děláno z dostupných materiálů, nic smyšleného. FIVB jasně předepsala, co 
se musí hrát, když máme tyto parametry. Pokud chce JUDr. Průcha zpochybňovat 
materiál FIVB, že materiál FIVB je pro město České Budějovice neplatný a České 
Budějovice se budou řídit jinými předpisy. Dne 24. 8. 2011 rada města odsouhlasila, že 
Centrum halových sportů bude dle předpisů FIVB.
Reagoval na Ing. Brůhu. Petice byla sepsána proti zbourání staré sportovní haly. Chce 
důstojný stánek pro volejbalisty, ale dle předpisů a parametrů a co nejekonomičtější. Ve 
městě je mnoho různých témat, abychom finanční prostředky investovali jinam než do 
sportovní haly. Pokud se najdou peníze, a budeme chtít postavit halu, tak jedině postavit 
halu na zelené louce, ale nikoliv abychom zbourali sportovní halu a místo jednoho 
prostoru udělali druhý prostor. 
Reagoval na vystoupení Ing. Moravce a vystoupení občanů. Již několikrát byl tvrdě 
odmítnut, aby občané měli pevnou hodinu. Navrhl pevný čas, aby se občané mohli 
vystoupit na jednání zastupitelstva a to v 12.00 hod. Reagoval na Mgr. Šestáka. Sdělil, že 
Mgr. Thoma je ve funkci primátora a všichni zastupitelé jsou povinni se zúčastňovat 
zastupitelstva a pokud připravuji nějaký materiál na jednání, připravuji ho tak, aby někdo 
mohl odpovídat. Sdělil, že nebude stahovat tento materiál, když zde Mgr. Thoma není 
přítomen. Dotázal se, kde Mgr. Thoma je. Pokud Mgr. Thoma zde není z důvodu své 
dovolené, pak nesouhlasí s Mgr. Šestákem, že to nebylo „fér“ pouštět Mgr. Thomu ze 
záznamu. 
Dovolená není omluvitelná neúčast. Požádal o odpověď, zda je možné sdělit na začátku 
zastupitelstva z jakého důvodu se zastupitel omlouvá ze ZM. 
Sdělil, že bohužel v tomto návrhu nelze upravit parametr - diváky. Opravíme šatny, 
čekárny pro doping, atd. Sdělil, že všem zastupitelům pošle požadavky na soutěžní 
a tréninkové haly.   
Ing. Joch: Reagoval na Mgr. Menzelovou, že novou halu v Českých Budějovicích 
nepotřebujeme. Je přesvědčen, že hala bez dalších úprav může fungovat 5 – 10 let. Sdělil, 
že neřekl, že hala spadne, ale pokud by do haly přišel investiční zásah ohledně 
energetické úspory - zateplování, tak to nebude levná záležitost z důvodu boletických 
panelů a únosnosti konstrukce. Bez úprav bude energeticky náročná. Sdělil, že hala není 
ve stavu, že by se v ní nedalo sportovat a fungovat. Navrhl Mgr. Menzelové schůzku, aby 
ji informoval o vytíženosti sportovišť v majetku města. 
Ing. Moravec: Sdělil, že se byl několikrát podívat na setkání občanského sdružení 
Domovina, proto požádali jeho, aby mohli přednést svůj příspěvek. Dále uvedl, že chtějí 
oslovit co nejvíce zastupitelů. Chápe, že tento způsob by mohl být nebezpečný precedens. 
Reagoval na Ing. Brůhu, porada klubů zastupitelů se koná ve středu před jednáním 
zastupitelstva. Mgr. Thoma se omluvil jednou a požádal nás, pokud máme nějaké 
připomínky, tak abychom ho kontaktovali, protože se mu změnil náhle program. 
JUDr. Bouzek: Reagoval na vystoupení občanů. Sdělil, že právo občanů na vystoupení 
musí být omezeno pravidly a není možné nedat časový limit. Ing. Moravec se dostal do 
situace, kdy byl požádán o vystoupení občanů a pokud se rozhodl učinit touto formou, 
jistě tak činil v dobé víře, svůj úmysl konzultoval s předsedy klubů a postup nebyl 
v rozporu s jednacím řádem. Jednalo se o operativní řešení ve smyslu práva občanů na 
vyjádření v zastupitelstvu. Uvedl, že je možné, že zastupitelé dojdou k závěru, že tento 
způsob vhodný není. Je potřeba dle návrhu Ing. Rataje stanovit pevný čas, aby občané zde 
nemuseli čekat. Je rád, že debata bude do příštího zastupitelstva vedena, aby problémy 
nebyly v takovém rozsahu, jako zazněly v příspěvcích občanů. Poděkoval 
Ing. Moravcovi, že rozpoutal debatu. Nechápe poznámku Mgr. Flašky. Sdělil, že se velice 
pečlivě snaží vnímat výhrady ke sportovní hale ohledně protiprávního jednání. Poukazuje 
na to, že na radě města probíhala složitá debata, kdy se hledalo nejlepší možné řešení, 
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probíhala debata o financování projektu. Klub HOPB přijal usnesení, že podpoří 
sportovní halu pouze tehdy, pokud bude financována z vlastních zdrojů a vycházel 
z částek, o kterých se hovořilo na začátku. V radě města dával protinávrh, aby se 
zkoumala jiná místa pro stavbu sportovní haly. Protinávrh získal 5 hlasů, těsně pod 
poloviční většinu. Uvádí to pro to, že i uvnitř koalice docházelo k debatám o tom, jak by 
sportovní hala měla vypadat. Poté nastupuje politická odpovědnost členů rady i za to 
řešení, protože jsou členy města. 
Ing. Popelová: Reagovala na některé věci na zastupitelstvu, tak v různých fórech, že se 
řeší doprava ve městě nekoncepčně. 
Uvedla prezentaci - problematika udržitelné dopravy obecně – východiska, cíle a vize 
a ve druhé části uvedla koncepční plán - Integrovaný plán dopravy, který zde bývá často 
dehonestován. Vychází ze zkušeností měst v rozvinutých západních zemí. V současné 
době je obrovský trend plánovat města a zastavěných oblastí tak, aby klíčovou roli hrál 
život města a úcta k lidem v jeho prostoru. Myslí si, že toto je stav, kdy se auta stávají 
prioritou a není to cílem nikoho z nás. Sdělila, že chceme zdravé město a obrovským 
nárůstem automobilismu, lidé ztratily pohyb.
Udržitelná doprava: Cílem je živé město, město, kde lidé tráví volný čas, setkávají se, kde 
chtějí pobývat, bezpečné město, udržitelné město, zdravé město. 
Uvedla příklady ze světových měst San Francisco, Kodaň, Melbourne, Brighton - Velká 
Británie, New York. Z hlediska měřítka poukázala na parkoviště pro 20 - 30 aut, které 
zabírá stejnou plochu jako menší náměstí, 10 kol zaparkuje na 1 místě pro auto, 2 
chodníky o šířce 3 m dokáží za hodinu převést 20 000 lidí, 2 cyklostezky široké 2 metry 
dokáží za hodinu převést 10 000 cyklistů. Dvouproudá obousměrná silnice dle normy 6 
metrů dokáže za hodinu 2000 automobilů. Sdělila, že když se projdete po městě, tak 
budete vidět, že v každém autě sedí 1 člověk.
Uvedla čtyři zásady dopravního plánování např. Los Angeles, Kalifornie, Radburn, New 
Jersey – vytvoření podchodů z důvodu bezpečnosti, chodci volí nejkratší cestu. 
Udržitelná doprava  - zápory. Sdělila, že musíme absolvovat čtyřicetiletou cestu, kterou si 
prošla města vyspělého západního světa, nebo budeme jejich vývoj brát jako poučení 
a budeme potřebná opatření realizovat nyní. 
Integrovaný plán organizace dopravy – IPOD. Proces byl zahájen v roce 2008. 
Informovala, že město zadávalo přípravu projektové dokumentace pro velké dopravní 
stavby dle ÚP z hlediska realizace. Byla potřeba stanovit harmonogram, jak by měly 
stavby na sebe navazovat. 
Projekt zahrnuje bezpečnostní audity a inspekce na vybraných dopravních křižovatkách - 
dopravní a hlukový model. 
Vývoj projektu – veřejná zakázka byla zadána v roce 2008 a spolupracovalo na něm 
Centrum pro dopravní výzkum, které provedlo technické posouzení nabídek. Obesláno 
bylo 8 firem, byly přihlášeny 4 firmy: MMD, DHV CR,UDIMO, EDIP. Projekt se 
konzultoval s odbory statutárního města České Budějovice, s politiky vedení města, 
Policií ČR, Dopravním podnikem města ČB, Signalbauhuber , Tyflokabinetem a dalšími. 
Projekt byl dokončen v roce 2010. Dne 4. 2. 2010 proběhl workshop, kam byli pozváni 
radní a zastupitelé města, 1. vicehejtman Jihočeského kraje, výbor pro strategické 
plánování a komise pro životní prostředí. Dne 15. 2. 2010 byla diskuse zaměřená na 
odbornou veřejnost a kromě zástupců odboru dopravy Jč. kraje se zúčastnili zástupci, 
Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, Česká komora inženýrů a techniků ve výstavbě 
a neziskové organizace. Dne 16. 2. 2010 schválil výbor pro strategický plán tento 
materiál. Dne 25. 2. 2010 byl představen na Jihočeské hospodářské komoře. Dne 
3. 3. 2010 rada města materiál vzala na vědomí a schválila a 25. 3. 2010 tento materiál 
schválilo zastupitelstvo. V současné době se realizace přijatých opatření projevila na 
budování tzv. zanádražní komunikace kde se prohodila v pořadí 1. a 4. etapa. Díky tomu 
se podařila 4. etapa dokončit tak, že v roce 2015 kromě podjezdu pod kolejištěm bude 
zanádražní komunikace zhotovena. Dále uvedla přípravu tzv. severní spojky, kdy se 
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připravuje a bude v letošním roce realizována - křižovatka Mánesova ul. x Lidická ul. 
Uvedla, že koridor MHD byl projednán v loňském roce, rada města rozhodla, že bude 
dále na této stavbě pokračovat a připravuje se propagační a informační kampaň. V rámci 
variant průjezdnosti města se uvažovalo 5 variant:  
Varianta A – jednosměrný provoz v ul. Na Sadech od Senovážného náměstí po Mariánské 
nám. Pro automobilovou dopravu obousměrný provoz pro hromadnou dopravu a IZS.
trvalá úprava (24 hod. denně)
Varianta B – totéž jako varianta A, ale v opačném směru, MHD v obou směrech,
Varianta C -  realizace se připravuje  - zrušení dvou křižovatkových pohybů pro zklidnění 
centra, zjednodušení řízení křižovatek a kratší doba čekání nejen pro MHD, ale i pro auta, 
která nepojedou směry, které budou zrušeny.
Varianta D – v časovém úseku úplné uzavření ul. Na Sadech v úseku Rudolfovská ul. – 
Žižkova ul.
Varianta E – je vázána na dopravní telematiku - finančně velmi náročná, znamenala by 
vybudování vstupní bran do města, dopravu z okolních ulic, které by směřovaly do ul. Na 
Sadech, 
Varianta C tvoří nejmenší problém. 
Poslední částí prezentace je varianta Z, která nesouvisí s omezeními, ale jsou to opatření, 
která zlepšují kvalitu koridoru a kvalitu přednádražního prostoru. 
Sdělila, že prezentovala tento materiál proto,  že se zde pořád hovoří o tom, že se doprava 
připravuje nekoncepčně.  IPOD se začal zpracovávat v roce 2008 na základě územního 
plánu a byl projednán v radě a v zastupitelstvu města. 
Mgr. Flaška: Reagoval na JUDr. Bouzka. Naznačil, jaký extrémní případ by mohl nastat, 
kdyby některý nezodpovědný zastupitel propašoval na bod jednání vystoupení na 
nahrávce. Podpořil a vyjádřil obdiv Ing. Ratajovi, který hledá nepřesnosti či nedostatky 
v projektu na Centrum halových sportů, který připravuje on, nikoli příslušný náměstek. 
Místo toho, aby se mu dostalo uznání, je zde podezříván, že to dělá z účelového úmyslu. 
Nemá pocit, že by vystoupení Ing. Rataje bylo zavádějící. Upozornil, že to není 
kvalifikovaná diskuse.  Sdělil, že pokud rada města chce, aby zastupitelstvo schválilo 
investici za 350 – 400 mil. Kč, tak by měla zastupitelstvo přesvědčit o tom, že jí navržený 
způsob řešení je nejlepší a nejekonomičtější a že občané si jej přejí a skutečně tomu 
věnovali maximum úsilí. Poděkoval Ing. Ratajovi, že se mu podařilo toto téma 
medializovat, aby bylo možné o tomto diskutovat zde na zastupitelstvu.  
Mgr. Procházková: Požádala o písemnou odpověď, jakým způsobem bude zajištěn rozvoz 
materiálů. 
Ing. Joch: Odpověděl, že Mgr. Procházkové bude písemně sdělen způsob rozvozu 
materiálů. Na dotaz Ing. Rataje, Mgr. Thoma má oficiální dovolenou.  
RNDr. Zahradník: Reagoval na Ing. Moravce ohledně vystoupení občanů z DVD. Účast 
občanů na jednání zastupitelstva je určena zákonem, jednacím řádem. Uvedl připomínku, 
kdy občan, který deklaruje prohlášením, že je občanem obce, by mohl být požádán 
o doložení dokladu a ve videu by toto možné nebylo. Občan může v průběhu jednání 
vystupovat na dvou místech a to u jednotlivých bodů a ve vystoupení občanů, kde by měl 
vystoupit o tématu, které nebylo součástí programu zastupitelstva. Když občan chce 
vystoupit k jednotlivému bodu, vždy se počítá s fyzickou účastí a uvedl nesouhlas 
s povolování vystoupení občanů pomocí těchto videí. Mohl by si představit formu např. 
pozdravu. Reagoval na Ing. Popelovou - koridor MHD. Přivítal tento bod. Požádal, aby 
významná reforma ohledně dopravy, která se dotkne nejen občanů města, ale i občanů 
okolních obcí byla zařazena jako bod jednání a zakončena hlasováním. Informoval 
o účasti na jednání územní komise pro Rožnov, kde byl vznesen dotaz ohledně 
plánovaného uzavření křižovatky Lidická ul. – Mánesova ul., kterou bude realizovat 
Jihočeský kraj. Požádal o písemnou odpověď, jaká dopravní opatření tato uzavírka 
způsobí a jak bude řešena doprava z jihu města směrem do centra a směrem na další 
výpadové cesty.



14

prof. RNDr. Vácha, Ph.D.: Vznesl dotaz na radu města, zda se bude zabývat video 
loterijními automaty. Informoval, že dle rozhodnutí ústavního soudu je možné ihned 
zakázat. Požádal o podání informace, o záměrech města. 
Ing. Joch: Odpověděl, že o tématu video loterijních automatů budou zastupitelé na 
některém zastupitelstvu informováni.
Hajerová E.: Okomentovala veřejné projednání změny územního plánu č. 38 Suché 
Vrbné. Upozornila na chybné datum v pozvánce veřejného projednání. Sdělila, že OÚPA 
v roce 2010 uvedl v omyl všechny zastupitele, kteří hlasovali pro změnu územního plánu 
č. 38. Jedná se o navrhovaný záměr stavby bytového domu „Dobrovodská – Jiřího 
z Poděbrad “ se šesti patry. Omluvila se občanům a navrhla, aby občané podali správní 
žalobu a podnět na Krajský úřad na zrušení této změny územního plánu. OÚPA 
znehodnotil užívací a majetková práva všech okolních vlastníků nemovitostí. Domnívá 
se, že by se měl řešit koncepčně celý odbor, není možné, aby tímto stylem pracoval na 
zadání někoho a pro někoho. Dle sdělení nejmenované paní, kdy jí úředník řekl „Za 
peníze v Praze dům“.
Hrdý J.: Navrhl, aby opozice a koalice vedla diskusi a vedla kroky k tomu, abychom našli 
odpovídající sportovní halu.  
JUDr. Bouzek: Reagoval na prof. RNDr. Váchu, Ph.D. Sdělil, že s Ing. Moravcem se 
domluvili na dalším postupu ohledně video loterijních automatů. 
Mgr. Nadberežný I.: Požádal vedení města o zvážení postupu ve věci distribuce materiálů 
pro jednání zastupitelstva. Zvážil možnost zakoupení tabletů.
Ing. Joch: Poděkoval za příspěvek Mgr. Nadberežného. Sdělil, že diskuse se povede 
a najdeme nějaké řešení, jakým způsobem dál postupovat, co se týká materiálů do 
zastupitelstva města.
Ing. Popelová: Reagovala na E. Hajerovou. Písemnou odpověď dostane E. Hajerová od 
Ing. Laciny, vedoucího OÚPA. Sdělila, že na tomto zastupitelstvu často zaznívá mnoho 
slov o neschopnosti úředníků, apod. Myslí si, že pokud někdo řekl, že na radnici funguje 
pravidlo „Za peníze v Praze dům“ tak je její povinností podat trestní oznámení. Pokud se 
chce navážet do zaměstnanců magistrátu, tak by měla vážit slova, a pokud na to má 
důkazy, že se zde tak děje, ať koná, jak konat má.
Jelen F: Sdělil, že ho potěšila slova Ing. Popelové. Uvedl, že ne každý zná procesy, které 
zde probíhají a abychom se těmto řečem vyvarovali, bylo by dobré, aby je Ing. Popelová 
vysvětlila. Vzhledem k tomu, že změn územních plánů je spousta. Územní plán řeší 
v konkrétní části určitý makroblok a je to dokument, se kterým pracují projektanti 
a investoři a který jim dává zadání, co si mohou dovolit. Myslí si, že investor využil 
jenom toho, že je nějak nastaven územní plán. Řeší se zde věci ve stupni, ve kterém se 
řešit nemají. Jestliže se odbor takto rozhodl, tak na základě nějakého požadavku. 
Zastupitelé toto odhlasovali správně, většinovým názorem, co to území bude připouštět. 
Přichází projektanti, kteří do tohoto území něco navrhují, připouští se obchody, apod. 
Sdělil, že je to věc územního řízení, zda stavba je přípustná či nikoliv. V každém stupni 
jsou zúčastnění a dotčení a všichni se mohou vyjádřit. Upozornil, že je napadána 
samospráva. Tato změna územního plánu se projednávala v roce 2010.    
JUDr. Průcha: Reagoval na tento problém a sdělil, že je nutné zvážit otázku státní správy 
a samosprávy. Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce. Vlastní správní řízení je 
vedeno z titulu státní správy. Upozornil, že je potřeba, abychom si uvědomili, kde končí 
funkce zastupitele a kde začíná. Co se týká Centra halových sportů, souhlasí 
s kolegou Hrdým. Souhlasí s tím, že je třeba o hale dále diskutovat a že rada města 
nevyužila své možnosti v tom, aby reagovala na diskusní příspěvky a obhájila je. 
V článcích v médiích nebylo nic pozitivního. Nepovažuje za nutné se omlouvat 
Ing. Ratajovi, protože neřekl, že obvinil, ale řekl, že navádí námět k promyšlení 
zastupitelů. V rámci diskuse zde zavádíme takové myšlenky o tom, které mohou vytvářet 
pocit, že je někdo vinen a domnívá se, že bychom se toho měli vyvarovat. Váží si 
Ing. Rataje, že do toho šlape, ale ne zcela komplexně a se znalostí věci a je na místě, aby 
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se o tomto diskutovalo. Je přesvědčen o tom, že odkazy na FIVB, jsou zcela kompetentní 
jako odkazy na CEV. Sdělil, že CEV vydal pokyny o tom, aby haly měly takové 
parametry. Upozornil, že dostáváme jednostranné údaje na zastupitelstvo. Navrhl, aby 
z hlediska rady města byly zastupitelstvu informace předkládány řádně a to mnohem 
podrobněji, než jak to děláme dosud.  
Hajerová E.: Dotázala se zastupitelů, kdo rozumí procesům změnám ÚP. Upozornila, že 
město nemá regulační plány. Občané nejsou dostatečně informováni. Změny územních 
plánů se dělají i na zadání soukromých investorů.  
Jelen F.: Sdělil, že projektant se bude trefovat do regulačního plánu. Občané se mohou 
vyjádřit ke stavbě. Územní plán hovoří v makrobloku, jaké jsou tam přípustné děje. Vše 
ostatní je věc územního řízení. Nezpochybňujme úlohu úředníků. Tyto polopravdy 
zavádějí občany sem a občané si vybíjí zlost na úplně nesprávném místě. To co proběhlo, 
bylo v pořádku. V momentě, kdy bude vedeno územní řízení, stavební úřad má povinnost 
obeslat všechny účastníky, kdy se dozví záměr. Reagoval na Hrdého J. Na diskusi kolem 
haly je hodně pozdě. Dle sdělení Mgr. Thomy rada města rozhodla a takto to bude. 
Výběrové řízení je ukončeno, proběhnou rozklady, v momentě, kdy potvrdí úřad vítěze, 
bude probíhat příprava projektové dokumentace. Slíbil, že bude podporovat, aby to rada 
dotáhla co nejdál, aby se ukázala skutečnost a pokud to bude v tom rozměru, nechť za to 
kompetentní nesou odpovědnost. Hala je vybrána a jsou nastaveny všechny stupně. 
Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení. Soutěž nelze zrušit. Osobně si 
myslí, že to není správná cesta, ale vracet se na začátek, je pozdě.  
Ing. Popelová: Reagovala na F. Jelena a E. Hajerovou. Navrhla uspořádat seminář 
o změnách územního plánu. Seminář se konal před rokem a půl a navštívili ho 2 
zastupitelé. V případě zájmu je možné takovýto seminář znovu zorganizovat. Zastupitelé 
by měli vědět, jak tyto procesy probíhají. Poznamenala, že Pražská čtvrť a Lannova 
regulační plán mají.

24. Vystoupení občanů ()
Vystoupil občan konkrétní fyzická osoba, bytem Nová 28, České Budějovice: 
Uvedl příspěvek s názvem „Inventura investic města České Budějovice - od zahájení 
rekonstrukce plaveckého stadionu až po přípravu této nové investice“. Sdělil, že nikdy 
nebyl zastupitel ani o to neusiloval. Byl v komisi na dostavbu plaveckého stadionu, 
fotbalového stadionu, dělal poradce při studii u zimního stadionu, která nebyla vybrána. 
Upozornil, že ani jedna z investic nebyla dobře připravená. Všechny měli jeden základní 
problém, špatné zadání. Když je špatné zadání, je špatný výsledek. Jsou zde zastupitelé, 
kteří zde zasedají od roku 1990 a nesou za to odpovědnost. Informoval, že má doklady 
o tom, že se na těchto věcech přímo podíleli. Nechal si vytáhnout články, jak se kdo 
vyjadřoval včetně Ing. Popelové. Doporučil všem, aby si všichni vyhledali regulační plán 
města Českých Budějovic. Byla na něj vyhlášena soutěž a vyhrál pražský ateliér. Ateliér 
po měsíci odstoupil a dostal to Ateliér 8000, který bude vyhledávat místa a plánovat 
sportoviště. Připomněl, že ve volebním období 2002 – 2006 Mgr. Thoma prezentoval za 
účasti M. Krupauera, předsedy klubu SNK Vladimíra Smrčky a jeho, rekonstrukci nebo 
výstavbu nového fotbalového stadionu na pronajatých pozemcích na Dlouhé louce. 
Upozornil, že jsou to stále opakující se projekty. Tady si někdo udělá studii, vůbec to 
nevychází z rady a ze zastupitelstva. Je to ovlivnění 6 členů rady a na základě toho se to 
zpracovává. Zimní stadion je nedokončen, nesplňuje požární aspekty, nevyhovuje 
evropským parametrů IHF. Byl prezentován jako jedna z nejmodernějších hal v ČR, která 
bude víceúčelová a má sloužit pro všechny ostatní sporty, proto má odjíždějící kostku. 
Kapacita byla navýšena z 5000 diváků na 6400 diváků, proto je tam nedostatek sociálních 
zařízení. Myslí si, že prioritně by se měl dokončit zimní stadion, aby splňoval regule 
a aby byla dokončena dostavba, která je smluvně zavázaná, aby pokud budou hrát 
volejbalisté hrát evropskou soutěž, aby jí hrály ve své víceúčelové hale. Sdělil, že byl 
zaměstnancem města, organizace STARS a podílel se na rekonstrukci zimního stadionu. 
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Byl zároveň jako poradce u sportovní haly z hlediska vybavení hlediště. Sdělil, že 
připraví materiál, která rada rozhodovala, kdo se na tom podílel, kolik bylo vynaloženo 
finančních prostředků a kolik bylo původního návrhu. Upozornil, že Ing. Popelová je 
zodpovědná za fotbalový stadion. Informoval, že byl ve výběrové komisi a nedostal ani 
zadání a nebyl ani projekt. Takto se zde staví. Vyzval, nepokračujte v tom.       

- Dopis konkrétní fyzické osoby, bytem Štítného 8, České Budějovice - snížení nájemného 
(KP-ZM/206/2013)

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.

23. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 14:00 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (č.j. KP-ZM/173/2013/M/91)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 2 - lokalita U Hvízdala
1. U Hvízdala,
2. U Bašty,

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

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2013 (č.j. KP-
ZM/188/2013/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. návrh rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městské památkové 

rezervace České Budějovice na rok 2013 dle důvodové zprávy,
2. návrh podílu města České Budějovice na spolufinancování jednotlivých akcí dle 

důvodové zprávy,
II. u k l á d á

Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit další kroky k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2012 (č.j. KP-ZM/194/2013/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2013:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2012 (č.j. KP-ZM/197/2013/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 
2012.
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K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí za rok 2012 (č.j. KP-ZM/131/2013/M/87)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí za rok 2012.

K bodu: Dispozice s majetkem města –  přijetí daru stavby vodovodního řadu na pozemku 
parc. č. 284 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/190/2013/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 284 v k. 
ú. České Budějovice 4 od investora stavby konkrétní fyzické osoby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV „Dopravní připojení zóny 
Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/193/2013/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „Dopravní připojení zóny Dlouhá 
louka – jih na sil. I/3“ v k.ú. České Budějovice 2 – komunikace, malá okružní křižovatka, 
parkoviště, chodníky, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně na pozemcích parc. č.  
1635/13, 1635/21, 1635/38, 1635/40, 1635/41, 1635/42, 1635/43, 1635/44, 1635/45, 1635/46, 
1635/50, 1635/52, 1635/53, 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 převzaté komunikace po 
dobu výstavby projektu City Park České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 920/5 
v katastrálním území Srubec (č.j. KP-ZM/191/2013/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 920/5 oddělené geometrickým plánem č. 2162-20/2012 
a označené jako nově vzniklá parc. č. 920/11 o výměře  104 m2  v k. ú. Srubec z podílového 
spoluvlastnictví konkrétní fyzické osoby, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 29.660 Kč,
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby garáže na pozemku parc. č. 459/2 
v katastrálním území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/185/2013/M/99)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby bez č.p. - garáže na pozemku parc. č. 459/2 (o výměře  27 m2) v k. ú. 
Haklovy Dvory od Rybářství Třeboň Hld. a.s., se sídlem Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ 
466 78 191, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 68.200 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 907/19 v k. ú. České 
Budějovice 4 v rámci zrealizované stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa, 
část 2.1." (č.j. KP-ZM/186/2013/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemkové parcely  č. 907/1 oddělené a označené novým parcelním číslem  
 907/19  o výměře  9 m2  od společnosti   PCO-hlídací služba, s.r.o.,  se sídlem Vrbenská 
192/17, 370 01 České Budějovice, IČ 25154893 za cenu v daném místě a čase obvyklou ve 
výši 10.000 Kč,

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

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2013 (č.j. KP-ZM/196/2013/M/109)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí za 1. čtvrtletí 2013.

K bodu: Realizace a financování projektu "Hrajeme si každý den" (č.j. KP-
ZM/198/2013/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu "Hrajeme si každý 
den" s celkovým rozpočtem ve výši 8 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno 
z rozpočtu statutárního města České Budějovice,
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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 E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)" (č.j. KP-
ZM/201/2013/M/114)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2013:
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 E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)" 
s celkovým rozpočtem ve výši 22,6 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: Informativní zpráva o zápisu do základních škol zřizovaných statutárním městem 
České Budějovice pro školní rok 2013/2014 (č.j. KP-ZM/178/2013/M/94)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu o zápisu do základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 
pro školní rok 2013/2014.

K bodu: Dodatek č.7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/192/2013/M/106)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zřízení Mateřské školy Kubatova 3 a Školní jídelny - výdejny Kubatova 3 jako součásti 
Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice,

II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České 
Budějovice,

III. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, 
Bezdrevská 3, České Budějovice (č.j. KP-ZM/189/2013/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, Bezdrevská 3, 
České Budějovice, IČ 006 66 131, převod nemovitého majetku v celkové hodnotě 
4.266.840,00 Kč, 

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2013 (č.j. KP-ZM/177/2013/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2013:
zastupitelstvo města

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

podporu volnočasových aktivit v roce 2013 na celoroční činnost 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: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2013 - 2.výzva (č.j. KP-ZM/200/2013/M/113)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v roce 2013 - 2. 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: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2013 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
(č.j. KP-ZM/174/2013/M/92)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu,
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II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje na rok 2013 v celkové výši 647 000,- Kč,
2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje na rok 2013 v celkové výši 1 700 000,- Kč,
3. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2013 statutárním městem České 

Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje,
III. u k l á d á

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

K bodu: Zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/202/2013/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost předsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. Tomáše Strouhy ve smyslu 
§ 64 odst. 3 zák. č.6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

II. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Pavla Pecha, Lenku Pokornou, 
Mgr. Tomáše Chovance, Mgr. Jindřišku Maršíkovou, Mgr. Jaroslavu Šporclovou, Denisu 
Prokešovou, Ivanu Baboučkovou,Ing. Josefa Bláhu, Jitku Divišovou, Libora Dusila, Tomáše 
Řezníčka,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
informovat JUDr. Tomáše Strouhu, předsedu Okresního soudu v Českých Budějovicích.

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/187/2013/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2013:
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/183/2013/M/97)

(Částečně zrušeno usnesením č. 258/2013 ze dne 7. 11. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Č. B. ze dne 20. 3. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice provedením kontroly: Postup města 
při zadávání zakázek malého rozsahu za období duben 2012 až březen 2013.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. března 
a 3. dubna 2013 (č.j. KP-ZM/180/2013/M/95)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. března a 3. dubna 2013.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Podnět k pořízení změny č. 2 regulačního  plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ 

v katastrálním území České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/154/2013/M/89)

Usnesení ve věci schválení podnětu k pořízení změny č. 2 regulačního plánu „Pražská čtvrť 
a lokalita Lannova“ v k. ú. České Budějovice 3 (dále též „změna PRn“), podnětu k pořízení změny 
RPn s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatel, 
konkrétní fyzická osobav souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování a projednání 
návrhu zadání změny č. 2 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. České 
Budějovice 3, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/184/2013/M/98)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3363/4 o výměře 33 m2, v k. ú. České 
Budějovice 3, společnosti TRATAVICO, s.r.o., IČ260 21 714, Luční 184, Hrdějovice, 373 61 
České Budějovice, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku jako cenu v místě a čase obvyklou 
+ náklady spojené s tímto prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Žádost o podporu projektu Dětský úsměv zaměřeného na dentální prevenci dětí 1.-
4. tříd základních škol v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/199/2013/M/112)

Usnesení ve věci schválení žádosti o podporu projektu Dětský úsměv a poskytnutí finanční podpory 
projektu Dětský úsměv ve výši 75.000,-Kč, nebylo přijato.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/181/2013/M/96)

Usnesení k zprávě o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  18. 4. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Ing. Kamil Calta

Ing. Ivan Rybníček

Ing. Miroslav Joch
náměstek primátora


