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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/309/2013/Z/4
Z Á P I S

z 24. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 23. 5. 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, Bc. Michael 
Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, František Jelen, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, 
Lea Klokočková, Petr Kocar, Mgr. Stanislav Křída, MUDr. Martin Kuba, 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, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., 
Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, 
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Ondřej Flaška

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 (9.05 h) přítomno 31 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet.  
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu pořadové č. 30 – Zpráva Finančního 
výboru Zastupitelstva města České Budějovice čj. KP-ZM/259/2013/M/136.
Dále obdrželi návrh Smlouvy o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na 
kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2013 k materiálu čj. KP-
ZM/277/2013/M/154 a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace statutárního města České 
Budějovice z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2013 – 2. výzva k materiálu čj. KP-ZM/255/2013/M/132.
Dne 21. 5. 2013 byl zastupitelům odeslán e-mailem na vědomí dopis – Námitka ve věci 
změny ÚP v k. ú. České Budějovice 5, čj. KP-ZM/278/2013 společně s odpovědí 
Ing. Popelové na námitky ve věci změny ÚP v k. ú. České Budějovice 5, čj. KP-
ZM/287/2013.    
RNDr. Zahradník navrhl zařazení nového bodu jako bod 6 – Návrh na změnu Jednacího 
řádu Zastupitelstva města České Budějovice ve věci stanovení pevné doby pro bod 
„Vystoupení občanů“ v programu zastupitelstva města. Mgr. Thoma informoval, že na 
jednání rady města bylo dohodnuto, že bude svolána stálá pracovní skupina pro jednací 
řád. (22,0,8,7/37) 
Byl schválen program 24. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (38,0,0,1/39).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Bc. David Sláma, členové 
Mgr. Blanka Procházková, Lea Klokočková, Ing. Ivan Rybníček, Mgr. Zdeněk Bezecný 
(38,0,0,2/38). 
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Byl ověřen zápis z 23. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Mgr. Petr Podhola a RNDr. Jan Zahradník byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.

1. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/236/2013/M/119)
Přijato usnesení č. 102/2013 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

2. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2013 (KP-ZM/277/2013/M/154)
Přijato usnesení č. 103/2013 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Rada města České Budějovice doporučila schválit žádosti 
o poskytnutí dotace.   
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotace na 
památkovou péči pro rok 2013 v předloženém znění.

3. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2013 - 2. výzva (KP-ZM/255/2013/M/132)
Přijato usnesení č. 104/2013 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Rada města České Budějovice doporučuje podpořené 
žádosti schválit.    
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení 
k rozdělení dotací do oblasti kultury v roce 2013.

4. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (KP-
ZM/284/2013/M/160)
Přijato usnesení č. 105/2013 (34,6,1,2/43)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Informovala, že dne 3. 6. 2013 se bude konat Valná 
hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. Rada města doporučila 
zastupitelstvu delegovat Ing. Jocha, jako zástupce statutárního města. Informovala 
o změnách ve složení dozorčí rady. Sdělila, že strana KSČM doporučuje odvolat pana 
Václava Kučeru a nominovala Ing. Ivana Tekela. Za Jihočeský kraj se jedná o výměnu 
Ing. Václava Krále za pana radního Mgr. Bc. Antonína Kráka. Omluvila Ing. Ladislava 
Ondřicha, který je v zahraničí a nemohl se jednání zastupitelstva zúčastnit.     
Diskuse: 
RNDr. Zahradník:  Podivil se nad nominací Ing. Ivana Tekela, který nebyl příznivcem 
letiště v té podobě, jak dnes letiště funguje. Sdělil, že nebude hlasovat k tomuto usnesení.
JUDr. Bouzek: Sdělil, že nechce zasahovat do nominací, ale dozorčí rada je od toho, aby 
kriticky posuzovala. Myslí si, že jiné pohledy na fungování letiště mohou být přínosem. 
RNDr. Zahradník: Poděkoval JUDr. Bouzkovi za poučení. Trvá na tom, že nebude 
podporovat tuto nominaci. 
Mgr. Nadberežný:  Vysvětlil nominaci Ing. Ivana Tekela do dozorčí rady Jihočeského 
letiště České Budějovice, a. s.

5. Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (KP-ZM/230/2013/M/116)
Přijato usnesení č. 106/2013 (37,0,3,3/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že Valná hromada společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s. je svolána na 11. 6. 2013. 
Diskuse:  
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Ing. Moravec: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s. a členy dozorčí rady jsou také JUDr. Bouzek a Mgr. Nadberežný.

6. Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2014 (KP-
ZM/232/2013/M/118)
Přijato usnesení č. 107/2013 (38,0,1,4/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Moravec: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s. a členy jsou také JUDr. Bouzek a Mgr. Nadberežný.   

7. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 1 (KP-ZM/269/2013/M/146)
Přijato usnesení č. 108/2013 (36,0,1,6/43)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

8. Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sportu v roce 2013 - opatření č. 3 (KP-ZM/237/2013/M/120)
Přijato usnesení č. 109/2013 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Mgr. Podhola 

9. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 4 (KP-ZM/266/2013/M/143)
Přijato usnesení č. 110/2013 (34,0,1,8/43)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

10. Dohoda o úhradě provozních nákladů spojených s docházkou dětí do Základní a Mateřské 
školy Ševětín za kalendářní rok 2013 (KP-ZM/274/2013/M/151)
Přijato usnesení č. 111/2013 (42,0,1,0/43)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. Rada města České Budějovice nedoporučuje tuto smlouvu 
s městysem Ševětín uzavřít. Mgr. Thoma navrhl oddělené hlasování.  
Hlasování: V části I. bere na vědomí (40,0,0,3/43), v části II. schvaluje (0,21,18,4/43) 
a v části III. ukládá (0,21,18,4/43). 

11. Snížení provozního příspěvku od zřizovatele u příspěvkové organizace CSS Staroměstská 
(KP-ZM/258/2013/M/135)
Přijato usnesení č. 112/2013 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

12. Dodatek č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 04. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/285/2013/M/161)
Přijato usnesení č. 113/2013 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Finanční výbor zastupitelstva města doporučuje schválit Dodatek č. 4 
ke smlouvě o kontokorentním úvěru.   

13. Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13 . 04. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/272/2013/M/149)
Přijato usnesení č. 114/2013 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor zastupitelstva města doporučuje schválit Dodatek č. 4 
ke smlouvě o úvěru. 



4

14. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 27 až V 29 (KP-ZM/270/2013/M/147)
Přijato usnesení č. 115/2013 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová 
opatření číslo V 27 až V 29.   

15. Rozpočtová opatření číslo 64 až 67 (KP-ZM/265/2013/M/142)
Přijato usnesení č. 116/2013 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Joch: 
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová 
opatření číslo 64 a 67.  

16. Majetkové dispozice ()

16.1 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 689/4 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/248/2013/M/125)
Usnesení nebylo přijato (0,24,12,7/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Rada města České Budějovice nedoporučuje schválit tuto 
majetkovou dispozici.

16.2 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 899/1 v katastrálním 
území České Budějovice 2 – SVBJ J. Kolářové 18 (KP-ZM/249/2013/M/126)
Usnesení nebylo přijato (0,29,8,6/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Rada města České Budějovice nedoporučuje schválit tuto 
majetkovou dispozici

16.3 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3929/3 v kat. území České 
Budějovice 7 (KP-ZM/253/2013/M/130)
Přijato usnesení č. 117/2013 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

16.4 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2173/2 v katastrálním 
území České Budějovice 6 – změna kupní ceny (KP-ZM/251/2013/M/128)
Přijato usnesení č. 118/2013 (28,0,7,8/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Brůha: Vznesl dotaz, zda pozemek je přístupný pouze přes obytný dům ve vlastnictví 
původního majitele, který nepodepsal smlouvu. 
Ing. Joch: Odpověděl, že obytný dům byl v majetku města, které ho prodalo, ale prodalo 
pouze dům a ne pozemek za ním. Pozemek je přístupný přes obytný dům.
Ing. Brůha: Dotázal se na kupující, a zda je možný přístup i z jejich pozemku.
Ing. Joch: Sdělil, že když bude zbourána zeď, tak bude pozemek přístupný i z jejich 
pozemku. 

16.5 Dispozice s majetkem města - dohoda o předání a převzetí stavby "Vodovod DN 80" v k. 
ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 4 (KP-ZM/250/2013/M/127)
Přijato usnesení č. 119/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.  

16.6 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV společnosti STINGO 
s.r.o. v k.ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/252/2013/M/129)
Přijato usnesení č. 120/2013 (34,0,1,8/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

16.7 Dispozice s majetkem města - budoucí nabytí "Přeložky napájecí stoky Pekařského 
rybníka" na částech pozemků parc.č. 1251/5 a parc.č. 1918/2 v k.ú. České Budějovice 4  
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(KP-ZM/245/2013/M/123)
Přijato usnesení č. 121/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

16.8 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci pozemkových úprav v části 
k.ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/262/2013/M/139)
Přijato usnesení č. 122/2013 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

16.9 Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení na prodej nemovitostí v k. ú. České 
Budějovice 6 – sokolovna (KP-ZM/282/2013/M/158)
Přijato usnesení č. 123/2013 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

16.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení části objektu Ant. Barcala čp. 1446 v Českých 
Budějovicích, k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/264/2013/M/141)
Usnesení nebylo přijato (0,26,12,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že Rada města České Budějovice odmítla pronájem 
i odkup této části nemovitosti.

16.11 Dispozice s majetkem města – prodej objektu v ulici K Hájovně čp. 83 v k. ú. Srubec 
(KP-ZM/263/2013/M/140)
Usnesení nebylo přijato (0,34,4,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Rada města České Budějovice nedoporučila prodej této 
nemovitosti.  

16.12 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby garáže s pozemkem parc. č. 570/45     
v k. ú. České Budějovice 4 - zrušení usnesení (KP-ZM/256/2013/M/133)
Přijato usnesení č. 124/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

17. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM (KP-ZM/267/2013/M/144)
Přijato usnesení č. 125/2013 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

18. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" (KP-ZM/268/2013/M/145)
Přijato usnesení č. 126/2013 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" (KP-
ZM/273/2013/M/150)
Přijato usnesení č. 127/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Generála Svobody  (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera)" - změna 
usnesení (KP-ZM/275/2013/M/152)
Přijato usnesení č. 128/2013 (34,0,0,9/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.

21. Realizace a financování projektu „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační 
aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ (KP-ZM/271/2013/M/148)
Přijato usnesení č. 129/2013 (33,0,1,9/43)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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22. Realizace a financování projektu "Domov pro seniory Máj" (KP-ZM/280/2013/M/156)
Přijato usnesení č. 130/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

23. Realizace a financování projektu "Úpravy budovy Jihočeského divadla" (KP-
ZM/279/2013/M/155)
Přijato usnesení č. 131/2013 (25,10,5,3/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval o plánované rekonstrukci Jihočeského divadla. Byl 
vypsán dotační titul na revitalizaci památek a využití kulturního dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu. Statutární město České Budějovice bude podávat žádost o dotaci. 
Upozornil na to, že město České Budějovice nemusí být úspěšné v získání dotace. Sdělil, 
že dle informací Regionální rada NUTS II Jihozápad má pocit, že činnost Jihočeského 
divadla není přímo spojena s cestovním ruchem a bude nutné je přesvědčit. Město České 
Budějovice je připraveno tuto akci financovat z vlastních prostředků, ale žádost bude 
podána.    
Diskuse: 
Ing. Brůha: Sdělil, že nepodpoří tento bod, stejně jako finanční výbor. Má velký problém 
s tím, posílat desítky miliónů korun do instituce, o níž zastupitelstvo nemá jasno v jakém 
rozsahu je ochotno a schopno dlouhodobě provozovat. Sdělil, že na jednom z minulých 
jednání navrhl usnesení, kterým mělo být uloženo Mgr. Šestákovi, aby předložil analýzu 
fungování divadla při různých výších příspěvků ze strany města, které zastupitelstvo 
odmítlo a ví, že něco podobného mu uložila rada města. 
Ing. Joch: Sdělil, že tento materiál je o tom, že se město pokusí získat finanční prostředky 
formou dotace.  
Mgr. Šesták: Sdělil, že cestovní ruch je spojen s Jihočeským divadlem, protože na operní 
a baletní představení přijíždí diváci i ze zahraničí, kteří ve městě tráví čas.  
Reagoval na Ing. Brůhu. Jedná se o historickou budovu Jihočeského divadla, která je 
spojena s činností především činoherního souboru. Věří, že jakékoli příští zastupitelstvo si 
uchová tento soubor jako profesionální. Upozornil, že celá rekonstrukce před 23 lety byla 
provedena nedbale. Vytváří se zde možnosti dalšího rozvoje a během příštích let bude 
nutná rekonstrukce. Historická budova je vyprodána a rekonstrukcí by se měla zvětšit až 
o 140 míst, což by vedlo k ekonomickým úsporám během činnosti. Rekonstrukce 
historické budovy se týká především provozu činnosti činoherního souboru. 
Ing. Joch: Sdělil, že divadlo má spojení s cestovním ruchem, proto se město rozhodlo do 
tohoto opatření tuto žádost podat a bude nutné přesvědčit Regionální radu NUTS II 
Jihozápad.
Ing. Brůha: Chápe, že se jedná o investici do našeho majetku, že se žádá o dotaci. 
Apeloval na své kolegy tím, že bude nutné nějakým způsobem rozhodnout. 

24. Realizace a financování projektu "Zanádražní komunikace - 4. etapa" (KP-
ZM/281/2013/M/157)
Přijato usnesení č. 132/2013 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Ing. Joch. Požádal o změnu částky z 55 mil. Kč na 56 mil Kč.

25. Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2013 (KP-
ZM/283/2013/M/159)
Přijato usnesení č. 133/2013 (32,1,7,3/43)
Materiál uvedla Ing. Popelová.
Diskuse:   
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, co vedlo radu města k tomu, aby oproti rozpočtu navýšila 
příspěvek o 50 tis. Kč. Kolik Jihočeská hospodářská komora platí městu za objekt Husova 
9 a jaký je ekonomický přínos vůči městu.   
Ing. Popelová: Sdělila, že každý rok se Jihočeské komoře přispívalo částkou 150 tis. Kč. 
V rozpočtu pro letošní rok byla částka stanovena na 100 tis. Kč, přiklonila se k částce 
150 tis. Kč. Kolik Jihočeská komora platí za objekt v Husově ul. 9, bohužel nedokáže 
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hned sdělit. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou je dlouhodobě nastavena. 
Členové hospodářské komory jsou informováni zejména o investičních aktivitách města, 
spolupráce je i na úrovni cestovního ruchu.
Ing. Rataj: Požádal o písemnou odpověď, kolik platí Jihočeská hospodářská komora 
městu za pronájem budovy Husova 9. Upozornil na částku, kterou platí ostatní členové.  

26. Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o. (KP-ZM/276/2013/M/153)
Přijato usnesení č. 134/2013 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Calta. 
Diskuse:  
Ing. Tůma: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti .A.S.A. České Budějovice s. r. 
o.

27. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České 
Budějovice (KP-ZM/261/2013/M/138)
Přijato usnesení č. 135/2013 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Calta.

28. Darovací smlouva na ojeté vozidlo zn. ŠKODA ROOMSTER pro město Trhové Sviny 
(KP-ZM/254/2013/M/131)
Usnesení nebylo přijato (16,6,12,9/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Rada města doporučila zastupitelstvu darovat toto ojeté 
vozidlo městu Trhové Sviny.  
Diskuse:  
Ing. Rataj: Upozornil, že je pro něj nepřijatelné, aby se město takto zbavovalo majetku. 
 Vznesl dotaz, kdo přišel s touto myšlenkou. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že toto napadlo starostu města Trhové Sviny. Sdělil, že je jeho 
povinnost předložit tuto žádost zastupitelstvu. V případě, že toto město neodsouhlasí, 
bude vozidlo vyřazeno z majetku města a bude prodáno prostřednictvím autobazaru.    
Ing. Brůha: Reagoval na diskusi na finančním výboru. Upozornil, že nezná rozumný 
důvod, proč vozidlo darovat.   
 

29. Odvolání a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/260/2013/M/137)
Přijato usnesení č. 136/2013 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  
Diskuse:
Mgr. Nadberežný: Sdělil, že pokud nebude jiný návrh, doporučil hlasování dle možnosti 
v jednacím řádu a to hlasovat veřejně. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že volba člena kontrolního výboru bude hlasována veřejně. 

30. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/259/2013/M/136)
Přijato usnesení č. 137/2013 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. 
Diskuse: 
Ing. Rataj: Upozornil předsedy klubů na účast členů HOPB a ČSSD, kdy FV byl na 
hranici usnášeníschopnosti. Požádal, aby klub HOPB, který se koná po FV zvážil začátky 
setkání o půl hodiny později. Upozornil na organizaci. 
Ing. Moravec: Sdělil, že 2 nominovaní členové finančního výboru za klub HOPB byli 
řádně omluveni. Místnost byla rezervována půl roku předem a slušně zaklepal a zeptal se 
paní předsedkyně, jak dlouho bude probíhat jednání. Paní předsedkyně FV odpověděla, že 
jednání bude probíhat ještě 5 minut. Upozornil, že pokud bude FV příště jednat delší 
dobu, tak se samozřejmě klub HOPB přesune jinam. 
Ing. Šebestíková: Informovala, že sdělila předem Ing. Moravcovi, že se může stát, že FV 
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bude jednat déle. Nedá se předpokládat, jak bude probíhat diskuse na FV. Sdělila, že 
příště toto bude lépe zorganizováno.  
Ing. Rataj: Sdělil, že je to o toleranci a když Ing. Moravec ví, že jednání bude delší, je 
slušnost počkat.  
Ing. Moravec: Vnímal, že FV bude delší, proto zamluvil zasedací místnost zastupitelstva.
Ing. Mach: Reagoval na Ing. Rataje. Sdělil, že 2 ze 3 členů klubu ČSSD se vždy účastní 
FV, tentokrát to bylo výjimečné. Sdělil, že by byl nerad, aby se toto paušalizovalo.

31. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/242/2013/M/122)
Přijato usnesení č. 138/2013 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný. Sdělil, že na dalším jednání kontrolního výboru, který 
se koná v příštím týdnu, budou uzavřeny další kontrolní úkoly.    

32. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/240/2013/M/121)
Přijato usnesení č. 139/2013 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Ing. Rataj: Reagoval na dopis, který dostal od JUDr. Průchy.   
Mgr. Procházková: Poděkovala za dopis Mgr. Thomovi ohledně zavedení elektronické 
podoby materiálů pro jednání zastupitelstva. Sdělila, že smysluplný obsah byl doprovázen 
neadekvátní formou.  
RNDr. Zahradník: Poděkoval za odpověď Ing. Popelové ohledně dopravních opatření 
ohledně uzavření křižovatky Lidická ul. – Mánesova ul. Přimluvil se za informování 
občanů přehledným způsobem. 
Mgr. Menzelová:  Poděkovala za odpověď Ing. Caltovi. Upozornila na trvající problém 
s vjížděním sběrných vozů .A.S.A. do ul. E. Krásnohorské, komunikace dle toho vypadá. 
Dotázala se Ing. Popelové, kdo jednal se společností Mercury, žádná perspektiva pro 
řešení situace zde není. 
Ing. Popelová: Odpověděla na dotaz Mgr. Menzelové. Sdělila, že se společností Mercury 
jedná ona a tým lidí. Ve věcech technických pokud jsou navržené varianty dalšího řešení, 
tak s nimi jedná projektant. Během 14 dní se má uskutečnit schůzka s vlastníky objektu 
nikoli pouze s panem ředitelem, který je zastupuje, na tomto jednání budou projednány 
varianty. V tuto chvíli je připravena varianta, která by měla být přijatelná i pro město. 
Věří, že v roce 2014 se upraví přednádražní prostor, je to jejím velkým cílem a netušila, 
že se to u tohoto zablokuje. Mercury se nepodařil zrealizovat podchod, kdy není 
zrealizována obchodní činnost, nejsou vybudovány eskalátory a podchod není využíván. 
Reagovala na RNDr. Zahradníka. V příštím týdnu by měl být vybrán zhotovitel stavby 
rekonstrukce křižovatky Lidická ul. - Mánesova ul. a měla by se odehrát koordinační 
schůzka se zhotovitelem stavby, kde vyplynou přesné termíny a návrhy dopravně-
inženýrských opatření. Veřejnost bude o tomto okamžitě informována.  
Mgr. Menzelová: Poděkovala za informaci a požádala o vyrozumění ohledně jednání se 
společností Mercury.  

33. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 24. dubna, 
13. a 15. května 2013 (KP-ZM/286/2013/M/162)
Přijato usnesení č. 140/2013 (38,0,1,5/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  
Diskuse:  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz na výši nájemného parkovacích míst kdy v usnesení č. 590/2013 
je 8 400,- Kč  a v usnesení č. 591/2013 je 4 800,- Kč. 
Ing. Joch: Sdělil, že záměr je vyvěšen na úřední desce a přichází nabídky, proto je tento 
rozdíl cen. Ing. Joch prověří a Ing. Rataj obdrží písemnou odpověď.  
Ing. Brůha: Upozornil na chybějící hlasování v bodu parkovné. 
Mgr. Thoma: Omluvil se za chybu, při přepisu zápisu. Opravený zápis bude zaslán e-
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mailem.  
Ing. Rataj: Upozornil na usnesení č. 634/2013 – vypsání podlimitní veřejné zakázky pod 
názvem „Dodávka elektrického stroje na úpravu ledových ploch“. Na žádost rady města 
napsal, zda je nutné pořizovat za 3 mil. Kč další rolbu. Myslí si, že není důležité mít 3 
rolby v Budvar aréně. Dotázal se na usnesení č. 635/2013, za jakou částku se bude 
Budvar aréna pronajímat - pořádání koncertu L. Bílé. Písemnou odpověď obdrží od 
Ing. Nováka, vedoucího odboru sportovní zařízení. Vznesl dotaz k usnesení č. 674/2013 – 
výpůjčka 2 ks vozidel zn. HYUNDAI od společnosti HYUNDAI – Fischer CZ s. r. o., zda 
Mgr. Thoma viděl typ vozidla, který byl vybrán. Jedná se o model ix 20. Myslí si, že 
tento typ vozidla není ideální pro Městskou policii.
Mgr. Thoma:  Odpověděl, že Městská policie si tento konkrétní typ vozidla vybrala ze 3 
modelů.  
Ing. Rataj: Upozornil, na velikost auta, není dostačující pro potřeby Městské policie. Dále 
upozornil, že ve smlouvě není uvedeno, že se bude upravovat pro potřeby Městské policie 
(signalizační zařízení, samolepky, atd.)
Mgr. Thoma: Sdělil, že odpoví písemně. Takto si Městská policie vybrala, automobily 
budou kompletně vystrojeny, na minulém jednání rady bylo uloženo, aby vozidla byla 
řádně pojištěna. 
Ing. Rataj: Sdělil, že bude nutné předělat smlouvu, kde toto není uvedeno.  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, proč není možné zrealizovat elektronickou aukci na vypsané 
výběrové řízení na nákup 5 ks kopírovacích strojů. Z jakého důvodu statutární město 
České Budějovice nemá dosud software pro elektronické aukce. Sdělil, že kopírovací 
stoje za 960 tis. Kč mu přijdou za tuto cenu velmi luxusní. Požádal radu města, zda by ho 
mohla nominovat do hodnotící komise na tuto zakázku. Sdělil, že kopírky se dají sehnat 
za jiné finanční prostředky. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že pokud neproběhlo hodnocení podaných nabídek, bude Ing. Rataj 
doplněn. Ing. Rataj nebyl nominován do žádné hodnotící komise, když zde minule velmi 
ostře řekl, že nechce mít s výběrovým řízením nic společného. Je rád, že názor změnil 
a bude vrácen do seznamu zastupitelů, ze kterých se losují členové hodnotících komisí. 
Ing. Rataj: Sdělil, že se již zúčastňuje výběrových řízení i za město. 
Ing. Calta: Informoval, že město bylo požádáno Jihočeským krajem, zda by se chtěl 
tohoto výběrového řízení zúčastnit a Ing. Rataj souhlasil. 
Ing. Rataj: Doplnil, že se zúčastnil výběrového řízení na rekonstrukci křižovatky 
Mánesova ul. x Lidická ul. Sdělil, že městu ušetřili 500 mil. Kč. Požádal, aby byl vrácen 
do osudí do výběrových komisí, aby měl přehled co se zde děje.  

34. Diskuse zastupitelů ()
Klokočková L: Poděkovala odboru sociální věcí za vytvoření Rozvojového plánu 
sociálních služeb města České Budějovice, který je rok od roku lepší. Materiál je 
dostupný na webových stránkách. Upozornila na úžasnou předmluvu Mgr. Podholy.    
Sdělila, že se zdržela hlasování při projednávání dotací do sportovní činnosti města. 
Informovala, že syn vyhrál republikové mistrovství v americkém fotbalu, o kterém město 
nebylo informováno. Pravidla, která jsou nastavená, nutí žadatele, aby odstoupili od 
žádosti dříve, než dotazníky vyplní. Přimluvila se, aby v sociální a sportovní komisi byla 
nastavena taková pravidla, která by nebyla demotivující. 
Pozvala všechny na neděli dne 26. 5. ve 14.00 hod. na Sokolský ostrov na zápas 
amerického fotbalu s mistry republiky týmem Českých Budějovic s týmem Karlových 
Varů. 
RNDr. Zahradník: Přimluvil se za pracovní skupinu pro jednací řád. Navrhl pevný čas pro 
vystoupení občanů, které nesouvisí s bodem programu zastupitelstva. Měl by být 
stanoven na 13.15 hod. po polední přestávce, případně dát možnost předsedajícímu tento 
bod ukončit, když se nikdo nedostaví. Vrací se k videonahrávce, která zde byla 
prezentována minule a vyjadřuje se k tomuto způsobu záporně.   
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Hajerová E.: Informovala o situaci, kdy cestovala dne 3. 5. 2013 ve 21:00 hod. autobusem 
MHD č. 5 (autobus č. 139), kdy je nutný nástup předními dveřmi. Upozornila na řidiče, 
který se choval velmi neurvale a dotazoval se cestujících, proč ukazují průkazky a proč 
nastupují předními dveřmi, když je toto povinností po 20:00 hod.  
Mgr. Filip:  Upozornil, že značná část stránek elektronických podkladů pro jednání 
zastupitelstva byla otočená.  
Mgr. Thoma: Sdělil, že už se to nebude opakovat.     
Mgr. Nadberežný: Sdělil připomínky od občanů, kteří nejsou spokojeni s úklidem náměstí 
Přemysla Otakara II. Požádal o písemné stanovisko jaký je stav a zda je město schopno 
proto něco udělat.   
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, proč nemáme software na elektronické aukce. 
Ing. Popelová: Požádala Mgr. Kříže z odboru informačních a komunikačních technologií 
o odpověď.  
Mgr. Kříž: Sdělil, že město má uzavřenou smlouvu se společností, které vypršel certifikát. 
Veškeré aukce, které by město udělalo prostřednictvím tohoto softwaru s touto firmou by 
byly neplatné. Smlouva byla vypovězena a jsme v jednání s novou firmou, která patří ke 
špičce v tomto oboru a blíží se chvíle, kdy bude uzavřena nová smlouva. Informoval, že 
chyba se stala mimo naši kontrolu a společnost, která poskytovala aukce v minulých 
letech je v tuto chvíli pro nás nepoužitelná. 
Ing. Moravec: Reagoval na RNDr. Zahradníka. Sdělil, že nebýt videoprojekce na 
minulém jednání zastupitelstva, nebylo by dnešního návrhu.   
Bc. Dolejš: Poděkoval E. Hajerové za připomínku, samozřejmě tuto věc prověří, ale 
zastal se řidičů, protože Dopravní podnik zaměstnává 200 řidičů a ne všichni se takto 
chovají. Pokud nebudu mít dva svědky, budu muset stížnost vyhodnotit jako 
neoprávněnou. Řidiči jsou posíláni na školení, ale Dopravní podnik pracuje s lidmi.   
Ing. Rataj: Reagoval na odpověď Mgr. Kříže. Sdělil, že 5 měsíců se mu zdá dlouho. 
Požádal o posunutí výběrového řízení např. na kopírovací stroje, až bude funkční 
software na elektronické aukce. Dále sdělil, že má podobnou zkušenost jako E. Hajerová. 
Když toto napíšete jako zastupitel, tak pan řidič, na kterého upozornil, že se nechová 
dobře, tak se mu i panu řediteli omluvil. 
Hajerová E.: Reagovala na Bc. Dolejše. Vzhledem k tomu, že cestovala služebně 
z Kaliště, příště poprosí Mgr. Thomu o 2 policisty, aby měla svědky. Sdělila, že 
Bc. Dolejš mluvil jako na stranické schůzi KSČ před rokem 1989.  
Mgr. Křída: Upozornil na poměry v MHD. Myslí si, že každý občan by měl být vyslyšen, 
když není spokojen, nejen jako zastupitel. Upozornil na chování řidičů, nejedná se pouze 
o výjimky.   
Bc. Dolejš: Zastal se zaměstnanců Dopravního podniku města České Budějovice. Sdělil, 
že negativní je daleko více vidět. Jedná se o 200 řidičů a když 5%  z nich se bude chovat 
špatně, tak se jedná o 10 lidí. Byl by nerad, aby řidiči byli hromadně posuzováni. 
Ing. Joch: Sdělil, že nevyužívá MHD často, ale naopak musí pochválit řidiče MHD. Mrzí 
ho, že si nezapamatoval čas, kdy jel MHD, aby poslal děkovný dopis. Pokud máte takové 
poznatky, tak se dají věci vyjasnit a není třeba k tomu svědky. 
Ing. Tůma: Dotázal se ohledně sběru biologického odpadu ve městě. Požádal o informace, 
jak bude dál probíhat tento projekt. Sdělil, že by tímto ubylo černých skládek.    
Hajerová E.: Sdělila, že hovořila zcela konkrétně. 
Klokočková L.: Sdělila, že jezdí MHD denně. Vzhledem k tomu, že dopravní situace je 
v Českých Budějovicích neúnosná a řidiči MHD jezdí 8 hodin po městě, osobně by řidiče 
dělat nechtěla a váží si jejich práce. Upozornila také na chování cyklistů a maminek 
s kočárky, kdy vjíždí s kočárky do silnice. 
Jelen F.: Dotázal se, v jakém stavu je vyjednávání o ceně za projektovou dokumentaci 
s Ateliérem 8000, příprava podpisu smlouvy a kdy můžeme očekávat dokumentaci pro 
územní rozhodnutí. V jakém stavu je podpis smlouvy a cenová úroveň. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že F. Jelenovi poskytne písemnou odpověď. Radou města byla 
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pověřena vyjednávací skupina, ve které je nominován i předseda kontrolního výboru. 
V tomto týdnu obdrželi definitivní návrh smlouvy od vítěze architektonické soutěže. 
V návrhu smlouvy je stanovena výše investičních nákladů a harmonogram jednotlivých 
kroků. Celý materiál v písemné podobě F. Jelenovi poskytne.  
Jelen F.: Přijímá nabídku na písemnou odpověď, ale myslí si, že se neptá na žádné 
složitosti a Mgr. Thoma zná, kolik je nabídka na projektovou dokumentaci. Vznesl dotaz 
na odpověď od ÚHOSU, že architektonická soutěž byla v pořádku a za jakou finanční 
částku projektovou dokumentaci město obdrží. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že cena za projektovou dokumentaci je ve smlouvě navržena na 
8 mil. Kč, kde je zahrnuto pořízení kompletní projektové dokumentace na všechny fáze 
projektové přípravy s tím, že je tam uvedena bonifikace, že  stavba nepřesáhne částku na 
které bude město se zhotovitelem v jednotlivých fázích domluveno. Od ÚHOSU je zde 
písemné stanovisko ve věci podání návrhu na vydání předběžného opatření, kterým se 
jeden z uchazečů soutěže domáhal toho, aby ÚHOS městu zakázal jednání s vítězem 
soutěže a podpis smlouvy formou předběžného opatření a návrh na vydání předběžného 
opatření zamítl. Na ÚHOSU je stále podnět ohledně rozporu, který podali jiní soutěžící, 
že v kritériích byla cena 277 mil. Kč za stavbu a ani jedno z předložených řešení tuto 
cenu nedodrželo. V této věci rozhodnuto nebylo, ale jednání pokračují a smlouvu 
nezakázal podepsat.  
Jelen F.: Vznesl dotaz, zda proběhlo jednání odborníků v oboru a zda bylo navrženo 
vyřazení Ateliéru 8000 ze soutěže. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že schůzka zde proběhla, ale nezúčastnil se jí, protože byl mimo 
České Budějovice. Ze schůzky je pořízen zápis, členové poroty doporučili vyhlašovateli 
soutěže, aby dodatečně vyloučil vítězný návrh ze soutěže. Jedná se o složitou věc, neví si 
s ní rady ani komora, protože porota se sešla po lhůtě, ve které mohla taková doporučení 
dávat. Protokol je k dispozici na oddělení veřejných zakázek.
Jelen F: Vznesl dotaz, co říká jako primátor města takovému závěru, že porotci říkají, že 
architektonická soutěž byla „cinklá“. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že soutěž „cinklá“ nebyla. Komora architektů sdělila, že soutěž 
je platná a stanovisko je v písemné podobě na oddělení veřejných zakázek. 
Jelen F.: Požádal o písemnou odpověď a chce, aby se sportovní hala začala stavět, aby 
tato rada dostála svého zakázku. Dnes toto vnímá tak, že 4 nezávislí členové ze 7 členné 
poroty sdělili, že má být vítěz vyloučen. Tento postup zpochybňuje to, že se bude moci 
smlouva s vítězem podepsat a tím pádem se začnou činit všechny kroky k tomu, aby se 
hala stavěla. Myslí si, že Mgr. Thoma nese odpovědnost za výsledek soutěže a na příštím 
jednání se bude ptát, zda je smlouva s Ateliérem 8000 podepsána. Poté by mohly 
následovat případně i trestní kauzy, když komise řekne, že ne a město by toto podepsalo.  
Mgr. Thoma: Sdělil, že obdrží písemnou odpověď. Takto to zjednodušovat, bohužel není 
možné.  
Ing. Brůha: Informoval o nepovedeném výběrovém řízení na údržbu zeleně, dostal 
písemnou odpověď od Ing. Calty. Statutární město vypovědělo stávající smlouvy, s tím, 
že vysoutěží nové dodavatele. Přišlo rozhodnutí od ÚHOSU. Rada města nestihla 
reagovat a nevzala zpět výpovědi. Byl ujištěn, že bude vše v pořádku. Situace je jiná a do 
dnes není vysoutěžený dodavatel v lokalitě Suché Vrbné. Dotázal se, jak bude město 
postupovat, aniž by porušovalo zákon.
Ing. Calta: Sdělil, že  tato problematika je složitější a odpoví písemně. Informoval, že tato 
lokalita je již zajištěna.  
Ing. Rataj: Reagoval na diskusi F. Jelena a Mgr. Thomy, kdy požádal všechny členy rady 
města, aby mu byl zaslán dokument – zápis z jednání a do dnešního dne nic neobdržel. 
Dotázal se, když město jedná s vítězem soutěže, zda je v návrhu i to, co bylo součástí 
zadání, protože součástí zadání jsou podmínky, které musí projektant v případě podepsání 
smlouvy splnit. Pokud město uzavře smlouvu s ateliérem, který vyhrál, tak přepokládá, že 
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tam budou všechny činnosti, které město chtělo. Projektová dokumentace je jen část toho, 
co vítěz soutěže musí pro město udělat. 

35. Vystoupení občanů ()
Nevystoupil žádný občan.

- Dopis - námitky ve věci změny ÚP č. 38 v k. ú. ČB 5 (KP-ZM/289/2013)
- Odpověď na námitky ve věci změny ÚP č. 38 v k. ú. ČB 5  (KP-ZM/287/2013)
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.

24. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 12:10 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II 

v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/236/2013/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2013:
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 

v lokalitě Třebotovice II v k.ú. Třebotovice (dále též "změna ÚPnM"),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

zákona a upravený v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument, 
na jehož základě bude zpracován návrh změny ÚPnM,

3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, podnětů 
sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny ÚPnM,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) a § 55 odst. (2) stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení 
požadavků, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 
stavebního zákona,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny ÚPnM v lokalitě Třebotovice II v k.ú. Třebotovice 
navrhovateli změny ÚPnM pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 
stavebního zákona.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2013 (č.j. KP-ZM/277/2013/M/154)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu na podporu 

památkové péče v roce 2013 dle přílohy č. 3,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,

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

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2013 - 2. výzva (č.j. KP-ZM/255/2013/M/132)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2013:
zastupitelstvo města

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

České Budějovice na podporu kultury v roce 2013 - 2. výzva dle přiloženého seznamu,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,
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II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. KP-
ZM/284/2013/M/160)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 677/2013 a program valné hromady společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s., která se bude konat 3. června 2013,

II. d e l e g u j e
Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.,

III. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě 
v souladu s usnesením rady města č. 677/2013.

K bodu: Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (č.j. KP-
ZM/230/2013/M/116)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 106/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 703/2013 a program valné hromady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a.s., která se bude konat dne 11. 6. 2013,

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou 

hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 608 26 835, která se bude 
konat dne 11. 6. 2013, 

2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice 
na valnou hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 608 26 835, která se 
bude konat dne 11. 6. 2013,

III. u k l á d á
delegovanému zástupci,
statutárního města České Budějovice, hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením rady 
města.

K bodu: Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2014 (č.j. 
KP-ZM/232/2013/M/118)

(Změněno usnesením č. 93/2014 ze dne 20. 3. 2014)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 107/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 704/2013,

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na mimořádné 

valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 



15

30. 6. 2014,
2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice 

na mimořádné valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se 
budou konat do 30. 6. 2014.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 1 (č.j. KP-ZM/269/2013/M/146)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 108/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 1 dle předloženého seznamu 
vybraných žádostí u částek nad 50 000 Kč,

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

K bodu: Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 3 (č.j. KP-ZM/237/2013/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 109/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 3 dle předloženého seznamu 
vybraných žádostí u částek nad 50 000 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 sportu v roce 2013 - opatření č. 4 (č.j. KP-ZM/266/2013/M/143)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 110/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 4 dle předloženého seznamu 
vybraných žádostí,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dohoda o úhradě provozních nákladů spojených s docházkou dětí do Základní 
a Mateřské školy Ševětín za kalendářní rok 2013 (č.j. KP-ZM/274/2013/M/151)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 111/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o úhradu provozních nákladů spojených s docházkou dětí do Základní školy a Mateřské 
školy Ševětín za kalendářní rok 2013.

K bodu: Snížení provozního příspěvku od zřizovatele u příspěvkové organizace CSS 
Staroměstská (č.j. KP-ZM/258/2013/M/135)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 112/2013:
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
snížení provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 3 083 000 Kč pro CSS Staroměstská, 
p.o., IČ 62537890, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice,

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

K bodu: Dodatek č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 04. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/285/2013/M/161)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 113/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 
13. 04. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice 
v celkové výši 150 mil. Kč, na překlenutí dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního 
charakteru v části běžného rozpočtu, jímž se mění datum splatnosti do 30. 06. 2014,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 4 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13 . 04. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (č.j. KP-
ZM/272/2013/M/149)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 114/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13. 04. 2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice na předfinancování, 
spolufinancování a refinancování investičních akcí v celkové výši 800 mil. Kč, jímž se 
prodlužuje čerpání subtranše A1 do 30. 06. 2014,
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 4 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 27 až V 29 (č.j. KP-ZM/270/2013/M/147)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 115/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 27 až V 29,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 27 - přesun části rozpočtu kapitálových výdajů 

investičního odboru určených na vodohospodářské strojní investice (kanalizace) ve výši 
1.000.000 Kč, vodohospodářské strojní investice (vodovody) ve výši 880.000 Kč, 
rekonstrukce vodovodů ve výši 2.720.000 Kč a stavební úpravy ulic ve výši 
6.900.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukce kanalizací 
v celkové výši 11.500.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 28 - přesun části rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru určených na světelná signalizační zařízení ve výši 2.000.000 Kč 
a stavební úpravy ulic ve výši 1.920.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů 
na drobné stavby ve výši 2.470.000 Kč a stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města 
ve výši 1.450.000 Kč,

3. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 29 - přesun části rozpočtu odboru školství 
a tělovýchovy určených na nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 5/2012 – 
sport ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery občanským 
sdružením – sport mládeže ve výši 4.500.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 5. 2013
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 27 až V 29 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 64 až 67 (č.j. KP-ZM/265/2013/M/142)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 116/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na provedení rozpočtových opatření číslo 64 až 67,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 64 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy 
veřejných statků na nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací ve výši 
10.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 65 -  snížení části rozpočtu nedaňových příjmů investičního 
odboru z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ČEVAK, a. s. (na základě 
schválené výše minimálního nájemného na rok 2013 - 2014) zapojením nespecifikované 
rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 9.514.978,16 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 66 - snížení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru 
na stavební úpravy ulic ve výši 5.000.000 Kč a na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci KD Slavia ve výši 3.000.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů v celkové výši 
8.000.000 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 67 - snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 
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organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská, z důvodu přidělení vyšší dotace ze 
státního rozpočtu z MPSV, ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního 
odboru na nespecifikované rezervy ve výši 3.083.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 5. 2013
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 64 až 67 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3929/3 v kat. území České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/253/2013/M/130)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 117/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 3929/3 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. České 
Budějovice 7 pod zkolaudovanou stavbou trafostanice „TS 503 Policie Plavská“, 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. 33.500 Kč a náklady  spojené s tímto 
prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2173/2 v katastrálním 
území České Budějovice 6 – změna kupní ceny (č.j. KP-ZM/251/2013/M/128)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 118/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 221/2009 ze dne 10. 9. 2009 ve věci prodeje pozemku parc. č. 2173/2 v k. ú. 
České Budějovice 6, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 
178.000 Kč, v celém svém rozsahu,  

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2173/2 o výměře  269 m2  v k. ú. České Budějovice 6, za nejvyšší 
nabídnutou cenu, nejméně však za cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem Kč 67.250,-, a náklady 
spojené s prodejem,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - dohoda o předání a převzetí stavby "Vodovod DN 80" 
v k. ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/250/2013/M/127)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 119/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o předání a převzetí stavby "Vodovod DN 80", umístěného na částech 
pozemků parc.č. 1413, 1422/1, 1432, 1442/1, 1454/1, 1401/17, 1401/15 v k.ú. České 
Budějovice 3 a na částech pozemků parc.č. 184, 165, 194/1, 194/2, 173/6, 173/7, 174/5, 171/2 
v k.ú. České Budějovice 4, mezi statutárním městem České 
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Budějovice  (nabyvatel) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 
49/110, 370 44 České Budějovice, IČ 65993390 (předávající),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV společnosti 
STINGO s.r.o. v k.ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/252/2013/M/129)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 120/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb 
- veřejné osvětlení na parc. č. 2096/1, 2660/1, 2660/5, 2660/6, 2660/10 a 2660/12  
- vodovodní řad  na pozemcích parc. č. 2674/1, 2660/1 a 2660/5  
- řad dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 2096/1, 2643, 2660/1, 2660/5, 2660/6, 2660/9 
a 2660/10 
- řad splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 2674/1 a 2702/1 
- napojení vjezdu na komunikace na pozemcích parc. č. 2674/1, 2096/1 a 2643 
v rámci realizace stavby „Bytové domy na parc.č. 2660/1, 2660/5, 2660/13 a 2660/12 k.ú. 
České Budějovice 3“ od investora společnosti STINGO s.r.o., se sídlem Hradební 1, 370 01 
České Budějovice, IČ 600 66 164 za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,
 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí nabytí "Přeložky napájecí stoky Pekařského 
rybníka" na částech pozemků parc.č. 1251/5 a parc.č. 1918/2 v k.ú. České 
Budějovice 4  (č.j. KP-ZM/245/2013/M/123)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 121/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí nabytí stavby "Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka" vybudované v rámci 
budování stavby "Dálnice D3 - 0310/I, Úsilné-Hodějovice, na částech pozemků parc.č. 
1251/5 a parc.č. 1918/2 v k.ú. České Budějovice 4 do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, 1,2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732, od 
investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 
65993390,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání v rámci pozemkových úprav 
v části k.ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/262/2013/M/139)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 122/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání v rámci prováděných pozemkových úprav v části katastrálního území 
České Budějovice 4:
-          pozbytí pozemků parc.č. 1202/3, parc.č. 1175/16, parc.č. 1175/19, parc.č. 1184/2, 
parc.č. 1202/2, parc.č. 1201/176 a parc.č. 1201/177, vše v k.ú. České Budějovice 4 o celkové 
výměře 4182 m2,
-          nabytí pozemků parc.č. 1184/5, parc.č. 1185/2, parc.č. 1201/176 a parc.č. 1202/3, vše 
 v k.ú. České Budějovice 4 o celkové výměře 6505 m2,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení na prodej nemovitostí v k. ú. České 
Budějovice 6 – sokolovna (č.j. KP-ZM/282/2013/M/158)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 123/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 330/2011 ze dne 15. 12. 2011 ve věci prodeje nemovitostí v k. ú. České 
Budějovice 6 (parc. č. 3342, parc. č. 3343/2  a budovy s č.p. 1285 na pozemku parc. č. 3342) 
za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 
2.410.000 Kč, v celém svém rozsahu, 

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 s pozemkem parc. č. 
570/45     v k. ú. České Budějovice 4 - zrušení usnesení (č.j. KP-ZM/256/2013/M/133)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 124/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 311/2012 ze dne 18. 10. 2012 

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemkové parcely č. 570/45 zastavěná plocha o výměře 18 m2, se stavbou garáže 
bez čp/če v k.ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby, za cenu v daném 
místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 105.000,-Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM (č.j. KP-
ZM/267/2013/M/144)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 125/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM týkajícího se změny 
indikativního seznamu projektů a s ním souvisejícího navýšení hodnoty indikátoru "Plocha 
území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení",

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.

K bodu: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" (č.j. KP-
ZM/268/2013/M/145)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 126/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství 
a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" s celkovým rozpočtem 
ve výši 10 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 Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" (č.j. KP-
ZM/273/2013/M/150)

(Změněno usnesením č. 169/2013 ze dne 20. 6. 2013)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 127/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství 
a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)"  s celkovým 
rozpočtem ve výši  26 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: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Generála Svobody  (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera)" - 
změna usnesení (č.j. KP-ZM/275/2013/M/152)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 128/2013:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 44/2013 ze dne 14. 3. 2013 v části schvaluje týkající se celkového rozpočtu 
projektu takto: 
I. schvaluje
   realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Rekonstrukce veřejných 
   prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. 
   Schneidera)"  s celkovým rozpočtem ve výši 15 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 „Revitalizace brownfields – volnočasové 
a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ (č.j. KP-
ZM/271/2013/M/148)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 129/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování a spolufinancování projektu „Revitalizace 
brownfields – volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ 
s celkovým rozpočtem ve výši 72 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 "Domov pro seniory Máj" (č.j. KP-
ZM/280/2013/M/156)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 130/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Domov pro seniory Máj" s celkovým 
rozpočtem ve výši 34 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 v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
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zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu "Úpravy budovy Jihočeského divadla" (č.j. KP-
ZM/279/2013/M/155)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 131/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Úpravy budovy Jihočeského divadla" 
s celkovým rozpočtem ve výši 59,5 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 v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu "Zanádražní komunikace - 4. etapa" (č.j. KP-
ZM/281/2013/M/157)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 132/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Zanádražní komunikace - 4. etapa" 
s celkovým rozpočtem ve výši 56 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 v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2013 (č.j. 
KP-ZM/283/2013/M/159)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 133/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o příspěvek Jihočeské hospodářské komory - Oblastní hospodářské komory České 
Budějovice ze dne 18. 3. 2013,

II. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,- Kč na činnost Jihočeské hospodářské 
komory - Oblastní hospodářské komory České Budějovice v roce 2013,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o. (č.j. KP-
ZM/276/2013/M/153)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 134/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení RM č. 762/2013 a program valné hromady společnosti .A.S.A. České Budějovice 
s.r.o., která se bude konat dne 10. 6. 2013,

II. d e l e g u j e
Ing. Miroslava Jocha, jako zástupce statutárního města České Budějovice, na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o., IČ: 25171941, konanou dne 10. 6. 2013,

III. u k l á d á
delegovanému zástupci  statutárního města hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením 
RM č. 762/2013.

K bodu: Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/261/2013/M/138)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 135/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České 
Budějovice, IČ: 62537962, spočívající v rozšíření rozsahu nemovitého majetku se kterým 
organizace hospodaří, o oplocení s betonovými sloupky,

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

K bodu: Odvolání a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/260/2013/M/137)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 136/2013:
zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á
Ing. Janu Mrázovou z funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice,

II. v o l í
Ing. Václava Němce do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/259/2013/M/136)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 137/2013:
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/242/2013/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 138/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Č. B. ze dne 17. 4. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. kontrolu usnesení ZM,
4. informaci o průběhu přípravy výstavby CHS (Centra halových sportů).

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/240/2013/M/121)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 139/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 24. dubna, 
13. a 15. května 2013 (č.j. KP-ZM/286/2013/M/162)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 140/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 24. dubna, 13. a 15. května 2013.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 689/4 v k. ú. 

České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/248/2013/M/125)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 689/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
České Budějovice 7, za nejvýše nabídnutou cenu, minimálně však za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 899/1 
v katastrálním území České Budějovice 2 – SVBJ J. Kolářové 18 (č.j. KP-
ZM/249/2013/M/126)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 899/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 80 m2 v k. ú. České Budějovice 2 (tj. v rozsahu 6 parkovacích míst) za 
nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části objektu Ant. Barcala čp. 1446 
v Českých Budějovicích, k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/264/2013/M/141)

Usnesení ve věci schválení odkoupení nemovitostí v k.ú. České Budějovice 2
- přízemní části objektu Ant. Barcala čp. 1446 v Českých Budějovicích – jednotky č. 1446/18 
a 1446/19 včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 1446 
a pozemcích parc. č. 2061/743, č. 2866 a č. 2867 
-  pozemku parc. č. 2061/871 o výměře 1279 m2 

od konkrétní fyzické osoby za nabídnutou kupní cenu ve výši 10,5 mil. Kč, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej objektu v ulici K Hájovně čp. 83 v k. ú. Srubec 
(č.j. KP-ZM/263/2013/M/140)

Usnesení ve věci záměru prodeje domu v ulici K Hájovně čp. 83 se stp. č. 949 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 127 m2 a částí pozemků parc. č. 947, 950/1 a 950/2 o celkové výměře cca 
500 m2, vše v k. ú. Srubec, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
obvyklou, nebylo přijato. 

K bodu: Darovací smlouva na ojeté vozidlo zn. ŠKODA ROOMSTER pro město Trhové 
Sviny (č.j. KP-ZM/254/2013/M/131)

Usnesení ve věci schválení darovací smlouvy na ojeté vozidlo zn. ŠKODA ROOMSTER, RZ 
4C6 5742 pro město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, v odhadní ceně 89.000,- Kč, nebylo 
přijato.

Č. Budějovice  29. 5. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:
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Mgr. Petr Podhola

RNDr. Jan Zahradník

Mgr. Juraj Thoma
primátor


