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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/522/2013/Z/6
Z Á P I S

z 26. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 12. 9. 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, 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. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana Menzelová, 
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, Ing. Mgr. David Sláma, Ing. Petra 
Šebestíková, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, 
Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Ing. Slavoj Dolejš, Mgr. Stanislav Křída, MUDr. Martin Kuba, Ing. Ivo Moravec, Jaroslava 
Sýkorová, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu č. 19.5., 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 (9:10 hod.) přítomno 25 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet. 
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 26 - Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/449/2013/M/248), dále 
obdrželi Výroční zprávu společnosti SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Byl předán na vědomí odpověď Mgr. Juraje Thomy na dopis od konkrétní fyzické 
osobytýkající se zákazu rušení klidu o nedělích a svátcích (např. používáním travních 
sekaček, motorových pil apod.) a otevřený dopis zastupitelům od  konkrétní fyzické 
osoby, který se týká zneužívání Novin českobudějovické radnice úzkou skupinou 
českobudějovických zastupitelů. 
Mgr. Thoma upozornil, že bod poř. č. 30 Vystoupení občanů bude vždy zařazován na 
program jednání od 13:00 hod. až do odvolání. 
Bylo hlasováno o zařazení bodu č. 19. 5. Dispozice s majetkem města - prodej pozemků 
parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/474/2013/M/241) ke kterému 
byl rozdán dopis konkrétní fyzické osobya konkrétní fyzické osoby(29,0,1,3/33).
Od poloviny projednávaného bodu č. 19.5. vedla jednání Ing. Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora. 
Bylo hlasováno o stažení materiálu - Dispozice s majetkem města - odkoupení části 
pozemku parc. č. 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6 - Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích (čj. KP-ZM/476/2013/M/243) (31,0,0,2/33).
Byl schválen program 26. zasedání  Zastupitelstva města České Budějovice (32,0,0,1/33).
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jan Hrdý, členové 
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Ing. Miloslav Procházka, Ing. Veronika Přibylová, Mgr. Jana Menzelová, 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (32,0,0,1/33)
Byl ověřen zápis z 25. zasedání zastupitelstva města  - nebyly proti němu vzneseny 
námitky.  
Ing. Petra Šebestíková a Bc. Michael Gyepes byli pověřeni podepsat zápis jako 
ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:15 do 13:00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.

1. Změna č. 63 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka, katastrální 
území České Budějovice 2 (KP-ZM/447/2013/M/218)
Přijato usnesení č. 185/2013 (33,0,0,1/34)
Materiál uvedl Ing. Popelová.

2. Změna č. 64 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory, 
katastrální území Haklovy Dvory (KP-ZM/448/2013/M/219)
Přijato usnesení č. 186/2013 (34,0,0,0/34)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

3. Žádost o zvýšení neinvestiční dotace na provoz kina Kotva (KP-ZM/452/2013/M/222)
Přijato usnesení č. 187/2013 (26,0,4,4/34)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na natáčení filmu "Pojedeme k moři" (KP-
ZM/466/2013/M/233)
Přijato usnesení č. 188/2013 (31,0,3,1/35)
Materiál uvedla Ing. Popelová s tím, že na statutární město České Budějovice se obrátila 
společnost Bio Illusion, s. r. o., která je producentem filmu „Pojedeme k moři“ se žádostí 
o dotaci. Scénář vytvořil budějovický rodák Jiří Mádl a děj je situován do Českých 
Budějovic. Rada města již schválila částku ve výši 50 tis. Kč s tím, že město nemá 
zpětnou reakci, zda za tuto částku je schopna plnit propagaci města. Uvedla, že žádost 
převyšuje pravomoc rady města, jedná se o částku 250 tis. Kč.   
Oddělené hlasování: v části I. bere na vědomí (31,0,3,1/35), v části II. schvaluje a III. 
ukládá  (5,12,15,3/35) usnesení nebylo přijato. 
Diskuse: 
Mgr. Flaška: Vznesl dotaz, zda natáčení již proběhlo nebo bude probíhat a zda žádost 
byla doručena před natáčením nebo až po natáčení filmu.  
Ing. Popelová: Sdělila, že natáčení již v létě proběhlo a žádost byla doručena po natáčení. 
Ing. Rataj: Upozornil, že ve smlouvě je uvedeno, že dotace budou použity výhradně na 
úhradu ubytování pro herce a filmového štábu.
Mgr. Thoma: Informoval, že za tento příspěvek by se město stalo oficiálním partnerem 
filmu a logo města a znak by byl uváděn na všech plakátech, vizuálech, inzerátech, 
časopisech a titulcích samotného filmu. Rada města ocenila na částku 50 tis. Kč s tím, že 
pokud zastupitelstvo rozhodne jinak, platí příspěvek rady města. Navrhl oddělené 
hlasování.

5. Zapojení náhradního projektu do Tematického IPRM "Rekonstrukce veřejných 
prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila" (KP-ZM/492/2013/M/257)
Přijato usnesení č. 189/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

6. Zapojení náhradních projektů do IPRM Levý břeh Vltavy - „Regenerace sídliště Vltava 
Sever – část 03 - 2. etapa – 2. stavba" a "Domov pro seniory Máj" (KP-
ZM/496/2013/M/261)
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Přijato usnesení č. 190/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

7. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti O. Ostrčila" (KP-ZM/493/2013/M/258)
Přijato usnesení č. 191/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

8. Realizace a financování projektu „Regenerace sídliště Vltava Sever – část 03 - 2. etapa – 
2. stavba" (KP-ZM/494/2013/M/259)
Přijato usnesení č. 192/2013 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

9. Převedení části alokace z IPRM Levý břeh Vltavy do Tematického IPRM (KP-
ZM/495/2013/M/260)
Přijato usnesení č. 193/2013 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

10. Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben až srpen 2013 (KP-
ZM/497/2013/M/262)
Přijato usnesení č. 194/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

11. Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2013 (KP-ZM/467/2013/M/234)
Přijato usnesení č. 195/2013 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. Komentoval vývoj rozpočtu za šest měsíců. Upozornil na 
propad v kapitálových příjmech. Sdělil, že důvodem je nepodepsání smlouvy na prodej 
kulturního domu Vltava. Informoval, že běžné výdaje se pohybují pod 50 % a kapitálové 
výdaje jsou využity okolo 9 %, což je historicky nejméně a je to způsobeno zákonem 
o veřejných zakázkách.   
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Uvedla, že největší propad je v kapitálových výdajích. Informovala, že 
na finančním výboru došlo k velké diskusi ohledně výběrových řízení. Sdělila, že finanční 
výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v předloženém znění. 
Jelen F.: Myslí si, že zdůvodnění proč nejsou čerpány kapitálové výdaje, by pasovalo na 
první rok působení této koalice. Zhodnotil čerpání kapitálových výdajů za jeho působení 
na magistrátu. Hovořil o připravené a organizované práci, kdy finanční prostředky byly 
sloučeny s financemi od státu, např. propojení okruhů, zanádražní komunikace, případně 
rekonstrukce E. Rošického, kdy bylo kumulováno s Jč. krajem. Uvedl, že je smutné, že 
město nestíhá soutěžit. Sdělil, že ke konci roku připraví tabulku, aby bylo patrné, kolik se 
investovalo v minulém období.  Upozornil, že práce není připravena a čerpání 
kapitálových výdajů nebude ani příští rok. Toto počínání má obrovsky negativní dopad 
především na místní firmy a stavební firmy, které jsou zainteresovány na prostředcích od 
tohoto města a na kondici stavebních firem, je to znát.  
Mgr. Thoma:  Upozornil, že zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje preferovat 
místní firmy, ale F. Jelen na to má úžasné řešení. 
Ing. Brůha: Doplnil, že k tomuto tématu se vrací na každém finančním výboru. Zákon 
o zadávání veřejných zakázek platí rok a půl a chápe, že půl roku mohly být problémy. 
Zpoždění by mělo dobíhat a problémy by již být neměly. Co se týká hospodaření 
a kapitálových výdajů. Upozornil na přehled hospodaření a na zůstatky účtů. Leží zde 
stamilióny, které měly být vpuštěny do ekonomiky města. Město je tvořeno nejen občany, 
ale i firmami, které je zaměstnávají. Pokud město není schopno finanční prostředky 
smysluplně investovat, tak ekonomice nepomáhá. Stavy účtů statutárního města nejsou 
dobrým výsledkem hospodaření. Jde o neschopnost realizovat schválený rozpočet 
a v neposlední řadě i volební programy.       
Ing. Joch: Sdělil, že je členem rady Jihočeského kraje, kde byl podobný materiál 
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projednáván a Jihočeský kraj využívá kapitálové výdaje na 8 % a stejný problém se týká 
i jiných obcí. Uvedl, že v dalším bodu se bude jednat o převedení 75 mil. Kč a doplňuje 
se o částku 800 tis. Kč z rezervy kapitálových výdajů. V rezervě to bude mít svůj název, 
na jakou akci to půjde. Jedná se o akce propojení ul. Strakonická se sídlištěm Máj, kdy 
toto bylo projednáno s Jihočeským krajem. Celková investice se pohybovala před soutěží 
kolem 200 mil. Kč. Aktivita některých občanů na Máji, komentoval otevřený dopis, jak 
Ing. Joch zneužívá městská média a tím ovlivňuje mínění občanů. Finanční prostředky 
byly připraveny a město dělilo 15 dní od stavebního povolení. Uvedl příklady použití 
finančních prostředků, např. na zateplení základních škol, cyklostezky, zanádražní 
komunikace kdy se jedná se o dvě etapy. Jsou to významné akce, i když investor je 
Jihočeský kraj. První etapa je zahájena, ale vznikl problém, kdy ještě nedávno to bylo 
ekologicky nejzatíženější území v Českých Budějovicích a nyní se na území nastěhovaly 
žáby. Jsou podávány stížnosti k ÚOHS a všechna výběrová řízení končí na ÚOHS. 
Konkurenční boj je i u dálnice D3, kde je situace podobná. Sdělil, že si zde můžeme 
vzájemně vyčítat, jak efektivně nakupovat a investovat stavby, apod. Město chce a umí, 
ale bohužel taková je doba.       
Jelen F.: Sdělil, že výtka nemířila k Ing. Jochovi, ale reagoval na připravený rozpočet a je 
pro něj osnovou chování v daném období. Uvedl příklad, že obdržel odpověď od 
Mgr. Thomy ohledně Centra halových sportů, kdy je ujišťován, že je vše v pořádku. 
Úvaha mířila pouze tam, že je postaven rozpočet a že místní podnikatelské prostředí, by 
chtělo minimálně soutěžit. Věci, které byly slíbeny se nedějí, proto jsou takové rezervy 
v rozpočtu.   
Ing. Tůma: Informoval, že v roce 1996 stát uzavřel ekologickou smlouvu se společností 
Jihočeská plynárenská na odstranění ekologické zátěže. V roce 2007 se začalo s vlastní 
sanací zátěže a do dneška nebyla ukončena. Za tu dobu je možné, že žáby dostaly 
příležitost, když se vytěžila nejhorší část znečištěné zeminy.    
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl poznámku, že legitimní debata využití kapitálových výdajů 
kdy to zdůvodňujme potřebami občanů a firem s tím souhlasí. Sdělil, že argumenty typu 
podpory ekonomického růstu si myslí, že konzervativní strana moderního typu by neměla 
používat. Na celostátní úrovni vládní výdaje ekonomiku nepodpoří a tím méně se to může 
stát na místní úrovni. Reaguje na argument, že nám finanční prostředky leží na účtech 
a mohly by rozpumpovat místní ekonomiku, tak tomu není.  
Mgr. Thoma: Sdělil, že nezná způsob, jak za současného způsobu zadávání veřejných 
zakázek preferovat v jakékoli městské zakázce českobudějovické firmy. Ve všech 
zakázkách jsou obeslány všechny firmy ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou 
komorou a Finančním ředitelstvím. Často se stává, že ani jedna z českobudějovických 
firem se do výběrového řízení nehlásí.  
RNDr. Zahradník: Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka. Sdělil, že jako opozice oprávněně 
kritizují to, že je v rozpočtu 750 mil. Kč na investice a je splněna jedna desetina, ale 
kritizují i občané města a podnikatelé. Je rád, že to zde mohlo zaznít. Sdělil, že existuje 
prostor na dohody, které mají předcházet rozpočtu. 
Jelen F.: Reagoval na Mgr. Thomu. Téma směřuje k tomu, že bylo připraveno 
600 mil. Kč na kapitálové výdaje. Kdyby byla připravena alespoň polovina z toho co bylo 
v plánu. Vzpomíná si, když se dotazoval, jak je tvořen tým, který zajišťuje rozvoj tohoto 
města bylo mu sděleno, že na kolegiu primátora města. Upozornil na to, že je nedostatek 
práce na trhu a je to podíl Mgr. Thomy, že desetina kapitálových výdajů je málo a trpí tím 
občané města a zaměstnanci všech firem, které jsou zainteresováni na městském rozpočtu. 
Práce na trh nebyla dodána.   
Mgr. Thoma: Reagoval na RNDr. Zahradníka. Sdělil, že je přesvědčen, že tato koalice 
transparentně deklarovala, kam chce v tomto období investovat. Podsouvání zákulisních 
dohod o tom, co by město mělo investovat, vůbec není pravda. Reagoval na F. Jelena. 
Otázku investování v tomto městě řeší investiční porada, které se účastní všichni náměstci 
a příslušní vedoucí odborů a vede ji Ing. Calta. Ing. Joch zde popsal případ, kdy 
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společnost SKANSKA za 50 % nákladů vysoutěžila dva úseky dálnice D3 a výsledkem 
bylo to, že další dva neúspěšní uchazeči napadli k ÚHOSU. Práce je obecně málo. Sdělil, 
že ke každé zakázce se zvedne vlna protestů dotazů, podnětů na ÚOHS. To není v žádné 
moci samosprávy, aby to ovlivnila. Druhá věc je, že čerpání kapitálových výdajů se 
přesouvá na druhé pololetí roku. Čerpání je dáno tím, že se zakázky soutěží levněji. 
Někde je to i za méně než 50 % projektovaných nákladů. Úspory jsou v řádech desítek 
a stovek mil. Kč za celé tři roky tohoto volebního období. Téměř každá zakázka se nyní 
soutěží za 50 % cen předpokládaných projektanty. Ceny předpokládané projektanty jsou 
ty ceny, které se objevují při návrzích rozpočtu a při schvalování návrhu investičního 
plánu.   

12. Rozpočtové opatření číslo 141 - úprava rozpočtu 2013 (KP-ZM/468/2013/M/235)
Přijato usnesení č. 196/2013 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná se o revizi příslušných odborů magistrátu, kteří 
podali informaci, jak jsou rozpočty plněny. Akce, které jsou v plánu a nebudou 
realizovány, tak aby byly dány do rezervy a byly připraveny na příští rok. Komentoval 
tabulku, která byla zpracována ve spolupráci s Ing. Šebestíkovou.   
Diskuse:  
Ing. Brůha: Sdělil, že nemá důvod nepodpořit toto rozpočtové opatření. Vadí mu ale to, že 
město má na účtech stamilióny a děsí ho výsledky výběrových řízení. Veřejný sektor se 
dostává do obrovské pasti. Soutěžené ceny nejsou ceny, za které se to dá kvalitně udělat. 
Obává se, že město není technicky připraveno na to, aby si dokázalo zcela jednoznačně 
uhlídat to, co za vysoutěženou cenu dostává a začne se to poté projevovat ve zvýšených 
nákladech na údržbu a opravy. Při probíhajících kontrolách ze strany poskytovatelů 
dotací, kdy to nebude odpovídat tomu, na co byla poskytnuta a stamiliony se budou 
vracet. Město musí využít všech svých nástrojů k tomu, aby přes Svaz měst a obcí 
iniciovalo změnu zákona. Zákon je naprosto likvidační pro veřejný sektor. Chce to 
odvahu při vypisování výběrových řízení, kde jít do více kriteriálních výběrových řízení, 
ale je mu jasné, že jsou to věci, které jsou snadno napadnutelné. 
Ing. Šebestíková: Souhlasila s Ing. Brůhou. Sdělila, že není možné donutit firmy, aby 
nabízely ceny reálnější tak, aby nebyly vícepráce. Upozornila, že to nepatří k tomuto 
bodu. Finanční výbor doporučuje toto rozpočtové opatření přijmout. 
Ing. Joch: Souhlasil s Ing. Brůhou. Sdělil, že účastníci soutěží mají za sebou spoustu 
kvalitních právníků na tento zákon a posílají podněty na ÚOHS a tím se situace 
komplikuje. Město si musí umět věci ohlídat. Záleží na stavebních dozorech, které jsou 
soutěženy na cenu. Uvedl příklad, že stavební dozor město vysoutěží za sto tisíc na 
zakázku za 70 mil. Kč a pak neví, zda stavební dozor hájí zájmy města. Dotační akce jsou 
na 5 let a kontroly chodí před koncem pátého roku. Není možné spoléhat úplně na 
stavební dozory.  
Mgr. Thoma: Reagoval na Ing. Brůhu. Sdělil, že ví o případech, kde obce volili formu 
výběrového řízení na ekonomickou výhodnost nabídky a dva z kolegů ve funkci 
primátora jsou stíháni pro zneužití pravomoci úřední osoby, neboť se neřídili zásadou 
vybrat nejlevnější nabídku. Je velmi smutné, že ze strany vyšetřovatelů a samosprávy pak 
ztrácí odvahu.
JUDr. Průcha: Upozornil, že materiál zde ukazuje, kde je snížení kapitálových výdajů 
a převedení do rezerv. Kritika by měla mít sestavovací rozpočet a vycházet z toho, co 
nebylo realizováno v rámci investic a z titulu z toho, že byly zanedbány povinnosti. Celá 
řada věcí je běžně realizována, rada města schvaluje smlouvy o dílo atd. Domnívá se, že 
akce jsou čerpané a je otázka v jakém rozsahu a v jakém snížení. Tabulka ukazuje, že celá 
řada investičních akcí, je oproti rozpočtu značně snížena v rámci vlastního výběrového 
řízení. Některé akce nejsou realizovány z důvodu spolupráce s Jč. krajem. Kritika v tomto 
směru by měla být konkrétní, aby bylo jasné, které akce nebyly v roce 2013 realizovány 
z důvodů chyb a které nebyly realizovány z důvodu toho, že nebyly objektivně možné 
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nebo že byly snížené.
 

13. Rozpočtové opatření číslo 153 (KP-ZM/472/2013/M/239)
Přijato usnesení č. 197/2013 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. Jedná se o finanční prostředky, které byly připraveny na dotační 
akce. Jsou financovány z úvěru, který je uzavřen. Došlo k úspoře a posílají se zpět do 
balíku, který má město uzavřeno s bankou. Komentoval připravenou tabulku.  Jedná se 
o úsporu 73 mil. Kč, které se převádějí zpět do úvěrového balíku. 
Ing. Brůha: Uvedl technickou poznámku, kde upozornil na formát tabulky.    
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu toto rozpočtové 
opatření přijmout

14. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 (KP-ZM/473/2013/M/240)
Přijato usnesení č. 198/2013 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu toto rozpočtové 
opatření přijmout.

15. Zřízení peněžního Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (KP-
ZM/485/2013/M/251)
Přijato usnesení č. 199/2013 (28,0,4,5/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. Sdělil, že město vlastní vodohospodářský majetek 
v miliardových hodnotách a pronajímá ho společnosti ČEVAK. Městu platí nájemné 
a částka se pohybuje okolo 150 mil. Kč + DPH.  Částka, kterou obec vybere na 
nájemném, by měla být vkládána zpět do obnovy tohoto majetku. Ing. Šebestíková 
zpracovala statistiku, kolik bylo investováno. Komentoval zpracovanou tabulku. 
Informoval, že se připravuje zákon, že všechny obce budou muset 10 % finančních 
prostředků investovat zpět do vodohospodářského majetku. O využití finančních 
prostředků z tohoto fondu, bude muset vždy rozhodnout zastupitelstvo. 
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města 
přijmout usnesení v předloženém znění.   
Ing. Brůha: Uvedl výhrady ke zřízení fondu. Sdělil, že jediným smysluplným důvodem je 
pouze to, že to obcím bude nařizovat zákon. Z ekonomického hlediska by tak nikdy 
nepostupoval. Myslí si, že pro město je výhodnější, aby splácelo rychleji úvěr, a v případě 
kdy bude na investici potřebovat úvěr, tak si znovu půjčí. Když budou umrtveny stovky 
mil. Kč, které nebudou nic přinášet, je lepší nemít dluh, který město splácí. Formulace 
hospodaření s fondem není natolik závazná, když se budoucí zastupitelstvo rozhodne, že 
to bude řešit jinak, tak nebude mít tak svázané ruce. Zůstatek fondu se může zapojovat na 
vodohospodářské investice, které se dělají každý rok a to určitě ve větší míře, než 10 % 
z vybraného nájemného. Ekonomické opodstatnění pro tento fond nenašel.  
Ing. Joch: Reagoval na Ing. Brůhu. Sdělil, že se plánují se příjmy a poté se plánují 
investice. Pokud bude město držet to, že se nebude zadlužovat více a nebude si brát další 
úvěr na financování dotačních akcí, je nastaven na 600 mil. Kč a až budou dokončeny 
akce, tak že město dostane pouze 50 mil. Kč. Zůstatek by měl být takový, že dotační 
peníze činí 300 mil. Kč V roce 2014 bude město končit s dluhem z 600 mil. Kč okolo 450 
- 480 mil. Kč. Upozornil, že není z čeho předčasně splácet. 
Klokočková L.: Vznesla dotaz, zda funguje náhradní zdroj pitné vody.    
Ing. Joch: Odpověděl, že náhradní zdroj pitné vody existuje a funguje. Tato investice 
městu pomáhá v plnění závazku, že má investovat zpět do svého majetku. Informoval, že 
Jihočeský vodárenský svaz je naštván na náhradní zdroj, protože vede páteřní trasou vodu 
přes České Budějovice a rozvádí ho do Jihočeského kraje a nátok je velice nízký. České 
Budějovice nenakupují vodu z římovské přehrady, ale část kapacity využívá z těchto 
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zdrojů. Náhradní zdroj je trnem v oku jiných společností, kteří vodu prodávají. 
Informoval, že byly nabídky na odkup, ale uvidí se, jak se bude situace vyvíjet.  
Ing. Brůha: Reagoval na Ing. Jocha. Sdělil, že záložní vodní zdroj nepokryje celou 
potřebu města, ale je to pro to, aby nezkrachovala kanalizace a neotrávila celé město. 
Vysvětlil, že z ekonomického hlediska je lepší splatit úvěr a v případě, když bude 
finanční prostředky potřeba, pak si vzít nový úvěr. 
Jelen F.: Sdělil, že investice byly nastartovány v letech 2007 a 2008 kdy byl investičním 
náměstkem. Toto vedení města není schopno vodohospodářský majetek obnovovat. 
Sdělil, že při levicových programech by shoda mohla být větší. Rozvoj nastal v letech 
2009 až 2010 a nastavení čerpání úvěru. Majetek města by se tímto tempem obnovoval 
a radnice by měla umět hospodařit a spravovat městský majetek.  
RNDr. Zahradník: Informoval, že s vodohospodářskou infrastrukturou jsou spojeny 
minimálně dva obrovské problémy. Infrastruktura byla deklarována jako zanedbaná, 
podfinancována, což vede ke ztrátám vody a obrovskou potřebou finančních prostředků. 
K obnově infrastruktury není možné přistupovat individuálně, ale ve spojení s dopravní 
infrastrukturou. Tyto dvě věci je potřeba řešit a snaha majitele obnovovat infrastrukturu je 
potřeba hledat soulad s možností opravovat vrchní infrastrukturu, která může mít jiného 
majitele. Upozornil, že prostředků na obnovu infrastruktury je velký nedostatek a je 
potřeba peníze, které město vydělá z nájmu, obratem dávat do její obnovy. Ideální stav je 
vzdálen desítky let. Dále upozornil, aby se nestalo, že město zřídí fond a peníze se budou 
ukládat a občané budou uklidňováni, že finanční prostředky jsou ve fondu. Z fondu 
nebudou vynakládány. Situace společenská není příznivá a Mgr. Thoma atmosféru 
společenskou předejmul, když řekl přívlastek „zákulisní“ dohody. Sdělil, že o zákulisí 
nehovořil. Je potřeba majetek města a životní podmínky zhodnocovat. Dále sdělil, že 
myšlenku zřízení fondu společně s Ing. Brůhou vnímá skepticky. Jako opoziční zastupitel 
se zdrží hlasování.     
Ing. Joch:  Je mu líto, že tento materiál nechce podpořit. Sdělil, že na investice je určena 
nějaká částka a každý může mít nějaký názor, ale co je důležitější, aby se v tomto městě 
budovalo. Navrhl, aby se 10 % z nájemného dávalo stranou a až město bude dělat akci, 
která se stále odsunuje, pak finanční prostředky může použít, např. rekonstrukce ČOV 
atd. 
Mgr. Thoma: Reagoval na RNDr. Zahradníka. Sdělil, že stav vodohospodářského majetku 
není takový, že by měl znepokojovat obyvatele tohoto města, kteří jsou odkázáni na vodu 
z veřejného vodovodu a používají městskou kanalizaci. F. Jelen zde zmínil, že se nastavil 
režim, který se projednával v minulém volebním období. Dokument schválila rada města 
a obnova vodohospodářského majetku bude plně uhraditelná z finančních prostředků kdy 
se ne úplně tak vždy dělo, že by všechny vybrané finance šly do obnovy 
vodohospodářského majetku. Uvedl hlavní důvod, který ho přesvědčil, proč hlasovat pro 
byl ten, že zákon o vodovodech a kanalizacích to obcím nařídí povinně a bude muset být 
zřízen. 
Jelen F: Vnímá nepochopení RNDr. Zahradníka a Ing. Brůhy. Upozornil, že zákon zde 
ještě není a neví, jak dopadnou volby.  Sdělil, že těmito finančními prostředky, by se 
snížil dluh města. Snížila by se náročnost na půjčené prostředky. Připojuje se 
k Ing. Brůhovi a RNDr. Zahradníkovi. 
Ing. Joch: Vysvětlil splácení úvěru. Sdělil, že úrok je dobře vysoutěžen na 0,8 %.
Jelen F.: Sdělil, že úrok 0,8 % je významně méně než 2 %. 
Ing. Joch: Vysvětlil, že se tímto tématem zabývá město do hloubky a co bylo možné 
zoptimalizovat, tak bylo zoptimalizováno.     
Ing. Šebestíková: Souhlasila s Ing. Jochem. Sdělila, že finanční výbor se tímto zabývá.
Mgr. Thoma: Připomněl, že velká debeta o předčasném splácení úvěrů byla i na 
finančním výboru.  
Ing. Brůha: Domnívá se, že by na stole měly být všechny informace.
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16. Zásady pro hospodaření statutárního města České Budějovice v období rozpočtového 
provizoria (KP-ZM/487/2013/M/253)
Přijato usnesení č. 200/2013 (32,0,0,5/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, finanční výbor doporučuje přijmout usnesení v předloženém 
znění.    

17. Informace o plánu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2012 a jeho 
realizaci (KP-ZM/490/2013/M/256)
Přijato usnesení č. 201/2013 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.

18. Žádost o prominutí a vrácení již uhrazeného penále – konkrétní fyzické osoby (KP-
ZM/461/2013/M/228)
Přijato usnesení č. 202/2013 (31,0,0,6/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. JUDr. Ing. Bouzek požádal o oddělené hlasování. 
Oddělené hlasování: v části I. bere na vědomí (31,0,0,6/37) v části II. schvaluje a III. 
ukládá (9,1,2,11/23) nebylo usnesení přijato. 

19. Majetkové dispozice ()

19.1 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k.ú. České Budějovice 3 –  Robert 
Bosch, spol. s r.o.  – zrušení usnesení (KP-ZM/478/2013/M/245)
Přijato usnesení č. 203/2013 (27,0,0,10/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.2 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 
(KP-ZM/475/2013/M/242)
Přijato usnesení č. 204/2013 (29,0,0,8/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.3 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1635/46 a 1635/56 v k.ú. České Budějovice 2 (KP-
ZM/463/2013/M/230)
Přijato usnesení č. 205/2013 (29,0,0,8/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.4 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí podzemního betonového úkrytu 
v katastrálním území Homole – ČR - MO (KP-ZM/460/2013/M/227)
Přijato usnesení č. 206/2013 (31,0,2,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná o zpřístupnění krytu občanům. 
Diskuse:  
Hrdý J.: Vznesl dotaz, zda by město mohlo v budoucnu kryt využít.
Ing. Joch: Sdělil, že využití pro něj není. 
Ing. Tůma: Vznesl dotaz, pro jaký účel bude kryt zpřístupněn.  
Mgr. Thoma: Odpověděl, že zde chtějí vybudovat muzeum. 
Ing. Schoř: Informoval, že lokalitu zná, kdy současný stav je neutěšený a pro město je 
toto území nevyužitelné.

19.5 Dispozice s majetkem města -  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/474/2013/M/241)
Usnesení nebylo přijato (20,6,6,2/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. Informoval, že v zastupitelstvu města byl již tento materiál 
projednáván a nebyl schválen. Zdůvodnil předložení. Vzhledem k propadu výdajů 
požádal, majetkový odbor, aby vytipoval zbytné pozemky pro město a tento materiál je 
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jedním z nich. Zastupitelé obdrželi k tomuto bodu dopis od manželů Dřevikovských.   
Diskuse:
Klokočková L.: Sdělila, že tento materiál již zastupitelstvo projednává asi po páté 
a figuruje zde Mgr. Ťoupal.  Upozornila na problém, kdy majitelé garáží jsou schopni 
pozemek odkoupit za 2,5 mil. Kč, ale nejsou schopni přeplatit Mgr. Ťoupala. Vznesla 
dotaz, proč se nečeká na vyjádření soudu. V okamžiku, kdy to město prodá někomu 
jinému, pak bude muset být nová žaloba na nového majitele, aby se domohli věcného 
břemene. Vznesla dotaz, proč město nezřídí věcné břemeno.   
Ing. Rybníček: Podivil se nad tímto materiálem. Rada města nevyhověla vlastníkům 
garáží zřídit věcné břemeno smluvně s tím, že město jako vlastník sousedního pozemku 
vždy přístup ke garážím umožnil a zachovával. Do té doby se vlastníci nebránili, pokud 
bylo majitelem město a teď, když hrozí změna majitele, požadují věcné břemeno a přístup 
ke svým garážím. Bojí se toho, že soudní proces bude protahován a pokud by bylo 
zřízeno věcné břemeno, tak by Mgr. Ťoupal nad 2,4 tis Kč finančně nešel. Myslí si, že se 
jedná o podrazácký přístup vůči lidem, kteří vlastní garáže.   
Ing. Joch: Odpověděl, že se má chovat jako správný hospodář. Sdělil, že to bude 
rozhodnutí zastupitelstva, zda bude chtít prodat pozemky na nejvyšší cenu a že to není 
iniciativa pana Mgr. Ťoupala. Upozornil, že majetkový odbor zaznamenal i jiné zájemce.  
Mgr. Flaška: Dotázal se na vyjádření Správy domů s. r. o., která dostala za úkol, aby 
vytvořila parkovací místa pro 18 – 20 vozidel. Informoval, že parkovacích míst je v této 
lokalitě nedostatek. Nerozumí přístupu města, proč se zbavovat tohoto pozemku, kdy je to 
připraveno pro nějakého developera. Navrhl, zda by nebylo rozumnější využití ve 
prospěch občanů. Sdělil, že je více možností, jak s tímto pozemkem naložit. Nepřipojí se 
k záměru prodat.    
Ing. Joch: Odpověděl, že na to, aby tam mohlo vzniknout parkovací stání, by muselo být 
kolaudační rozhodnutí.  
RNDr. Zahradník: Reagoval na Ing. Jocha a Mgr. Flašku. Navrhl, aby bylo odloženo 
rozhodování, než rozhodne soud. Musí respektovat právo ochrany majetku majitelů. 
Apeloval, aby se tento materiál odložil.   
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na Klokočkovou L. Dosavadní účastníci nebudou muset 
zahajovat nové řízení, pouze se doloží listina o převodu vlastnického práva. Pokud mají 
nárok na zřízení věcného břemene. Město pozemek nepotřebuje, pozemek slouží několika 
lidem, ale finanční prostředky za pozemek, může město použít ve prospěch ostatních. 
Tímto krokem, že pozemek město prodá, nepoškodí vlastníky. Pro město je rozhodně 
lepší a výhodnější prodávat pozemek, teď dokud soudní rozhodnutí je, než když se ho 
bude snažit prodávat s věcnými břemeny. Sdělil, že Ing. Joch navrhuje co je nejlepší pro 
město.   
Ing. Brůha: Myslí si, že snahou je chránit soukromý majetek. Sdělil, že to vyvolá 
v budoucnu problémy. Město by mělo mít jasno, co tam chce. Působí to dojmem 
provizorního řešení.      
Ing. Rybníček: Souhlasí s Ing. Brůhou, navrhl, aby se město tohoto pozemku nevzdávalo 
a aby tento pozemek byl právně očištěn. 
Jelen F.: Připojil se k názoru JUDr. Bouzka a Ing. Jocha. Informoval, že byla snaha 
směnit pozemek kvůli zanádražní komunikaci. Pozemek je ostudou a chránit takovýto 
pozemek je zvěrstvo. Sdělil názor, že ani v územním plánu město nechce garáže takového 
typu. Město případně privátní subjekt by mohl připravit studii, jak tento pozemek využít. 
Mgr. Flaška: Sdělil, že dle jeho názoru, pokud bude ze strany města vůle vybudovat na 
zanedbaném pozemku parkoviště, případný nesouhlas majitelů garáží není 
nepřekonatelnou překážkou v případném územním řízení. Stavební zákon se umí 
vypořádat s případnými námitkami účastníků řízení.  
JUDr. Průcha: Otázka je problematická v tom, že se dostáváme opět na počátek. 
V materiálu je uvedeno, že věcné břemeno je již zřízeno pro dvě garáže. Otázka rozšíření 
věcného břemene je pro šest garáží. Věcné břemeno existuje. Navrhl, aby byl materiál 
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stáhnut a do příštího jednání zpracovat vyjádření, zda město chce tento pozemek využívat 
nebo ne. 
Jelen F.: Reagoval na JUDr. Průchu. Nedovede si představit, že to bude připraveno za dva 
měsíce. Upozornil, že je nešťastné, jak tento pozemek vypadá a je pro připravit duchaplný 
záměr.  
Ing. Rybníček: Zmínil dosud zřízená věcná břemena, která patří potencionálním 
zájemcům o koupi těchto pozemků. Město by mělo zvážit a souhlasil Jelenem F., že se to 
nestihne a nechal by doběhnout soudní řízení. 
Klokočková L.: Reagovala na JUDr. Průchu. Nechápe proč, za tři roky na zastupitelstvu 
nepadl návrh na to, jak zde pozemky využít. K dnešnímu dni rada města nepodala žádné 
návrhy.  
JUDr. Průcha: Reagoval na diskusi zastupitelstva a dává možnost, aby rozhodlo tak, jak 
to cítí. Řekl, že souhlasí s tím, co bylo předloženo tomuto zastupitelstvu. Souhlasí s tím, 
co předložil Ing. Joch a ať zastupitelstvo rozhodne. 
Ing. Joch: Sdělil, že se pokouší situaci řešit. Bude hledat naplnění příjmů někde jinde. 
Reagoval na Mgr. Flašku, že se o to pokoušel. Předloží zprávu, jak vedl jednání 
s vlastníky garáží a zahájí se řízení na řízení parkoviště. 
Jelen F.: Navrhl, aby někdo připravil studii, i jak by se to dalo udělat, kdyby to dělalo 
město. Souhlasil s Ing. Jochem.  
Ing. Rybníček: Poděkoval Ing. Jochovi za možné alternativy, přiklání se k názoru Jelena 
F. prokonzultovat. Nejhorší cestou by bylo prodat pozemek bez zřízení věcného 
břemene.   
Mgr. Flaška: Kvituje, že Ing. Joch poslouchal i jeho podnět vybudovat parkoviště, ale 
myslí si, že není úkolem zastupitelstva vymýšlet investiční akce na území města, ale 
primárně je to úkolem Ing. Calty, investičního náměstka. Jde to udělat i bez toho, aby se 
garáže vykupovaly. Věcné břemeno je to, že po tom pozemku mohou jezdit a studie se dá 
zpracovat, aniž by se muselo zasahovat do garáží. Správa domů toto sdělila v písemném 
vyjádření.  
Ing. Přibylová: Vznesla dotaz na další postup. 
Ing. Joch: Odpověděl, že další postup bude takový, že se pokusí vstoupit do jednání 
s vlastníky a připraví informativní zprávu a druhá alternativa bude, že vznikne 
parkoviště.   
Jelen F.: Přiklání se k názoru Ing. Jocha.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že se zde zabýváme zbytným majetkem a Ing. Joch se může 
věnovat jiným efektivním věcem. 
Ing. Popelová: Nezapojila se do této diskuse, protože si myslí, že by se do této lokality 
parkování nehodilo. 
Jelen F.: Dobrovolně se k tomu Ing. Joch přihlásil, ale své pravomoci předeleguje 
a vzhledem k tomu, že tým úředníků je zde zdatný, tak Ing. Joch poté pouze předloží 
materiál zastupitelstvu.

19.6 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2180/1 a č. 2215/1 v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/457/2013/M/224)
Usnesení nebylo přijato (0,22,4,8/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Jelen F.: Sdělil, že se ztotožnil se s názorem odboru územního plánováním a útvaru 
hlavního architekta, ale myslí si, že se jedná i o pronájem. Vznesl dotaz, kdo ty pozemky 
udržuje, jedná se o malý „boubínek“ který je v majetku města a je to ostuda města. Navrhl 
pronájem pozemků.   
Ing. Joch: Reagoval na Jelena F. Informoval, že na městských pozemcích kde vede 
chodník, někdo upálil zábradlí a udělal si chodník ze svých provozoven. Rada města 
podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Navrhl s „boubínkem“ počkat, až zde 
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povede teplovod. 
Ing. Popelová: Upozornila, že pronájem je v kompetenci rady města a proto má 
zastupitelstvo k rozhodování pouze prodej pozemku.  
Jelen F.: Sdělil, že pokud by se někdo o „boubínek“ staral, tak by pak nevznikaly žádné 
černé stavby. V územním plánu je uvedeno, že tam nic nemůže být. Sdělil, že pokud se 
o pozemek chce někdo starat v rámci všech pravidel, tak by se město zbavilo určitého 
břemene zodpovědnosti. 
Ing. Popelová: Upozornila Jelena F., pokud chce odhlasovat pronájem tohoto pozemku, 
ať předloží pozměňovací návrh. 
Ing. Joch: Doporučil F. Jelenovi přečíst si důvodovou zprávu, kde v je uveden důvod: 
„Požadované pozemky, které město reálně nevyužívá (dle vyjádření žadatelů), by sloužily 
účelně k rozvoji podnikání v dané lokalitě.“  V územním plánu je, že tam může být pouze 
„boubínek“. Bojí se nedodržování pravidel.

19.7 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 3302 v k. ú.  České Budějovice 6 – 
zahrada (KP-ZM/458/2013/M/225)
Přijato usnesení č. 207/2013 (29,0,0,5/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.8 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – rekonstrukce ulice E. Rošického 
v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/488/2013/M/254)
Přijato usnesení č. 208/2013 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.9 Dispozice s majetkem města - odkoupení vodovodního řadu v k. ú. České Budějovice 2 - 
4 Dvory a.s. (KP-ZM/477/2013/M/244)
Přijato usnesení č. 209/2013 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.10 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení nemovitostí a staveb ZTV v k. ú. 
České Vrbné  a k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava (KP-ZM/459/2013/M/226)
Přijato usnesení č. 210/2013 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.11 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Bytový dům 
Papírenská 43, České Budějovice, kanalizační a vodovodní řad“ v k.ú. České Budějovice 
7 (KP-ZM/464/2013/M/231)
Přijato usnesení č. 211/2013 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.12 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV (KP-ZM/456/2013/M/223)
Usnesení nebylo přijato (22,2,8,2/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. Jedná se o nabídku konkrétními fyzickými osobami, kteří nabízí 
k prodeji pozemky podél cyklostezky. Dle vyjádření společnost ČEVAK, který 
upozorňuje, že v případě, že město bude muset vstoupit na tento pozemek, bude nutný 
souhlas vlastníka. Prezentoval fotografie, jedná se o další „boubínek“. Rada města 
nedoporučila schválit. 
Diskuse: 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že v důvodové zprávě je uvedeno, že majitel vodohospodářské 
stavby není povinen platit vlastníkům platby za umístění infrastruktury. Majitel 
vodohospodářských sítí, tak provozovatel ČEVAK  jsou oprávněni vstupovat na pozemky 
dotčené vodohospodářskými sítěmi.
Ing. Joch: Dotázal se, zda město chce „boubínek“ nebo nechce. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že tento materiál nepodpoří. Vzpomíná si na dopis konkrétní 
fyzické osoby, kdy pod výhrůžkami upozorňovali na nezbytnost zakoupení a má 
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informace jak byl pozemek nabyt.  
Jelen F.: Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka, který ho překvapil.  Pravicová strana 
v levicovém uskupení, při vědomí jakým způsobem provádí církevní restituce, kdy se 
snaží napravit chyby v minulosti. Neví, jak pozemek nabyl, ale ví, že máme naši stavbu 
na pozemku cizího vlastníka. Tyto věci by měly být vypořádány.   
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval, že z tohoto není rozumný závěr. Něco jiného je to, že 
komunistické právo si myslelo, že nemusí platit zásady římského práva a stavba nemusí 
stát na pozemku majitele. Nový občanskoprávní kodex budete toto řešit. Bratři, pozemky 
v době, kdy tam ty stavby stály, nabyly a mnoho dalších pozemků, možná i pod 
cyklostezkou a toto jsou zbytky, které se nepodařilo zobchodovat. Stavba zde byla 
postavena a vůči nim nemáme žádnou povinnost.  
RNDr. Zahradník: Informoval, že toto zde není poprvé. Je připraven tento materiál 
podpořit, neboť je tam naproti pomníček pana prof. Cepáka, a chce, aby byl pozemek 
udržován.
Klokočková L.: Sdělila, že bude hlasovat pro, denně tudy prochází a těší se na to, že když 
to bude v majetku města, tak tam bude pořádek.

19.13 Dispozice s majetkem města – odkoupení  pozemku parc.č. 2518/28 v k.ú. České 
Budějovice 5 (KP-ZM/469/2013/M/236)
Přijato usnesení č. 212/2013 (28,0,4,2/34)

19.14 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2432/4 v k. ú. České 
Budějovice 6 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (KP-ZM/476/2013/M/243)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Bylo hlasováno o stažení materiálu. Materiál byl stažen. (31,0,0,2/33)
RNDr. Zahradník: Uvedl připomínku na to, že je zde 22 členů a koalice nemá většinu na 
prosazování svých materiálů.
Ing. Popelová: Sdělila, že připomínka není hodná RNDr. Zahradníka. Zde v sále je 23 
zastupitelů, kdy Ing. Rataj hlasuje společně s koalicí.  
Ing. Tůma: Sdělil, že více než rok se dotazuje, co bude s černou skládkou. Diví se, proč je 
navrhován odkup, když cesta není v majetku města. Jedná se o majetek Lesů České 
republiky.
Ing. Joch: Požádal o stažení tohoto materiálu. 
Jelen F.: Reagoval na Ing. Popelovou.
Ing. Popelová: Sdělila, že do této diskuse toto nepatří. 
RNDr. Zahradník: Jedná se o politiku a ta většina je v tuto chvíli oslabena. Upozornil na 
kázeň mezi zastupiteli.  
JUDr. Průcha: Sdělil, že mu uniká význam diskuse. Jako zastupitel jedná v zájmu občanů 
města a zvažuje materiály tak, jak vyhovují občanům města. Řeší problematiku věcně 
a z komplexního pohledu. Buď s problémem souhlasí, nebo nesouhlasí a neroztahuje 
diskusi do politických sfér. 
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil, že by se měli držet věcné roviny. ODS zde také není dost 
často v plném počtu. Pokud zde není plný počet koalice, tak proto, že byli řádně omluveni 
a není to z žádného jiného důvodu a nemyslí si, že by takto ODS získala politické body.  
Hajerová E.: Sdělila, že v minulém volebním období se stalo, že po obědě odešlo spoustu 
koaličních zastupitelů a tenkrát bylo prohlášeno, že nemusí hlasovat. Poznámku nevnímá 
nevlídně a bere to jako politickou hru.   
Ing. Joch: Požádal o stažení materiálu. 
Hrdý J.: Sdělil, že klub KSČM hlasuje dle svého svědomí a snaží se hlasovat pro zájmy 
občanů, nikdy je nevede koalice nebo opozice. 
prof. RNDr.Vácha: Sdělil, že dle katastru nemovitostí na internetu je pozemek v majetku 
Lesů České republiky.
Ing. Joch: Navrhuje stáhnout materiál, aby bylo vše znovu prověřeno.  
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19.15 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 1841/2 a 1841/3 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/465/2013/M/232)
Přijato usnesení č. 213/2013 (32,0,0,0/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Klokočková L.: Vznesla dotaz ohledně podmínky pro vybudování mostku. 
Ing. Popelová: Odpověděla, že se jedná o odkup pozemku, aby mostek mohl být 
vybudován. 
Ing. Joch: Odpověděl, že se jedná o ideální poloviny státu a majitelů pozemků. Město 
odkupuje pozemek, aby mohl být mostek postaven.      

19.16 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 126/9 a 133/12 v k.ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/462/2013/M/229)
Přijato usnesení č. 214/2013 (32,0,0,0/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.17 Dispozice s majetkem města – odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – 
„severní spojka“ (konkrétní fyzická osoba) (KP-ZM/470/2013/M/237)
Přijato usnesení č. 215/2013 (27,1,1,3/32)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že informoval o jednání se společností IKP ohledně 
„severní spojky“ a byl požádán, zda by za město mohl vstoupit do jednání s majiteli 
pozemků a přilehlých nemovitostí, kteří by se měli vyjadřovat ke stavbě „severní spojka“ 
ve fázi územního projednávání. Je vypracována studie kudy by mohla vést komunikace 
„severní spojka“, která by spojila úsek od kruhového objezdu u Globusu, propojení 
s křižovatkou Okružní-Pražská, jež významně ulehčí Strakonické ulici. Zhodnotil 
dopravní situaci. Studie společnosti IKP vytipovala vybudování komunikace, která by 
propojila úseky, aby doprava nebyla směrovaná směrem do centra. Existuje ještě jedna 
možnost tzv. „severní tangenta“, která je investičně náročná. Trasa byla vytipována na 3 
etapy a investorem spojnice bude Ředitelství silnic a dálnic. Informoval o jednání kde 
účastník řízení je společnost Bosch, kdy to vnímá velice pozitivně. Jedná se o státní 
investici.       
Diskuse:  
Ing. Brůha: Souhlasí s Ing. Jochem kdy „severní spojka“ je nezbytnou komunikací pro 
České Budějovice. Když se jednalo o výkupy pozemků pro zanádražní komunikaci, s tím 
nebyl problém. Na první pohled výkup nemovitosti působil jako něco naprosto 
neuvěřitelného, že to nemůže být myšleno vážně. Navštívil některé odbory a pohled se 
částečně změnil. Je nutný pro to, aby město tuto stavbu mělo. Pravda, ale může být někde 
uprostřed. Myslí si, že z hlediska v prosazení v zastupitelstvu byla situace podceněna a na 
téma dopravního řešení měla proběhnout diskuse. Dostává rozporuplné informace 
a nedovede si představit, že v budoucnu odpovědnost za to, že město vynaloží veřejné 
prostředky za výkup této nemovitosti. V této chvíli si nedovede představit, že by pro to 
hlasoval.  
Jelen F: Vyslechl si komentář k materiálu, který spadá do kompetence Ing. Jocha. Většina 
příspěvku se odehrávala ohledně organizace dopravy a s tím souvisí i změny územního 
plánu a to má v kompetenci Ing. Popelová. Trasa této severní spojky byla takto 
připravena v roce 2003 spol. Pragoprojekt, kdy dopravu měla v kompetenci Ing. Popelová 
nebo Mgr. Thoma. Takto připravená stavba zmizela. Je velice rád, že Ing. Joch o tomto 
umí hovořit. Je rád, že je to zde v této podobě. Proběhlo jednání s majiteli pro vypořádání 
pozemků. Komentoval trasu „severní spojky“.
Ing. Popelová: Informovala o genezi celé „severní spojky“. 
Ing. Rataj: Navázal na Ing. Brůhu a Jelena F. Poděkoval Ing. Jochovi, ale vadí mu, že 
není řešena doprava a nepodpoří tento materiál.
Ing. Popelová: Sdělila, že se jedná o studii. 
Ing. Joch: Sdělil, že tento pozemek je součástí „severní spojky“. Reagoval na F. Jelena. 
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Klokočková L.: Sdělila, že ve světě se odstupuje od výstavby kruhových objezdů. 
Informovala, že v nedávné době žádal majitel cykloobchodu ve Školní ul. o propojení 
s Pražskou tř. a bylo mu toto zamítnuto.  
Ing. Popelová: Sdělila, že projednané je to s ŘSD a se správcem komunikace Jihočeským 
krajem. Stanovisko k druhému dotazu je, že rozhodnutí vydává Jihočeský kraj. 
Jelen F.: Dotázal se Ing. Popelové, jak je zajištěno pravé odbočení pro SÚS – ČSD, která 
tam má bývalou ústřednu a pravé odbočení pro Českou poštu. 
Ing. Popelová: Odpověděla, že se jedná o technické detaily projektové dokumentace a na 
tyto otázky podrobné otázky nebude odpovídat. Sdělila, že je náměstek odpovědný za 
dopravu, ale není projektant. 
Jelen F.: Sdělil, že jsou to zásadní věci a je ostuda, že to Ing. Popelová nezná. Upozornil, 
že zde město kupuje pozemky a není pro to schválen územní plán. 
Ing. Joch: Podal návrh na změnu usnesení.

19.18 Dispozice s majetkem města – odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – 
„severní spojka“ (konkrétní fyzická osoba) (KP-ZM/471/2013/M/238)
Přijato usnesení č. 216/2013 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Jelen F: Upozornil na to, že na komunikaci není ještě stavební povolení ani územní 
rozhodnutí, pouze platná územně plánovací dokumentace. 
Ing. Popelová: Informovala, že na ministerstvu dopravy proběhlo jednání, jak budou 
investice rozděleny. Dohody probíhají, ale nejsou v písemné podobě. 
Jelen F.: Informoval, že bylo také v písemné podobě to, že se vypustí podjezd, který měl 
vést do Husovy kolonie a za to vybuduje SŽDC Pekárenskou ul. V úseku na Pekárenské 
chodníky nejsou. Závazek nebyl splněn. Není zde žádný písemný závazek zda se tato 
komunikace bude stavět. 
Ing. Popelová: Požádala Jelena F. o kopii dopisu, kde by toto bylo přislíbeno.
Ing. Přibylová: Sdělila, že na základě informací Jelena F. navrhla pozměňovací návrh a to 
jako v bodě 19.17. 
Ing. Popelová: Odpověděla, že je potřeba předložit pozměňovací návrh písemně. 
Ing. Joch: Sdělil, že se zde jedná o fyzické osoby a občané budou potřebovat čas, aby si 
mohli najít jiné bydlení. 
Jelen F.: Informoval, že tento objekt má jiný příběh.
Ing. Přibylová: Informovala, že pozměňovací návrh nepodá, vysvětlení od Ing. Jocha bylo 
dostačující a tento materiál podpoří.

20. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení   (KP-
ZM/479/2013/M/246)
Přijato usnesení č. 217/2013 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Calta. 

21. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice (KP-ZM/484/2013/M/250)
Přijato usnesení č. 218/2013 (30,0,0,2/32)
Materiál uvedl Ing. Calta.

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem České Budějovice 
(KP-ZM/489/2013/M/255)
Přijato usnesení č. 219/2013 (30,0,0,2/32)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

23. Ukončení činnosti příspěvkové organizace Školní jídelna, Rudolfovská 23, České 
Budějovice k 31. 12. 2013 (KP-ZM/486/2013/M/252)
Přijato usnesení č. 220/2013 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.
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24. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, 
Bezdrevská 3, České Budějovice (KP-ZM/480/2013/M/247)
Přijato usnesení č. 221/2013 (27,0,0,3/30)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

25. Opětovné zvolení přísedících u Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/451/2013/M/221)
Přijato usnesení č. 222/2013 (28,0,0,2/30)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

26. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/481/2013/M/248)
Přijato usnesení č. 223/2013 (27,0,0,3/30)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková s tím, že se pokusí předkládat i finanční řešení. 
Ing. Brůha: Upozornil na to, jak velmi rychle ubývají zastupitelé ze zasedací místnosti. 
V současné době není koalice schopna prohlasovat své návrhy. V místnosti je 22 
zastupitelů.  Sdělil, že jako opozice bude přispívat k tomu, aby zastupitelstvo vůbec 
proběhlo. 
Ing. Popelová: Odpověděla, že je období před volbami. Členové jsou řádně omluveni. 
Jelen F.: Sdělil, že předpokládal, že toto Ing. Popelová bude zlehčovat. Neříká, že ODS 
bude hlasovat vždy pro, ale vydrží zde až do konce, aby zastupitelstvo bylo dotaženo do 
cíle. 
Ing. Přibylová: Poděkovala opozičním zastupitelům, že v počtu třech pomohou vzít na 
vědomí zprávu finančního výboru.  
Jelen F: Poděkoval Ing. Přibylové, že skutečná opozice je zde v počtu třech tj. ODS 
a zbytek je koalice. Omlouvá se všem občanům koalice složená i s KSČM drží velkou 
většinu.   

27. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. a 26. června, 
3., 11., 16., 24. a 26. července, 9. a 21. srpna, 4. září 2013 (KP-ZM/449/2013/M/220)
Přijato usnesení č. 224/2013 (28,0,0,0/28)
Materiál uvedla Ing. Popelová.  
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz ohledně Smlouvy o partnerství se společností ATS Invest 
s. r. o., která radou města nebyla schválena.
Ing. Popelová: Odpověděla, že před podáním žádosti o dotaci přišla zástupkyně firmy 
ATS Invest s. r. o. s tím, že požaduje uzavřít smlouvu o partnerství kvůli dotačnímu 
titulu. Byla svolána mimořádná rada města a podporu neodsouhlasila, kdy způsob podání 
radu města neoslovil.   
Ing. Rataj: Vznesl dotaz ohledně usnesení č. 1122/2013 v bod  č. 10. rozpočtové opatření 
za sankci od ÚOHSU. Jak bude město řešit pokuty i za Centrum halových sportů. Dále se 
dotazoval na usnesení č. 1291/2013, kdy rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu jednomu zadavateli, společnosti IKP.
Ing. Popelová: Sdělila, že pokuta byla vyplacena z odboru informatiky, ale byla podána 
žaloba k soudu. Smlouva s IKP byla po dohodě s Ing. Jochem a týkala se „severní 
spojky“ a v rámci vysoutěžení vypracovali studii s variantami a kapacitní posouzení 
křižovatek. Bylo potřeba dojít narovnání. 
Ing. Rataj: Dotázal se na pokutu od ÚOHSU 30 tis. Kč za Centrum halových sportů. 
Ing. Popelová: Sdělila, že nemá k tomuto informace.     
Ing. Rataj: Požádal o písemné vyjádření k pokutě rozhodnutí ÚOHSU 30 tis. Kč na 
Centrum halových sportů.
Ing. Joch.: Reagoval na dotazy Ing. Rataje. 
Jelen F.: Uvedl technickou připomínku, že bývalo zvykem, že ten kdo odešel, tak si 
vytáhl hlasovací kartu.
Ing. Brůha: Upozornil na to, že městu vznikla škoda v řádech miliónu korun ohledně 
Centra halových sportů. Sdělil, že se budou ptát, jak to bude vedení města řešit a zda bude 
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škoda po někom požadována. Indicií, že výběrové řízení neprobíhá v souladu se zákonem, 
bylo více než dost. 

28. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/444/2013/M/216)
Přijato usnesení č. 225/2013 (28,0,0,0/28)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 
Jelen F.: Sdělil, že obdržel odpověď od Mgr. Thomy, jak to bylo s výběrem projektové 
dokumentace na CHS. Dověděl se, že padají přísliby, v jakém termínu bude hala stát. 
Mgr. Thoma zde není, tak by byl moc rád, aby se Mgr. Thoma připravil na dotazy, jak to 
bylo s výběrem projektové dokumentace. Město už nějaké finanční prostředky zaplatilo 
a zda architekti byli podvedeni. Chce závazné termíny v jakém stavu to je.  
Ing. Rataj: Shrnul, že zatím náklady na Centrum halových sportů jsou 2, 3 mil. Kč. 
Reagoval na služební cesty uvolněných členů zastupitelstva, ale je zvykem, že je z každé 
cesty zpracována zpráva. Mgr. Thoma byl na jednání v Poslanecké sněmovně  a požádal, 
za jakým účelem se tam jelo a zda je zpracována zpráva z 9 denní pracovní cesty 
Ing. Popelové do Pobaltí.
Ing. Popelová: Sdělila, že zprávu z Pobaltí připraví.   

29. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Brůha: Vznesl dotaz, proč není možné v místech, kde se prodávají kupony na MHD 
platit kartou?   
Klokočková L.: Sdělila, že byla informována, že v Mercury centru lze platit kartou, ale na 
sídlišti Šumava nelze platit kartou. Informovala o pozvání na den otevřených dveří 
v Dopravním podniku města České Budějovice, který se uskuteční dne 14. 9. Apelovala 
na Dopravní podnik města České Budějovice, aby v novém jízdním řádu, který bude platit 
od 15. prosince, bylo přihlédnuto k tomu, že Okruží točna, není jako točna Okružní 
VŠTE. Ing. Tůma: Poděkoval za nový povrch před kontejnery. Reagoval na odpověď od 
Ing. Calty ohledně chodníků ve Vrátě a na Okružní. Většina odpovědí je, že to není 
v investičním plánu, požádal o písemnou odpověď kdy se tyto chodníky ve Vrátě a na 
Okružní dostanou do investičního plánu. Požádal, aby v ul. Križíkova, která je velmi 
frekventovaná byl dokončen chodník. Dále požádal, zda by bylo možné znovu projednat 
příspěvek pro film Jiřího Mádla „Pojedeme k moři“ kdy si myslí, že se jedná o velkou 
propagaci města. Požádal, zda by nemohlo být znovu zařazeno do příštího jednání 
zastupitelstva a získat názor kulturní komise. 
Ing. Popelová: Sdělila, že rada města schválila 50 tis. Kč a pokusí se znovu zařadit zpětně 
do kulturní komise.  
Jelen F.: Vznesl dotaz, kdo vyhrál výběrové řízení na změnu povrchu na Mariánském 
náměstí a proč se chodníky propadají, jak pracovaly technické dozory. 
Informoval o rekonstrukci a následném zbourání hřbitovní zdi v Mladém, požádal 
o přesnou písemnou odpověď. 
Ing. Calta: Odpověděl, že rekonstrukci chodníků na Mariánském náměstí vyhrála 
společnost Silnice a mosty. Chodníky nejsou převzaty. Další informace předá písemně. 
Ing. Tůma: Požádal o vyjádření ohledně technologie pokládání zámkové dlažby 
v Kališnické ul. a Vl. Rady. Zda to bylo v rámci projektu a jak reagoval stavební dozor.
Jelen F.: Dotázal se, zda je možnost dle zákona o veřejných zakázkách zakázky pod 
2 mil. Kč na výzvu pro omezený počet uchazečů. 
Ing. Calta: Odpověděl, že v kompetenci náměstka je do 1 mil. Kč. Je to omezeno. 
Jelen F.: Reagoval na to, že spousta stavebních firem se pozastavuje nad tím, že 
v Českých Budějovicích spravuje chodníky společnost z Děčína. Myslí si, že je to téma 
k zamyšlení. 
Ing. Rataj: Požádal o odpověď, jaké stavby neměly problémy. Upozornil, že město není 
schopno zajistit fundované odborníky. Uvedl příklad pokládky obrubníků v Puklicově ul., 
kdy norma říká 2 cm mezera a je tam 10 cm. Dotazoval se, jak pokračuje reklamace Máj 
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06. Apeloval, aby někdo zkontroloval obrubníky při rekonstrukci křižovatky Mánesova – 
Lidická. 
Ing. Calta: Odpověděl, že obrubníky v Puklicově ul. byly vyreklamovány a v příštím 
týdnu jsou objednáni občané s připomínkami. Co se týká reklamace Máj 06 sdělil, že vše 
mají stále na stole právníci, zjistí v jakém je to stavu. 
Ing. Joch: Reagoval na Jelena F. ohledně chodníků na Mariánském náměstí, kdy je 
přesvědčen, že to byla subdodávka. Je to o nastavených penále, záručních dobách, musí 
být soutěženo dle zákona. Poslední pojistkou jsou zaměstnanci magistrátu a je potřeba 
toto ohlídat. Neví, kdy bylo vyměřeno penále. Nespoléhat na stavební dozory.  
Jelen F.: Reagoval na Ing. Jocha. Mrzí ho, že to nemohou stavět budějovické firmy.  
Ing. Joch: Sdělil, že chodníky na Mariánském náměstí rekonstruovala místní firma, je 
možné to dohledat.  
Ing. Rataj: Požádal Ing. Caltu, jestli je možné připravit materiál jak nesoutěžit stavební 
dozory, ale naopak si je vybírat dle kvality práce. Upozornil na technickou fundovanost 
pracovníků, kteří za město chodí na stavby. 
RNDr. Zahradník: Přimluvil se za to, aby při řízení dopravy na rekonstruované křižovatce 
Mánesova – Lidická, asistovala Policie ČR.

30. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hod.) ()
Vystoupil konkrétní fyzická osobaohledně popelnice na chodníku a strážníka Městské 
policie č. 525. 
Vystoupil konkrétní fyzická osoba: Apeloval na odbor dopravy ohledně cyklodopravy 
v Českých Budějovicích. Chce, aby cyklostezky nebyly pouze turistické. Nevidí zlepšení 
ani v plánu IPOD ve verzi 8. V tomto dokumentu je cyklistice věnováno 15 řádek, což 
vyžaduje nápravu. Pochválil akci, která proběhla v Krajinské ul.     
Ing. Popelová: Poděkovala za příspěvek. Souhlasí, že se musíme spoléhat na alternativní 
druhy dopravy. Existuje Generel cyklistické dopravy a na webových stránkách města 
bude umístěn. Snahou je koncepčně přistupovat k cyklistické dopravě ve městě. Je to 
dáno i prostorovými možnostmi. Co se týká křižovatky Mánesova – Lidická se nepočítá 
s cyklistickou dopravou. Lidická ul. je velmi vytížená, kdy se jedná o spojnici na Včelnou 
a Kamenný Újezd. Cyklisté mají velmi pohodlné náhradní trasy z Rožnova podél Malše. 
Všechny druhy dopravy musí být ošetřeny a zde ta alternativa je a cyklisté mají prostor. 
Reagovala na akci v Krajinské ul., kde se setkala i negativními reakcemi a je skvělé, že 
jsme viděli, jak může fungovat pěší zóna.  
Vystoupil konkrétní fyzická osoba, který zastupuje občanské sdružení Cyklobudějovice 
a pozval všechny na událost „Budějovická cyklojízda“, která se uskuteční 19. 9. 2013.
Vystoupil konkrétní fyzická osoba, který oceňuje, že pro diskusi občanů je vytvořeno 
pevné místo a čas. Pochválil akci v Krajinské ul., která byla úspěšná. Pochválil diskusi 
s Ing. Šramem ohledně cyklodopravy ve městě.   
Vystoupila konkrétní fyzická osobauvedla příklady z moderních měst. Uvedla prezentaci, 
vize moderního města.  
Vystoupil konkrétní fyzická osoba. Vyjádřil se k situaci na sídlišti Máj. Sdělil, že na 
sídlišti Máj od 21:30 není ani jediná pěší hlídka policie.  
Vystoupila konkrétní fyzická osobaohledně pracovně-právního sporu v mateřské škole.  
Mgr. Podhola: Sdělil, že konkrétní fyzická osobaje k němu objednána. Sdělil, že musí 
postupovat na základě platné legislativy. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že se jedná o věc, kterou nemůže řešit zastupitelstvo.
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- Otevřený dopis zastupitelům města České Budějovice od konkrétní fyzické 
osoby a konkrétní fyzické osoby ze dne 14. 8. 2013 ve věci zneužívání radničních novin 
úzkou skupinou českobudějovických zastupitelů (KP-ZM/499/2013)

- Odpověď na podnět konkrétní fyzické osobě ohledně zákazu rušení klidu o nedělích 
a svátcích (KP-ZM/498/2013)

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.

26. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:45 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Změna č. 63 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka, 

katastrální území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/447/2013/M/218)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 185/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 63 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Stromovka v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 63 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 63 ÚPnM 

včetně odůvodnění,
II. k o n s t a t u j e

že návrh změny č. 63 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 2.11.2012 pod č.j. KUJCK 3621/2012/OREG/4,

III. v y d á v á
změnu č. 63 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 15 stran textu, přílohy č. 1 
v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně 
závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení dokumentace změny č. 63 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Stromovka v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 63 ÚPnM"), včetně dokladů 
o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 63 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 63 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 64 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory, 
katastrální území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/448/2013/M/219)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 186/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 64 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory (dále též "změna č. 64 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 64 ÚPnM 

včetně odůvodnění,
II. k o n s t a t u j e ,

že návrh změny č. 64 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 1. 10. 2012 pod č.j. KUJCK 24595/2012/OREG,

III. v y d á v á
změnu č. 64 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 14 stran textu, přílohy č. 1 
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v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato oběcně 
závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení dokumentace změny č. 64 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory (dále též "změna č. 64 ÚPnM"), včetně dokladů 
o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 64 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 64 ÚPnM.

K bodu: Žádost o zvýšení neinvestiční dotace na provoz kina Kotva (č.j. KP-
ZM/452/2013/M/222)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 187/2013:
zastupitelstvo města

I. p o v ě ř u j e
Jana Turinského poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, respektive služeb 
kulturního charakteru, spočívajících v provozování kina Kotva v roce 2013,

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva pro rok 2013 ve výši 250.000,-Kč 

pro provozovatele kina Kotva, p. Jana Turinského, Dukelská 12, 370 01 České 
Budějovice,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro p. Jana Turinského,
III. u k l á d á

Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na natáčení filmu "Pojedeme k moři" (č.j. 
KP-ZM/466/2013/M/233)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 188/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
žádost spol. Bio Illusion, s.r.o., o poskytnutí finančního příspěvku na natáčení filmu "Pojedeme 
k moři" ve výši 250.000,-Kč.

K bodu: Zapojení náhradního projektu do Tematického IPRM "Rekonstrukce veřejných 
prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila" (č.j. KP-
ZM/492/2013/M/257)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 189/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zapojení náhradního projektu  do závazné části Tematického IPRM "Rekontrukce veřejných 
prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila",

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
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požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o zapojení náhradního projektu 
do závazné části Tematického IPRM "Rekontrukce veřejných prostranství a ploch komunikací 
v oblasti O. Ostrčila".

K bodu: Zapojení náhradních projektů do IPRM Levý břeh Vltavy - „Regenerace sídliště 
Vltava Sever – část 03 - 2. etapa – 2. stavba" a "Domov pro seniory Máj" (č.j. KP-
ZM/496/2013/M/261)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 190/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zapojení náhradních projektů do závazné části IPRM Levý břeh Vltavy - „Regenerace sídliště 
Vltava Sever – část 03 - 2. etapa – 2. stavba" a "Domov pro seniory Máj",

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o zapojení náhradních projektů 
do závazné části IPRM Levý břeh Vltavy - „Regenerace sídliště Vltava Sever – část 03 - 2. 
etapa – 2. stavba" a "Domov pro seniory Máj".

K bodu: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti O. Ostrčila" (č.j. KP-ZM/493/2013/M/258)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 191/2013:
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 O. Ostrčila s celkovým rozpočtem ve výši 12,5 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,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu.

K bodu: Realizace a financování projektu „Regenerace sídliště Vltava Sever – část 03 - 2. 
etapa – 2. stavba" (č.j. KP-ZM/494/2013/M/259)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 192/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu „Regenerace sídliště Vltava Sever – část 
03 - 2. etapa – 2. stavba"  s celkovým rozpočtem 28,5 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,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování  projektu.
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K bodu: Převedení části alokace z IPRM Levý břeh Vltavy do Tematického IPRM (č.j. KP-
ZM/495/2013/M/260)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 193/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Převedení části alokace z IPRM Levý břeh Vltavy do Tematického IPRM,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o převedení části alokace 
z IPRM Levý břeh Vltavy do Tematického IPRM.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben až srpen 2013 (č.j. KP-
ZM/497/2013/M/262)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 194/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí za období duben až srpen 2013.

K bodu: Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2013 (č.j. KP-
ZM/467/2013/M/234)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 195/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2013.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 141 - úprava rozpočtu 2013 (č.j. KP-ZM/468/2013/M/235)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 196/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 141,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 141 - úprava rozpočtu roku 2013 na základě provedené kontroly 
a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů, a to snížení rozpočtu příjmů ve výši 
15.908.547,48 Kč, snížení rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.838.474,35 Kč a snížení 
rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 14.070.073,13 Kč (v rámci rozpočtu 
kapitálových výdajů dochází současně k navýšení rozpočtu finančního odboru na rezervy 
kapitálových výdajů - rok 2014 ve výši 76.100.000 Kč přesunem z rozpočtu kapitálových 
výdajů investičního odboru),

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2013
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 141 do rozpočtu roku 2013.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 153 (č.j. KP-ZM/472/2013/M/239)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 197/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 153,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 153 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na dotační akce „Rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)“ 
(9.600.000 Kč), „Rekonstrukce veřejných ploch a prostranství – ulice Čechova (Žižkova – 
Mlýnská stoka)“ (759.500 Kč), „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“ 
(96.200 Kč), „Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b“ (41.200.000 Kč), 
„Revitalizace 4D – přístupové komunikace“ (10.500.000 Kč), „Rekonstrukce ulice generála 
Svobody“ (4.600.000 Kč) a „Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty“ 
(6.300.000 Kč) snížením zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování 
a spolufinancování výdajů investičních projektů města v celkové výši 73.055.700 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2013
protmítnout schválené rozpočtové opatření číslo 153 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 (č.j. KP-ZM/473/2013/M/240)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 198/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřního rozpočtového opatření číslo V 59,

II. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 
sociálních věcí určených na nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů na ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím – Český červený kříž, Svaz důchodců, neinvestiční transfery církvím 
a náboženským společnostem a neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 
v celkové výši 2.503.400 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2013
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 59 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Zřízení peněžního Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (č.j. 
KP-ZM/485/2013/M/251)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 199/2013:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
1. zřízení peněžního Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku,
2. Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit Statut Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku k podpisu 
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primátorovi města.

K bodu: Zásady pro hospodaření statutárního města České Budějovice v období 
rozpočtového provizoria (č.j. KP-ZM/487/2013/M/253)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 200/2013:
zastupitelstvo města

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

II. s t a n o v u j e
Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města České Budějovice,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města České Budějovice k podpisu 
primátorovi města.

K bodu: Informace o plánu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 
2012 a jeho realizaci (č.j. KP-ZM/490/2013/M/256)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 201/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření stautárního města České Budějovice za rok 2012 a informaci o jejich plnění.

K bodu: Žádost o prominutí a vrácení již uhrazeného penále – konkrétní fyzické osoby (č.j. 
KP-ZM/461/2013/M/228)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 202/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
žádost kokrétních fyzických osob, adresou Lannova tř. 55 v Českých Budějovicích, o prominutí již 
uhrazeného příslušenství dlužného nájemného z bytu (poplatky z prodlení a úroky) a jeho vrácení 
ve výši 50.945,- Kč.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k.ú. České Budějovice 3 –  Robert 
Bosch, spol. s r.o.  – zrušení usnesení (č.j. KP-ZM/478/2013/M/245)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 203/2013:
zastupitelstvo města

r u š í
usnesení č. 96/2011 ze dne 21. 4. 2011 ve věci budoucího prodeje pozemků o celkové výměře 
11285 m2 v k.ú. České Budějovice 3 společnosti Robert Bosch, spol. s r.o., se sídlem Roberta 
Bosche 2678, České Budějovice, IČ 46678735.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
2 (č.j. KP-ZM/475/2013/M/242)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 204/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 
- parc. č. 2212/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3409 m2 
- parc. č. 2137/294 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2

- parc. č. 2137/295 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2

- parc. č. 2137/296 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 
- parc. č. 2137/297 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2 
- parc. č. 2137/298 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2

- parc. č. 2137/299 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2  
- parc. č. 2137/303 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 332 m2

- parc. č. 2210/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 50 m2 
- parc. č. 2113/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České Budějovice, a to formou 
privatizačního projektu,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1635/46 a 1635/56 v k.ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/463/2013/M/230)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 205/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1635/46 a 1635/56 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 
k.ú. České Budějovice 2 zastavěné místní komunikací od vlastníka pozemků ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
IČ 697 97 111 do vlastnictví statutárního města České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí podzemního betonového úkrytu 
v katastrálním území Homole – ČR - MO (č.j. KP-ZM/460/2013/M/227)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 206/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí podzemního betonového úkrytu ÚŽ  6A V 302 na pozemku parc. č. 904/1 
v k. ú. Homole, od ČR - Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6, IČ 60162694, 

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 3302 v k. ú.  České 
Budějovice 6 – zahrada (č.j. KP-ZM/458/2013/M/225)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 207/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 3302 – zahrada o výměře 139 m2 v  k. ú. České Budějovice 6, za 
nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za cenu ve výši  
240.000,-Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – rekonstrukce ulice E. 
Rošického v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/488/2013/M/254)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 208/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání v k.ú. České Budějovice 2 v rámci dokončené rekonstrukce ulice E. 
Rošického takto:
1. darování nově vytvořených pozemků parc. č. 725/3 o výměře 5 m2, č. 2954 o výměře 

13 m2, č. 2955 o výměře 350 m2, č. 2952 o výměře 147 m2, č. 2953 o výměře 105 m2, č. 
2950 o výměře 224 m2, č. 2951 o výměře 40 m2, č. 2948 o výměře 54 m2, č. 2947 
o výměře 23 m2, č. 2099/226 o výměře 26 m2, č. 2099/224 o výměře 584 m2, č. 2099/225 
o výměře 131 m2, č. 2212/13 o výměře 6 m2, č. 2212/38 o výměře 1 m2 a č. 2212/32 
o výměře 8 m2 (celkem 1717 m2) z majetku statutárního města České Budějovice 
Jihočeskému kraji,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650,

2. přijetí daru nově vytvořených pozemků parc. č. 2212/15 o výměře 94 m2, č. 2212/24 
o výměře 1722 m2, č. 2212/25 o výměře 192 m2, č. 2212/27 o výměře 2 m2, č. 2212/30 
o výměře 1 m2, č. 2212/34 o výměře 8 m2, 2212/36 o výměře 36 m2, č. 2212/37 o výměře 
120 m2, č. 2212/39 o výměře 17 m2 a č. 2212/40 o výměře 19 m2 (celkem 2211 m2) od 
Jihočeského kraje,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení vodovodního řadu v k. ú. České 
Budějovice 2 - 4 Dvory a.s. (č.j. KP-ZM/477/2013/M/244)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 209/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby "Připojení vodovodního řadu pro 
bytové domy A+C", nacházející se na pozemcích parc. č. 726/1 a 2213/2,  v délce 36 m,     
v k. ú. České Budějovice 2, od investora stavby 4 Dvory a.s., se sídlem Okružní 2615, 370 01 
České Budějovice, IČ 28075633, za cenu stanovenou dle "Pravidel pro převod ZTV", tj. 
2.000,-Kč + DPH,

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



27

zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení nemovitostí a staveb ZTV v k. ú. 
České Vrbné  a k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava (č.j. KP-
ZM/459/2013/M/226)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 210/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb v rámci stavby obytného souboru 
„Nová Vltava“ v k. ú. České  Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné a nemovitostí v k. ú. České 
Budějovice 2  do vlastnictví statutárního města České Budějovice dle „Pravidel pro převod 
staveb ZTV“: 
- stavby veřejného osvětlení včetně kabelového vedení  a stožárů VO na parc. č. 180/2 a č. 
180/12 v k. ú. České Vrbné a na parc. č. 2190/5 v k. ú. České Budějovice 2, 
- stavby chodníku na parc. č. 180/12, 180/40 v k. ú. České Vrbné a na parc. č. 2191/2, 2190/4, 
2190/5, 2196/82, 2214/1 v k. ú. České Budějovice 2 a přechodů pro chodce včetně napojení  
na stávající chodníky na parc. č. 318/9, č. 318/8, č. 397/23 v k. ú. České Vrbné a na parc. č. 
2196/81, č. 2190/6, č. 2196/60, č. 2137/157, č. 2214/1, č. 2117/1 v k. ú. České Budějovice 2, 
to vše od investora stavby, tj. společnosti ProInvesta CB s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477, 
370 05 České Budějovice, IČ 280 83 016,
- části pozemků parc. č. 2191/2 a č. 2190/4 v k. ú. České Budějovice 2 o celkové výměře cca 
30 m2 pod stavbou chodníku od vlastníka předmětných pozemků,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Bytový dům 
Papírenská 43, České Budějovice, kanalizační a vodovodní řad“ v k.ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/464/2013/M/231)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 211/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb vodovodního řadu a splaškové 
kanalizace-výtlaku na pozemcích parc. č. 1330/1, 1283/30 a 1900, k.ú. České Budějovice 7 ve 
vlastnictví statutárního města České Budějovice v rámci stavby „Bytový dům Papírenská 43, 
České Budějovice, kanalizační a vodovodní řad“ od  investora stavby Společenstvím 
vlastníků pro dům Papírenská 43 České Budějovice, se sídlem Papírenská 1749/43, 370 01 
České Budějovice, IČ 281 49 173, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení  pozemku parc.č. 2518/28 v k.ú. České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/469/2013/M/236)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 212/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení  pozemku parc.č. 2518/28 o výměře 26 m2 v k.ú. České Budějovice 5 od Družstva 
Bytomalba, se sídlem Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice, IČ 00028797, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 20.000 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 1841/2 a 1841/3 v k. ú. 
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/465/2013/M/232)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 213/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku  parc. č.  1841/2 o výměře 59 m2,  ostatní plocha, jiná plocha a  pozemku 
parc. č. 1841/3 o výměře 25 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. České Budějovice 
3, od konkrétní fyzické osoby,  za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého 
posudku, ve výši 50.500 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 126/9 a 133/12 v k.ú. 
České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/462/2013/M/229)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 214/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. číslo 126/3 oddělené geometrickým plánem č. 3784-2/2013 
a označené jako nově vzniklá parc. číslo 126/9 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře  
12 m2  a části pozemku parc. číslo 133/1 oddělené geometrickým plánem č. 3784-2/2013 
a označené jako nově vzniklá parc. číslo 133/12 (ostatní plocha, manipulační plocha) 
o výměře  131 m2,  vše v k. ú. České Budějovice 7, od společnosti ČEVAK a.s., se sídlem 
Severní 2264/8, České Budějovice, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 143.000 Kč, tj. 
1.000 Kč/m2 a nákladů spojených s novým oplocením areálu, přesunutím reklamního poutače 
a elektrické přípojky,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – 
„severní spojka“ (konkrétní fyzická osoba) (č.j. KP-ZM/470/2013/M/237)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 215/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – pozemků parc. č. 1149 – ost. 
plocha, jiná plocha o výměře 12 m2, č. 1150/1 – zahrada o výměře 3104 m2, č. 1150/3 – 
zahrada o výměře 55 m2, č. 1151/1 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 409 m2, č. 1151/2 – 
ost. plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 a č. 1152/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
225 m2 se stavbou č.p. 432 (bydlení) od konkrétní fyzické osoby za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 10.615.300 Kč, pod podmínkou schválení změny územního plánu "severní 
spojka",

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – 
„severní spojka“ (konkrétní fyzická osoba) (č.j. KP-ZM/471/2013/M/238)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 216/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 – pozemků parc. č. 949 – zahrada 
o výměře 573 m2, č. 954 – zahrada o výměře 430 m2 a č. 953 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 367 m2 se stavbou č.p. 359 (bydlení) od konkrétní fyzické osoby za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 4.060.000 Kč s tím, že statutární město České Budějovice uhradí daň 
z převodu nemovitostí v částce 162.400 Kč, 

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

K bodu: Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení   
(č.j. KP-ZM/479/2013/M/246)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 217/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České 
Budějovice, IČ: 62537962, spočívající v rozšíření nemovitého majetku, se kterým organizace 
hospodaří o garáž, přístřešek a betonové vjezdy,

II. u k l á d á
Ing. Vladimíře Hruškové, vedoucí odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/484/2013/M/250)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 218/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice IČ: 28150244 v rozšíření nemovitého majetku, se kterým organizace hospodaří 
o akumulační nádrž,

II. u k l á d á
Ing. Vladimíře Hruškové, vedoucí odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou 
se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/489/2013/M/255)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 219/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2011, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem České Budějovice,

II. p o v ě ř u j e
k podpisu Mgr. Juraje Thomu, primátora města a Mgr. Petra Podholu, náměstka primátora.

K bodu: Ukončení činnosti příspěvkové organizace Školní jídelna, Rudolfovská 23, České 
Budějovice k 31. 12. 2013 (č.j. KP-ZM/486/2013/M/252)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 220/2013:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
1. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Rudolfovská 23, České Budějovice ke 

dni 1.1.2014 se Základní školou a Mateřskou školou J.Š. Baara, Jírovcova 9/a, České 
Budějovice a určuje tuto školu jako organizaci nástupnickou,

2. Dodatek č.14 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J.Š. Baara, Jírovcova 
9/a, České Budějovice,

III. u k l á d á
1. Mgr. Bc. Dagmar Koubové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy,

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

předložit Radě města České Budějovice návrh na odvolání ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna, Rudolfovská 23, České Budějovice  k 31.12.2013 z důvodů 
ukončení činnosti této příspěvkové organizace,

3. Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat dodatek č.14 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J.Š.Baara, 
Jírovcova 9/a, České Budějovice.
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K bodu: Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, 
Bezdrevská 3, České Budějovice (č.j. KP-ZM/480/2013/M/247)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 221/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, Bezdrevská 3, 
České Budějovice, IČ 00666131, převod nemovitého majetku v celkové ceně 605.859,00 Kč, 

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

K bodu: Opětovné zvolení přísedících u Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/451/2013/M/221)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 222/2013:
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 Josefa Jedličku, Hanu
Jelínkovou, Jiřího Kislingera, Ing. Dagmar Marouškovou, Janu Molkovou, Arnošta Oupěchu,
Josefa Říhu, Zuzanu Šimonovou, Jiřinu Žampachovou, Vasila Jurcáka,

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 o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/481/2013/M/248)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 223/2013:
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 Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. a 26. června, 
3., 11., 16., 24. a 26. července, 9. a 21. srpna, 4. září 2013 (č.j. KP-
ZM/449/2013/M/220)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 224/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. a 26. června, 
3., 11., 16., 24. a 26. července, 9. a 21. srpna, 4. září 2013.
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/444/2013/M/216)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 225/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města -  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 

Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/474/2013/M/241)

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2180/1 a č. 2215/1 
v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/457/2013/M/224)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků v k. ú. České Budějovice 2: parc. č. 2180/1 – 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10268 m2, parc. č. 2215/1 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 2572m2 za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou 
a náklady spojené s prodejem a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit 
realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.  

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV (č.j. KP-ZM/456/2013/M/223)

Usnesení ve věci schválení odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 (ostatní plocha, jiná plocha) 
o výměře 525 m2 v k. ú. České Budějovice 2 z podílového spoluvlastnictví konkrétních fyzických 
osob za dohodnutou cenu ve výši 260.000,- Kč a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku 
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

Č. Budějovice  13. 9. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Bc. Michael Gyepes

Ing. Petra Šebestíková

Mgr. Juraj Thoma
primátor


