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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/631/2013/Z/7
Z Á P I S

z 27. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 7. 11. 2013 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

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

Omluveni: 
Ing. Bc. Břetislav Kábele, Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Miloslav Procházka, 
CSc., Mgr. Blanka Procházková, Ing. Ivan Tekel

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu č. 20.1., schválení programu, zvolení návrhové 
komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma, od bodu poř. č. 19 zasedání řídil 
Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora a od bodu poř. č. 25 zasedání řídil Ing. Miroslav 
Joch, náměstek primátora.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:10 
hodin) přítomno 35 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Mgr. Thoma poblahopřál nově zvoleným poslancům do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Mgr. Bezecnému, prof. RNDr. Váchovi a RNDr. Zahradníkovi.
RNDr. Zahradník poděkoval s tím, že společně s kolegy bude prosazovat a hájit zájmy 
města a Jihočeského kraje.    
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 26. Zprávu Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/587/2013/M/285 ).
Primátor Mgr. Juraj Thoma upozornil na bod poř. č. 31. Vystoupení občanů, který bude 
projednán od 13:00 hod.  
Bylo hlasováno o zařazení bodu č. 20.1. - Dispozice s majetkem města prodej pozemků 
parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České Budějovice 3 (24,8,6,0/38 ) a o přeřazení bodů poř. č. 
24. Poskytnutí peněžitého daru a poř. č. 25. Návrh na jmenování přísedícího okresního 
soudu na nové pořadí jako č. 1 a 2. Vzhledem k tomu, že Mgr. Thoma musel odjet na 
jednání Komory statutárních měst. (34,0,0,4/38)
Mgr. Thoma informoval o pozvánce pro zastupitele na pracovní setkání se zástupci 
volejbalového klubu a Ateliéru 8000, které se uskuteční dne 12. 11. 2013 od 16:00 hod. 
týkající se Centra halových sportů. Následně bude připraven materiál, který bude 
předložen radě města a zastupitelstvu.  
Ing. Brůha navrhl zařazení bodu – Informativní zpráva o dalším postupu ve věci přípravy 
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Centra halových sportů, ale vzhledem k tomu, že bylo přislíbeno, že se o tomto bude 
jednat na příštím jednání zastupitelstva, tak tento návrh stáhl. 
Ing. Rataj navrhl přesun bodu poř. č. 30 Diskuse zastupitelů jako bod č. 1 (24,2,7,4/37)
Byl schválen program 27. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (33,0,2,2/37).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Mgr. Zdeněk Bezecný, členové 
Jaroslava Sýkorová, Václav Fál, Mgr. Stanislav Křída, Petr Kocar (35,1,0,2/38)
Ing. Josef Schoř a Jan Hrdý byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 26. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.15 do 13.00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin.

1. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, jakým způsobem bude ukončeno darování dvou kusů 
automobilů Hyundai ix20, vzhledem k tomu, že končí pojištění.  
Mgr. Thoma: Sdělil, že automobily se budou vracet. Městská policie počítá v návrhu 
rozpočtu s nákupem jednoho vozidla, a to ve standardním výběrovém řízení. 
Ing. Brůha: Požádal o sdělení nákladů na všechny odměny statutárním orgánům v městem 
zřizovaných společnostech za rok 2012 a rok 2009, aby bylo možné srovnání, zda došlo 
k úspoře, či jsou náklady vyšší.    
Ing. Rataj: Sdělil, že dnes nebude prezentovat Centrum halových sportů, když bylo 
přislíbeno to, že se o tomto bude jednat na příštím jednání zastupitelstva, jako samostatný 
bod. Citoval odstavec, který se týká Ing. Rataje, který Mgr. Thoma sdělil na tiskové 
konferenci. Necítí se zodpovědný za to, že by se měl za něco omlouvat. Mgr. Thoma 
uváděl nepravdivé informace a sdělil, že by zde měly být promítnuty dokumenty, 
o kterých mluvil na tiskové konferenci.  
Ing. Brůha: Podpořil Ing. Rataje. Nevidí důvod k tomu, přiklánět se k názoru Komory 
architektů. Rozhodující je pro něj, že státní orgán označil celé výběrové řízení za 
nezákonné a pokud nebude prokázán opak, tak bychom to měli respektovat.   
Mgr. Thoma: Reagoval na Ing. Rataje a Ing. Brůhu. Informoval, že se zde směšují dvě 
věci, stanovisko České komory architektů, která je jediná oprávněná vyjadřovat se 
k tomu, zda soutěž proběhla v souladu se soutěžním řádem ČKA. Soutěž proběhla 
regulérně. Další věcí je stanovisko ÚOHSU, které soutěž zrušilo a z tohoto důvodu byly 
v soutěži hodnoceny projekty, jejichž náklady neměly přesáhnout 277 mil. Kč. Toto 
rozhodnutí ÚOHS se opírá o interní dokument, který si zpracovala porota prostřednictvím 
externího přizvaného znalce, kterého vybíral předseda hodnotící poroty, nikoli 
z jednotlivých přihlášených projektů. Zdůraznil, že město je v patové situaci, kdy na 
jedné straně komora říká, že soutěž proběhla v souladu se soutěžním řádem komory, na 
druhé straně stanovisko ÚOHSU které říká, že soutěž je zrušena proto, že nebyla 
dodržena předpokládaná cena 277 mil. Kč. Je rozumné vše projednat na pracovním 
setkání dne 12. 11. 2013 a pak diskutovat. V soutěži jako takové se pokračovat nedá 
a varianta, která se bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva, znamená soutěž 
novou s využitím soutěžního návrhu, který stál jistě nemalé peníze, to zde ještě zmíněno 
nebylo.   
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl připomínku, že klub TOP 09 počká na další postup, poté bude 
kriticky posuzovat.    
Ing. Brůha:  Souhlasí, ale tak, jak to prezentuje Mgr. Thoma, tak to ve stanovisku komory 
napsáno není. Pokud je tam napsáno, že nebyla porušena anonymita z toho důvodu, že se 
porotci nerozpomněli, že návrh znají a že to neoznámili, tím je to v pořádku. Není to pro 
něj argument. Obává se toho, aby město neudělalo další nevratné kroky, které budou 
znamenat finanční škodu. 
Mgr. Flaška:  Vznesl dotaz na Ing. Caltu, který se týká zřízení dvou zpomalovacích pruhů 
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u České pošty, které jsou od sebe vzdáleny 10 m. Uniká mu smysl, proč tam jsou zřízeny 
dva. Požádal o písemné sdělení finanční nákladů na pořízení dvou zpomalovacích pruhů 
a pokud možno, pro každý zvlášť.  
Ing. Calta: Odpověděl, že jsou tam přechody pro chodce a obyvatelé si stěžovali, že se 
v tomto místě jezdí příliš rychle. Informoval, že byl vybudován ještě jeden retardér 
u Biskupského gymnázia a cena za 3 retardéry činila 1 mil. Kč.    
Ing. Rataj:  Citoval z usnesení č. 1/1308 Dozorčí rady České komory architektů .Výsledek 
je ten, že soutěžní porota však návrh Atelieru 8000 pro porušení anonymity nevyloučila, 
je třeba brát za to, že žádný z členů poroty v návrhu nepoznal jeho autora a proto na 
porušení anonymity neupozornil. Vzhledem k tomu, že výše uvedené indicie, že by se 
architekt Martin Krupauer svou účastí v architektonické soutěži Centrum halových sportů 
dopustil jakéhokoliv disciplinárního provinění autorizované osoby, rozhodla dozorčí rada 
České komory architektů, disciplinární zjišťování zastavit.
Mgr. Thoma: Požádal o nevytrhávání věcí z kontextu a měl by přečíst také dotazy 
architekta Krupauera. Znovu zopakoval, že dne 12. 11. proběhne pracovní setkání a poté 
bude  bod zařazen na jednání zastupitelstva.  
Ing. Rataj: Nevytrhává nic z kontextu. Omluvit by se měl Mgr. Thoma, kdy prosazoval 
zbourání staré sportovní haly.  
Mgr. Thoma:  Názor na tuto věc nezměnil a stále považuje vybrané území na místo 
stávající sportovní haly jako nejvhodnější a nemyslí si, že řešení ve Čtyřech Dvorech je 
zajímavější než to, které bylo navrženo původně.  
Ing. Rataj: Neví, kolik zastupitelů na schůzku přijde, ale zde se baví na politické rovině a  
ne o sportovních parametrech. Myslí si, že pracovní schůzka bude o technických 
záležitostech. Nevytrhává nic z kontextu, dále citoval z usnesení. 
Ing. Brůha:  V uplynulých týdnech byla zaplacena pokuta ÚOHOSU 1, 3 mil. Kč v kauze 
BitServis. V médiích nemohl přehlédnout to, že rada města rozhodovala o tom, zda se 
připojí k vymáhání škody. V souvislosti s tím, aby ho zajímalo, jak to bude řešit město, 
zda bude vymáhat na někom škodu a kdo zavinil to, že městu byla udělena tato pokuta.
Mgr. Thoma:  Pokuta byla udělena za výběrové řízení uskutečněné v roce 2007, které 
prošlo radou města a bylo schválené a je na to usnesení. Pokuta nebyla vyměřena za 
podpis dodatku č. 2, kvůli kterému se potýká s Policií ČR, ale pokuta 1.300 tis. Kč se týká 
způsobu zadání veřejné zakázky v roce 2007 č. usn. 707/2007. Na otázku, zda město 
bude  po někom škodu vymáhat, neumí odpovědět, protože za celou dobu kdy ÚOHS 
vyměřil pokutu, po nikom náhradu škody nevymáhalo a to nejen v této kauze. Byl podán 
k soudu rozklad, rozhodnutí v této věci ještě není.   
Mgr. Flaška: Ing. Caltovi poděkoval za odpověď, ale požádal o písemné vyčíslení 
nákladů za retardéry u České pošty.   
Ing. Brůha: Reagoval na Mgr. Thomu. Usnesení k dispozici má, ale nic takového tam 
není. Jediné usnesení je o vypsání veřejné zakázky, pak už nikdy nebyla zakázka 
uzavřena. Rada města uložila, že podepíše Mgr. Thoma smlouvu, která vyjde 
z výběrového řízení. Není to tak, jak se to snaží Mgr. Thoma podávat. Uvědomuje si to, 
že pokuta se vztahuje k roku 2007 a problémy vznikly v roce 2010, kdy se objevila opce, 
která nebyla nikým schválena a na základě toho došlo poté k prodloužení. 
Mgr. Kuba:  Rada města nikdy neschválila výsledek výběrového řízení ani žádnou 
smlouvu, schválila zadání výběrového řízení a ta smlouva měla být předložena do rady 
města. 
MUDr. Kuba:  V průběhu jednání se do smlouvy dostala opce, všechny smlouvy se do 
rady města nosily, tato je jediná, která tam nebyla. Rada města pouze schválila zadání 
výběrového řízení a nikdy neviděla materiál s výslednou cenou a se smlouvou, která 
definovala podmínky. Nikdy ten materiál na radě města nebyl.  
Mgr. Thoma: Je zajímavé, že rada města uložila Ing. Starčevskému, aby předložil 
smlouvu k podpisu a ne předložit smlouvu k projednání. 
MUDr. Kuba: Všechny smlouvy se do rady města nosily, tato jediná se tam záhadným 
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způsobem nedonesla, zřejmě to bude předmětem dalších šetření.
Mgr. Thoma: Tím chtěl MUDr. Kuba říct, že byl tím náměstkem, který byl odpovědný za 
to, aby materiály do rady chodily a byl šéfem odboru, kdo se o to měl postarat, tak to jistě 
říct nechtěl.
MUDr. Kuba:  Sdělil, že svou vinu musí Mgr. Thoma vysvětlovat někde jinde, ale pouze 
chtěl popsat, jak to bylo. Rada smlouvu neschválila, tady v tomto případě se tak nestalo 
a za tři roky se podepsalo další prodloužení. Jsou to pouze fakta.  
Ing. Popelová: Reagovala na MUDr. Kubu. Připraví rekapitulaci všech výběrových řízení, 
které se zadávali jednomu zadavateli a nikdy do rady města nebyly předkládány smlouvy. 
Připraví i důvodovou zprávu, která byla předložena do rady města. 
Ing. Brůha:  Reagoval na Ing. Popelovou. Má pravdu a o to jde. Má k dispozici všechny 
materiály, tam šlo o to, zda to mělo být s jedním dodavatelem nebo ne. 
Dále upozornil na tristní dopravní situaci v Českých Budějovicích. Obává se, že naší 
liknavostí se situace zhoršuje více, než je nezbytně nutné a má na mysli světelné řízení 
křižovatek. Neví, jakým způsobem město spolupracuje s dodavatelem této služby. 
Dotázal se, zda od města šlo k této firmě zadání, že výsledkem by mělo být město 
průjezdné. Přijde mu, že úprava světelného značení je naprosto nesmyslná. Uvedl osobní 
příklady z křižovatek Okružní – Pražská a křižovatky Lidická – Mánesova. Podnětů má 
od občanů spoustu.
Ing. Popelová:  Reagovala na MUDr. Kubu a Ing. Brůhu s tím, že materiál do rady města 
v roce 2007 se předkládal na základě analýzy BDO IT, která je renomovanou společností 
v této oblasti a která tento postup doporučila a na základě toho rada města tento postup 
schválila. Odpoví Ing. Brůhovi písemně, ale firmě MottMcDonald z hlediska světelné 
signalizace neplatí město nic a všechny koordinace se zpracovávají po dohodě 
zaměstnance správy veřejných statků a projektanta firmy SWARCO TRAFFIC CZ. Je 
zadáno, že město má být průjezdné, ale všichni ví, že kapacita křižovatek je na hranici 
únosnosti, tzn. prioritou je okruh kolem města - Mánesova, Dlouhá louka, Nádražní. Co 
se týká křižovatky Mánesova - Lidická je první, který vyslovuje kritiku, současně ke 
křižovatce Okružní – Pražská. 
Jelen F.: Vítá, že diskuse zastupitelů byla předřazena. Upozornil na dopravní situaci 
 v Dobrovodské ul. a v Suchém Vrbném. Uvedl příklad zbourání mostu v Mladém, kdy 
musel být vystavěn pontonový most. Jediný člověk, který je zodpovědný za tuto situaci je 
 náměstek pro dopravu. Doprava v Českých Budějovicích je úplně šílená. Vzhledem 
k jednání s firmou Mott McDonald by měl být výsledek jiný, než takto tristní. Sdělil, že 
Mgr. Thoma vyzval jeho a Ing. Rataje, aby se omluvili za názor na přípravu projektové 
dokumentace pro Centrum halových sportů. Sdělil, že rozešle prezentaci všem 
zastupitelům i médiím, aby byl s omluvou spokojen.
Ing. Popelová: Bylo by vhodné, aby si F. Jelen zjistil všechny okolnosti. Včera proběhlo 
jednání na místě samém i s kolegy z vedení města a stavba se nedá jinak řešit, než že ul. 
V Hluboké cestě a zkratka ze Srubce budou uzavřeny, protože se tam buduje kruhový 
objezd. Stavba z důvodu zadávání veřejných zakázek je tak o tři měsíce zpožděna, kdy 
zhotovitel nastoupil až druhý v pořadí. Firma dostala od města požadavek, aby stavbu 
zvládla v nějakém stavu a čase tak, až se bude dělat propojení mezi druhou a čtvrtou 
etapou zanádražní komunikace a uzavře se Dobrovodská ul., aby toto bylo průjezdné, 
proto se musí pracovat na obou komunikacích současně. Našlo se provizorní řešení. Byla 
zvládnuta uzavírka viaduktu a bylo by dobré, aby se občané naučili více využívat viadukt 
na Pekárenské, kde se žádné fronty nedějí. Bylo to prezentováno i v médiích. Důvody 
k uzavírce jsou objektivní a je to proto, aby stavba pokračovala co nejrychleji dopředu. 
Hrdý J.: Uvedl připomínku ke křižovatce Dlouhá louka – Kaufland. Požádal, aby byla 
Dlouhá louka zpreferována.  
Jelen F.: Nemůže se zbavit dojmu, že své věci Ing. Popelová nezvládá. Uvedl příklady, 
kdy kolabovala doprava v Českých Budějovicích. V Pekárenské ul. stále chybí chodníky, 
toto zbylo jako dluh. 
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Ing. Rataj: Vznesl dotaz k odpovědi Mgr. Thomy ohledně služebních cest do Prahy s tím, 
že není v jeho silách vyjmenovat všechna jednání u konkrétních termínů, u nichž se 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zúčastnil. Mgr. Thoma pracuje 
s veřejnými financemi. Pokud si toto dovolí napsat primátor města, který se pořád 
omlouvá z jednání zastupitelstva.  Musí proto využít této situace, aby se znovu zeptal. 
V roce 2013 byl 5x ve sněmovně a 5x na společenské akci z toho 14. 2. byl čtvrtek, kdy 
probíhaly interpelace v poslanecké sněmovně.  
Mgr. Thoma: Odpověděl, že právě proto, že byly interpelace, byla schůzka dohodnuta, 
protože když probíhají interpelace, určitě tam nesedí všichni poslanci a členové vlády. 
Požádal Ing. Rataje, zda má konkrétní požadavek, aby ho sdělil a rád ho zodpoví. 
Nechápe, kam tímto dotazem směřuje. Na několika schůzkách byl s Mgr. Šestákem 
zrovna v době interpelací.  Probíhají tam semináře, pracovní setkání s náměstky ministrů 
a další. Zda má Ing. Rataj pocit, že práce primátora je o tom, že nikam nejezdí a o nic 
jiného se nestará, tak to pravda není. Na společenské akce je oficiálně zván jako primátor 
města a zda má pocit, že je zneužívá, tak mu nabídl zmocnění, aby ho mohl na těchto 
schůzkách zastupovat. Nechápe, kam tímto míří. 
Ing. Rataj: Možná je jediný, který to nechápe. Kdyby zde byl minule, tak chtěl, aby 
napsal zprávu z této cesty. 
Mgr. Thoma:  Odpověděl, zda má Ing. Rataj pocit, že toho nějak zneužívá, tak ať dá 
konkrétní doklady, že zneužívá služební auto, apod. Toto ho uráží. Dnes odchází na 
jednání primátorů do Jablonce nad Nisou. 
Mgr. Menzelová:  Vznesla dotaz na to, jak probíhá jednání s Mercury centrem ohledně 
podchodů a přechodů pro chodce v Nádražní ulici a okolí nádraží. Doporučila 
Ing. Popelové, aby si zkusila přejít u pekáren Vrbenskou ul., je to z důvodu rekonstrukce 
velmi obtížné. 
Ing. Popelová: Snažila se o schůzku s Mercury centrem, ale bohužel se nepodařila 
zrealizovat a je to dáno tím, že kolem Mercury centra se vedou spory s vlastníky.  Byla 
dohoda s projektantem, že doprojektuje přednádražní prostor tak, aby bylo vyhověno 
požadavkům Mercury centra, aby se v příštím roce mohl slíbený přechod udělat. Věří, že 
v příštím roce se toto podaří a je to začleněno i v rozpočtu. Byl splněn požadavek 
Mercury, aby bylo možné odbočení vpravo. Co se týká Vrbenské, je problém to, že stavba 
musí nějak probíhat a je to na přechodnou dobu. Není tam škola a neví, zda je možné, aby 
tam asistovala městská policie. Řidiči by se měli chovat tak, jak jim ukládá vyhláška. 
Jelen F.:  Vnímá zasedání zastupitelstva města jako valnou hromadu a byl by rád, aby 
také Mgr. Thoma trávil hodiny na zastupitelstvu a zdá se mu prapodivné, že jeho účast 
v minulém období byla příkladná. Nepamatuje si, že by přechůdce doc. Tetter chyběl na 
zastupitelstvu. Absence je opravdu tristní. Takto si myslí, že to nejde dělat a není to nic 
dobrého.  
Mgr. Thoma:  Nerad by vážil jednání zastupitelstva a jednání s primátory.  Všech 45 
členů zastupitelstva se s ním může kdykoli potkat, a není problém si s ním domluvit 
schůzku. Je rád, že jeho přítomnost je tak vyžadována, protože jinak není téma do 
diskuse.  
Ing. Rataj: Dotázal se, kdy budou známé termíny jednání zastupitelstva.  
Mgr. Thoma: Odpověděl, že lednové jednání zastupitelstva nebude a termíny budou 
předloženy radě města v prosinci. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz na Ing. Popelovou, jak probíhají práce na studii - přemostění 
Vltavy. Dále požádal o písemnou odpověď, kolik bylo zaplaceno advokátní kanceláři 
týkající se Centra halových sportů.
Ing. Popelová: Přemostění Vltavy převzal investiční odbor, jedná se o prodloužení ul. 
Papírenské a je zpracována vyhledávací studie formou diplomové práce. V první fázi se 
zpracovává technická studie a následně se bude zadávat samotný projekt. Probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele.    
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2. Poskytnutí peněžitého daru oblastem postiženým povodněmi (KP-ZM/569/2013/M/267)
Přijato usnesení č. 226/2013 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  

3. Návrh na jmenování přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/579/2013/M/277)
Přijato usnesení č. 227/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

4. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova 
kolonie II v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/578/2013/M/276)
Usnesení nebylo přijato (2,29,2,6/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Rada města nedoporučila tuto změnu územního plánu 
schválit.

5. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Sídliště 
Máj a U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/570/2013/M/268)
Usnesení nebylo přijato (0,28,7,4/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Rada města nedoporučila tuto změnu územního plánu 
vzhledem k vysoké koncentraci obyvatel. 

6. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Krumlovská v k. ú. 
České Budějovice 7 (KP-ZM/573/2013/M/271)
Přijato usnesení č. 228/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. 
České Budějovice 7 (KP-ZM/574/2013/M/272)
Přijato usnesení č. 229/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

8. Návrh odpovědi na dopis konkrétních fyzických osob, ve věci zřízení mateřské školy na 
pozemku parc č. 1863/1 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/603/2013/M/301)
Přijato usnesení č. 230/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová s tím, že změna využití objektu není možná bez změny 
územního plánu a v tom smyslu je formulována odpověď.  Žádost o změnu územního 
plánu musí být předložena zastupitelstvu. Doplnila, že v návrhu odpovědi v části oslovení 
bude doplněno příjmení.  

9. Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 
- závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky 
(KP-ZM/566/2013/M/264)
Přijato usnesení č. 231/2013 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

10. Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 
2014 (KP-ZM/567/2013/M/265)
Přijato usnesení č. 232/2013 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

11. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města - 
změna indikativního seznamu projektů a změna výše alokované částky (KP-
ZM/598/2013/M/296)
Přijato usnesení č. 233/2013 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

12. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České 
Budějovice "Levý břeh Vltavy" - indikativní seznam projektů a změna alokované částky 
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(KP-ZM/599/2013/M/297)
Přijato usnesení č. 234/2013 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

13. Realizace a financování projektu ZŠ a MŠ L. Kuby "Modernizace učebny chemie 
podporující zvýšení kvality a používání inovativních metod vzdělávání" a projektu ZŠ 
a ZUŠ Bezdrevská "Zlepšení kvality technického a přírodovědeckého vzdělávání na ZŠ 
a ZUŠ Bezdrevská" (KP-ZM/601/2013/M/299)
Přijato usnesení č. 235/2013 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

14. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České 
Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 
2018 na přiznání úhrady přiměřeného zisku (KP-ZM/580/2013/M/278)
Přijato usnesení č. 236/2013 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:
Ing. Mgr. Sláma: Oznámil, že Ing. Mgr. Sláma, Ing. Dolejš, Mgr. Flaška a M. Brabec jsou 
členy statutárních orgánů společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  
Ing. Dolejš: Poděkoval městu České Budějovice a ubezpečil zastupitele, že finanční 
prostředky budou zpět investovány. 

15. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (KP-ZM/591/2013/M/289)
Přijato usnesení č. 237/2013 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.

16. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (KP-ZM/595/2013/M/293)
Přijato usnesení č. 238/2013 (30,0,7,1/38)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se stanovuje cena za likvidaci komunálního odpadu. 
V návrhu zůstává částka, jako v loňském roce. Město zaplatí v odhadu více, ale pro 
občany se nic nemění, kdy budou platit stejnou částku 680,- Kč.  
Diskuse:  
Ing. Brůha: Sdělil, že občané neplatí za likvidaci svých odpadů tolik, kolik likvidace 
skutečně stojí. S legislativními změnami, které nastanou v horizontu deseti let, bude 
problém se skládkováním, náklady výrazně rostou. Město na toto bude muset reagovat, 
hledat řešení, kdy problém narůstá.     
Ing. Joch: Informoval, že skutečná částka, kterou město platí za občany je ve výši 
815,- Kč. Občané platí 680,- Kč a rozdíl musí doplácet město České Budějovice. Částka 
je nemalá a v dalších letech bude podstatně vyšší. Upozornil, že nástupci v dalším 
volebním období by se tím měli začít intenzivně zabývat.  
Klokočková L.: Uvedla návrh klubu KSČM na snížení částky pro občany, kdy v okolních 
obcích platí občané méně.  Dále navrhla, aby náklady převzalo město.     
Ing. Joch: Odpověděl, že toto považuje za populistická slova. V okolních obcích se platí 
méně, uvedl příklady např. Lišov, Ledenice, kde jsou umístěné skládky. Upozornil na 
skutečné náklady. Pokud město nebude vybírat poplatky, jedná se o cca 60 mil. Kč, pak 
neví, na úkor čeho finanční prostředky město získá.  
Mgr. Nadberežný: Nechce dávat protinávrh, myslí si, že by neprošel, ale uvedl příklad 
Boršova nad Vltavou, kde obec snížila poplatek, protože občané nedávali do popelnic 
odpad např. stavební materiál, apod. Jde mu o to, aby se dbalo na hospodárnost a na 
způsoby řešení situace a zamyslet se nad některými kroky a aby se odpadové hospodářství 
racionalizovalo.  
MUDr. Kuba: Vznesl dotaz na Ing. Jocha, ohledně možnosti spolupráce města České 
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Budějovice, Teplárny České Budějovice a Jč. kraje na koncepci odpadového hospodářství 
v Jč. kraji ve smyslu toho, že by město využívalo energetický odpad a zda spolupráce 
pokračuje. Skládkování kolem roku 2020 díky nařízení Evropské unie už nebude 
v takovém rozsahu možné.  Zda se pokračuje na koncepci na využití energetického 
odpadu v Jihočeském kraji.  
Ing. Joch: Odpověděl, že existuje pracovní skupina, kde jsou zástupci politických klubů 
zastoupených v zastupitelstvu města. Věci se diskutují a snažil se iniciovat schůzku 
a dostat k jednacímu stolu zástupce měst v jihočeském regionu. Proběhla schůzka s tím, 
že se blíží rok 2020 a měli by být obce připravené, jak budou s odpady samotné obce 
nakládat a jak se k tomu postaví. Téma bylo diskutováno a zaznělo tam, proč se sdružovat 
v novém sdružení. Mělo by být diskutováno na Svazu měst a obcí Jč. kraje. Byla snaha  
 vystoupit na předsednictvu SMOJKU, ale byla tam pozvána pouze zástupkyně paní 
Pacáková. Vpuštěni jako zástupci města na jednání nebyli a výstup byl takový, že se tímto 
nebude předsednictvo zabývat. Uvedl příklad města Strakonice, proč by se mělo bavit 
s Českými Budějovicemi, že si to budou řešit sami. Není přesvědčen, že se najde síla, aby 
se tato otázka řešila v rámci jednoho regionu.  Pokusí se o to najít společnou řeč s městy 
kolem Českých Budějovic, ale obce, na jejichž katastru jsou skládky, mají své zájmy, 
protože z toho obce mají příjmy. Přiklání se k myšlence, aby si to město řešilo samo a dát 
se cestou třídit a zbytek někam vozit a spalovat nebo zda vznikne napůl spalování 
v Teplárně České Budějovice. Řešit se to musí, o jednání se pokusil, ale myslí si, že je to 
nemožné.    
JUDr. Průcha: Je rád, že zde vznikla debata o centrálním řešení odpadu. Úvaha o tom, že 
by si to město České Budějovice mělo řešit samo, je nesmyslná a otázka přípravy 
spalovny je v horizontu 5, 6 až 8 let. Je nejvyšší čas, aby se začaly přípravné práce. Pokud 
nevznikne, tak se dostanou jižní Čechy do problému kam s odpady. Diskuse trvají dlouho, 
ale nikdo nic nedělá. Je potřeba iniciovat jednání. Apeloval na to, aby se dělaly konkrétní 
kroky, časově je to namístě.
MUDr. Kuba: Sdělil, že Ing. Joch plní pozici, který je odpovědný za majetek a akcie 
Teplárny a sedí v radě kraje, což je důležitá pozice, která by měla tuto věc zkoordinovat. 
 Energetické využití odpadů, které do budoucna může rozhodovat, jak Teplárna bude 
fungovat. Navrhl přejít z akademických debat tak, jak to bude řešit město České 
Budějovice a logicky v tom postupujme. 
Ing. Joch: Souhlasí s JUDr. Průchou, ale neví, jak Jč. kraj donutí Strakonice, aby se 
situace řešila jako celek. Neví, jaká síla by přinutila starosty a zastupitelstva obcí, aby se 
situace řešila jednotně. Může město poslat dopis Jč. kraji k vyjádření a dostat všechny 
k jednomu stolu. Starostové byli pozváni a zvítězil názor, že by se to mělo řešit na půdě 
SMOJKU, ale předsednictvem nebyli vyslyšeni. Bude to muset řešit někdo na Jč. kraji, 
odpovědná osoba odboru životního prostředí.     
Ing. Moravec: Reagoval na MUDr. Kubu. Nedohoda nebyla jen v rámci ČSSD, ale ani 
ODS v tom neměla úplně jasno, protože bývalý radní pro životní prostřední Jč. kraje pan 
Vlasák, mu sdělil, že sládkování není špatné a že můžeme odpad vyvážet do spaloven 
v Rakousku, kde mají volnou kapacitu. Dále reagoval na JUDr. Průchu. Požádal, aby 
radní pro životní prostředí Ing. Rodinová Ph.D., se tomuto problému začala věnovat.      
Ing. Šebestíková: Informovala, že každý klub má svého zástupce v této pracovní skupině 
a  nejbližší schůzka se koná příští pátek. Ing. Brůha je pravidelně zván, kde se snaží pátrat 
s kolika odpady počítat. Ostatní obce Jč. kraje by měly mít zájem, diskuse se vede a snaží 
se to napříč Jč. krajem řešit.  
Mgr. Kuba: Myslí si, že tato problematika spadá do kompetence radního pro regionální 
rozvoj, kterým je pan Slíva. Tvrdí, že České Budějovice musí mít koncepci. Když bude 
 projekt připraven, tak si můžeme sáhnout na peníze. Bude to mít dopad do ekonomiky 
Teplárny České Budějovice.        
Ing. Tůma: Informoval, že o tomto problému se dlouho mluví, první energetická 
koncepce odpadů zde byla v roce 1994.  Důsledek těchto snah je, že existují koncepční 
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materiály města a kraje, které s využíváním odpadů počítají. Problémem je, že jsou 
z hlediska volebních programů, někde daleko, ale nesplněním těchto lhůt, které dává 
Evropská unie, může být drastické. Tlak na kraj bude nezbytný.     
Ing. Joch: Znovu opakoval, že tlak tam je, bylo předneseno na radě Jč. kraje, jsou zváni 
na schůzky, jak sdělila Ing. Šebestíková. Každý klub má svého zástupce a je zván na 
setkání. V tuto chvíli nedokáže zkoordinovat tyto obce. Hlavní, kdo to bude řešit, tak 
budou zastupitelé v dalších volebních obdobích.    
Ing. Tůma: Je si vědom problémů, ale napadl ho argument pro Jč. kraj. Jak plní výhledově 
plán odpadového hospodářství.  
Ing. Joch: Odpověděl, že teď ho plní.   
JUDr. Průcha:  Cílem diskuse není řešit technické problémy, ale odejít od diskuse a přejít 
ke krokům.   
 
 

17. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 65 a V 66 (KP-ZM/596/2013/M/294)
Přijato usnesení č. 239/2013 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města tato 
rozpočtová opatření přijmout v předloženém znění. 

18. Rozpočtová opatření číslo 203 až 208 (KP-ZM/593/2013/M/291)
Přijato usnesení č. 240/2013 (30,1,3,3/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. Navrhl změnu u rozpočtového opatření č. 208 – zapojení 
rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na poskytnutí neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Jihočeské divadlo na pokrytí účetní ztráty minulých účetních 
období (8.219.946, 10 Kč). 
Oddělené hlasování v části II. schvaluje v bodě 6. (30,3,1,3/37)
Bylo hlasováno o námitce klubu KSČM o tom, zda bylo hlasování v části II. schvaluje 
v bodě 6 zmatečné (11,3,19,4/37) – námitka nebyla přijata.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města rozpočtová 
opatření 203-207schválit v předloženém znění u rozpočtového opatření 208 doporučuje 
uhradit pouze ztrátu z minulých let ve výši 8.219.946,10 Kč.    
Mgr. Křída: Požádal o oddělené hlasování o rozpočtovém opatření 208.   
Ing. Brůha: Chtěl požádat také oddělené hlasování o rozpočtovém opatření 208. Uvedl, že 
dlouhodobě vystupuje k financování Jč. divadla. Většinou o tomto hovoří při schvalování 
rozpočtu. Kdyby bylo realizováno toto rozpočtové opatření, tak na běžné výdaje do Jč. 
divadla je dána částka kolem 94 mil. Kč. Považuje za ne úplně optimální peníze, které 
jsou určené na investice dávat do spotřeby. Hlavní důvod, proč to nepodpoří není ten, že 
by se domníval, že divadlo špatně hospodaří s finančními prostředky, ale v souvislosti 
s tím, co požadoval, aby bylo uloženo řediteli Jč. divadla, aby připravil návrh řešení, 
v případě, že město řekne, že příspěvek není schopné dávat. Připravit varianty řešení do 
doby, než bude jasné o tom, jak se bude dlouhodobá podfinancovanost divadla řešit a to 
řešení může být to, že se najde 23 lidí, kteří dají Jč. divadlu k dispozici prostředky, které 
potřebuje pro svou činnost v této podobě, aniž by docházelo k tomu, že divadlo žije 
z podstaty. Hospodaření divadla musí jít na úkor něčeho. Divadlo vykazuje dlouhodobě 
ztrátu. Nepodpoří nic, co by se do divadla posílalo navíc. Není to z toho důvodu, že by 
chtěl způsobit divadlu problémy v hospodaření, ale abychom se tímto vážně zabývali. Je 
to vysoce politická otázka, jak s budoucností divadla, tak to musíme řešit. To, že se zde 
má uhrazovat předpokládaná účetní ztráta ve výši 12 mil. Kč je toho svědectvím.  
Jelen F.: Reagoval na Ing. Brůhu. Město České Budějovice se zde zavázalo podporovat 
kulturu a sport. V obecné rovině město financuje profesionální kulturu 100 mil. Kč 
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a profesionální sport nula. Jihočeské divadlo hospodaří se ztrátou 87 mil., 76 mil. 
90 mil. Kč. Město se rozhodlo, že bude každý rok do kultury dávat 100 mil. Kč. V návrhu 
rozpočtu je, že Jihočeské divadlo mělo schváleno 76 mil. v upraveném 81 Kč. V minulém 
období mělo 76 mil. Kč 2013 a v roce 2012 - 88 mil. Kč. Nechápe, proč zde byl návrh 
76 mil. Kč. Divadlo potřebuje vyšší prostředky, než mu město dává. V kontextu výhledu 
na roky 2014 – 2016 mu vychází alarmující čísla. Investiční odbor bude mít v období do 
roku 2016 finanční prostředky 126 mil. Kč. Jedná se o čísla v obecné rovině. Ptá se, zda 
na investice pro rozvoj města nebude ani koruna a město bude dál podporovat 
profesionální kulturu částkou 100 mil. Kč. Je rád, že si o tomto rozhodne tato koalice. 
Osobně by nemohl souhlasit s tím, aby na investice do majetku města nebyly žádné 
peníze nebo peníze rovnající se do profesionální kultury.  Nemá nic proti tomu, že město 
podporuje mládežnický sport, že by podporovalo kulturu, kde se budou vzdělávat a kterou 
budou realizovat děti, mládežníci, ale tam, kde město vynakládá do profesionální kultury 
100 mil. Kč a do sportu nula a víme jak dopady 2 sportovní kluby, které byly 
podfinancované jako divadlo. Je to důsledek toho, jakým způsobem tato radnice 
přerozděluje finanční prostředky.  
Ing. Joch: Odpověděl, že je potřeba říci, že na tu částku, při plánu projednávání rozpočtu, 
jsme přesvědčili zástupce divadla s tím, že bude případná ztráta doplacena v průběhu 
roku. Je to z důvodu toho, aby rozpočet byl vyvážený. Komentoval vývoj. Našla se zde 
odvaha toto řešit, je z dob, kdy zde seděla jiná koalice. Problém s Jč. divadlem je 
dlouhodobý. Divadelní soubory jsou na velmi vysoké úrovni. Je otázka, zda město České 
Budějovice si takto kvalitní divadlo může dovolit. Hokejistům chybí 12 mil. Kč. 
Informoval o schůzce s panem Pouzarem, kde mu chybí 15 mil. Kč na provoz a požádal 
město o pomoc. Podobné problémy mají hokejové i fotbalové kluby. Sponzoři nejsou tak 
silní, aby dokázali sanovat potřeby klubů.  Situace by se měla řešit. Dle koaliční smlouvy 
je dáno, že tato koalice zachová divadlo se čtyřmi soubory.  Bylo by dobré, aby dluhy 
byly uhrazeny.      
Mgr. Šesták: Uvedl, že problém je velmi široký a složitý. Sdělil, že České Budějovice 
nemají pouze jedno divadlo, ale mají čtyři divadla. Problém je dlouhodobý. Ztráta, která 
vznikala, že divadlo souhlasilo s mechanickým ponížením částky s tím, že bude poté 
dohrazena ztráta podle toho, jak dopadne celkové hospodaření, výnosy na otáčivém 
hledišti, které nelze predikovat. Financování z Jihočeského kraje, Ministerstva kultury 
a dalších partnerů, kteří dopředu neřeknou přesnou částku, kterou budou moci 
poskytnout, kdy se to dovídají v průběhu roku. Z toho titulu vznikl tento mechanismus. 
Předpokládaná ztráta byla snížena na minimum. Poskytl několikrát materiál k tomuto 
řešení. V roce 2004 byl požadavek, aby se zachovali 4 soubory, zlepšit ekonomiku 
a zároveň zlepšil jeho kvalitu. Jihočeské divadlo patří mezi přední scény v České 
republice. Navrhoval řešení, kde se sloučí dva orchestry. Toto odblokovává tento problém 
a dále by umožnilo nový model fungování divadla. Nabídl možnost seznámit se 
s financováním Jihočeského divadla v historii, srovnání s jinými divadly a dále i návrhy, 
které můžeme předložit, aby náročnost nestoupala a možná se i ponížila. Schůzka se koná 
19. 11. v 17:00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva, bude přítomen Dr. Herman 
z divadelního ústavu. Jedná se o politickou dohodu a připravil další materiály, které 
budou předloženy na schůzce. Všechna statutární města mají nějaký důvod, proč ho 
zřizují a všechna se potýkají s podobnými problémy. Uvedl příklady z měst dotace na 
jednu vstupenku -Budějovice dotují 690,- Kč na jednu vstupenku. Registruje, jak zde 
padají různé částky. Jsou tlačeni snižovanou ztrátou, tak používají fond reprodukce 
investičních prostředků, potom není na opravy (např. výtah, hlásiče požárů apod.) 
Divadlo bylo rekonstruováno v roce 1990 a začíná být vybydlené a říká si o jeho obnovu. 
Nejsou naspořené prostředky, které by se mohly používat. Skutečná potřeba se pohybuje 
kolem 85 mil. Kč. Reagoval na F. Jelena. Nedokáže vnímat kulturu vedle sportu a vedle 
ostatních volnočasových aktivit. Kultura je vše v čem žijeme, a pokud škrtneme investice 
do umění, tak  co dáme občanům za náhradu. Jak budeme lidi kultivovat, jak budeme 
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v lidech vytvářet nové hodnoty, jak mravní tak estetické. Můžeme opustit investice do 
umění, ale bude to mít své tragické následky.
Byla vyhlášena přestávka na oběd. Jednání vedl Mgr. Podhola, náměstek primátora.   
            
Jelen F.: Je rád, že ho Mgr. Šesták ponaučil, že nevnímá kulturu a že vnímá pouze sport. 
Je mu líto, že Mgr. Šesták měl k navrhované redukci divadla větší příležitost než oni. Ptá 
se, zda si město může toto dovolit. Kvituje, že Mgr. Šesták řekl, že jsou zde 4 divadla 
a mají 1 ředitele. Nepředpokládá, že má ředitel 4 platy. Jedná se o ztrátu z provozu Jč. 
divadla, kterou město sanuje.   
MUDr. Kuba: Uvedl poznámku, že je přirozené, zda se tato diskuse zde objevuje a že 
jako ředitel Mgr. Šesták sedí v radě města, kdy je rozpočet podfinancován a pak si tam  
peníze doplňuje v průběhu roku. Komentoval to, že město nechalo odejít hokejový klub. 
Pamatuje si z minulého volebního období, kde se hledaly úspory v každé organizaci 
a nechápe, proč tato ztráta narůstá, zda je ochota úsporu hledat a nalezneme jí, nebo 
politická reprezentace sděluje občanům, že neustále bude narůstat rozpočet Jč. divadla 
a pak je potřeba říci, zda půjde vše stranou nebo při schvalování rozpočtu je potřeba více 
fin. prostředků. Ptá se na systémové řešení, zda je Jč. divadlo organizací, které se to týkat 
nebude nebo se to bude týkat všech organizací.
Mgr. Šesták: Předložil návrh, jak toto řešit spoluprací města s Jč. krajem, kde vidí úspory 
a je to východisko jak udržet kvalitu duchovního života v tomto městě a zároveň, aby 
město umělo ušetřit prostředky. Co se týká poznámky o platu F. Jelena, tak řídí Jč. 
divadlo za 25% platu. Reagoval na MUDr. Kubu. Pozval znovu na pracovní setkání dne 
19. 11. od 17:00 hod., které se bude týkat financování Jihočeského divadla.   
RNDr. Zahradník: Sdělil, že divadlo je podporováno maximálně a sport minimálně, nic se 
nezměnilo. Dotázal se, zda Jč. divadlo provozuje regionální funkci po Jč. kraji a zda trvá. 
Jelen F.: Výsledkem úsporných opatření je ten, že se úspory nepodařily prosadit. Dotázal 
se Ing. Šebestíkové, jak by chtěla podporovat sport, aby to nebylo protizákonné. V čem 
Ing. Šebestíková spatřuje podporu sportu ze strany města jako nezákonnou, tak spatřuje 
to, že si s tím neví rady, proto sport podporovat nechce.  
Mgr. Šesták: Reagoval na RNDr. Zahradníka. Příspěvek od Jč. kraje trvá a má vývoj je ve 
výši 3,5 mil. Kč, kdy za tyto prostředky jezdí po Jč. kraji a snaží se tam, kde nemají 
peníze, tak jim pomoci a je to částka 1,5 mil. Kč a Jč. divadlo pokrývá potřebu 140 tis. 
diváků a z toho 40 % jsou občané mimo České Budějovice. České Budějovice dotují 
potřeby 40 % obyvatel, kteří nejsou z ČB a tam si myslí, že je prostor ve spolupráci s Jč. 
krajem. Uvedl příklady ze zahraničí. Reagoval na F. Jelena. Je to o prioritách. Informoval, 
radu města, že Jč. divadlo převádí zaměstnance na externí smlouvy. Byl obviněn ze 
schwarz systému.  Citoval článek o baletním představení Jč. divadla v Pasově.  
Jelen F.: Požádal o písemné vyjádření Ing. Šebestíkovou, v čem spatřuje protizákonnost 
podpory profesionálního sportu a reagoval na Mgr. Šestáka. Vnímá obrovský přínos, jak 
pochválili v tisku Jč. divadlo v Pasově a vyzdvihl sportovce. Sportovců, kteří šíří slávu, si 
myslí, že je také spousta a měli bychom jim poděkovat a nehovořil o schwarz systému 
v divadle, ale mnohokrát slyšel, jaké mají sportovci platy. Sportovci to umí i v některých 
případech lépe.  
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz k rozpočtovému opatření č. 1, jaký má účel v akciové 
společnosti přiměřený zisk 5 mil. Kč. Jedná se akciovou společnost, jakým způsobem je 
společnost obdrží. 
Mgr. Nadberežný: Vítá to, že bude seminář a porovnávat je nutné. Podivil se, že jsou 
v rozpočtu nějaké částky a že po několika letech se zde bude dorovnávat ztráta, toto mělo 
být řešeno dávno, kdy tyto ztráty vznikaly. Jedná se o rozpočtovou nekázeň a klub KSČM 
fin. prostředky vždy podporoval, ale narůst je dvojnásobný. Podivuje se také nad 
ztrátovostí otáčivého hlediště. Požádal o výkazy, aby  bylo možné se připravit na seminář. 
Chce porovnat s městem Linec.   
Ing. Joch: Reagoval na Mgr. Nadberežného. Otáčivé hlediště není ztrátové, propad byl 
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v plánovaných příjmech. Vliv mělo počasí. Reagoval na RNDr. Zahradníka. Na Jč. kraji 
se dopravcům započítává tzv. přiměřený zisk. Město České Budějovice toto našemu 
Dopravnímu podniku nevyplácí. Přiměřený zisk se použije na obnovu majetku ve 
společnosti. Bylo zde projednáváno v bodu č. 11. Uvedl historii v rozpočtu.     
Mgr. Šesták: Informoval, že je ředitelem Jihočeského divadla. 
Mgr. Nadberežný: Podal námitku k hlasování.   
Mgr. Bezecný: Ohradil se proti označení způsobu hlasování jako zmatečné. Bylo řádně 
formulováno dle jednacího řádu zastupitelstva města.
Klokočková L.: Považuje hlasování za zmatečné, že to co je promítáno na monitoru 
neodpovídá tomu, co se hlasuje. Ohradila se proti elektronickým materiálům. Domnívá 
se, že by to mělo být promítáno. Nemá možnost kontroly.  
Mgr. Podhola:  Požádal o nové hlasování k tomuto bodu, o tom, že bylo hlasování 
zmatečné. 
Ing. Rataj: Sdělil, že hlasoval tak, jak slyšel. Požádal o 5 min. přestávku, zda to jednací 
řád umožňuje.  
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu. 
Mgr. Podhola: Proběhlo nové hlasování, zda hlasování bylo zmatečné. 
Mgr. Nadberežný: Požadoval, aby bylo uvedeno v zápisu, že v části II. schvaluje v bodě 6 
je klub KSČM v počtu 5 proti.  
JUDr. Ing. Bouzek:  Upozornil, že se nejednalo o zmatečné hlasování, ale zápis nemůže 
obsahovat něco jiného, než jak bylo zaznamenáno.    
  

19. Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice 2014 až 2016 (KP-
ZM/592/2013/M/290)
Přijato usnesení č. 241/2013 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. Uvedl prezentaci. 
Diskuse:  
Ing. Brůha: Upozornil na to, že tento materiál je formální záležitost, který se neschvaluje, 
pouze se bere na vědomí. Sdělil, že materiál podpoří.      
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na 
vědomí rozpočtový výhled.  
 

20. Poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2014 (KP-
ZM/588/2013/M/286)
Přijato usnesení č. 242/2013 (32,0,0,5/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

21. Odpis pohledávky za společností SAZERAC a.s. (KP-ZM/590/2013/M/288)
Přijato usnesení č. 243/2013 (28,0,2,7/37)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná o odpis pohledávky ve výši 10.434.890,50 Kč 
za dlužné nájemné.    
Diskuse: 
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že společnost skončila v insolvenci, protože z hlediska 
placení soudního poplatku byl výhodnější tento způsob. Dával podnět příslušnému 
odboru, aby předložil skutečnosti, které by mohly nasvědčovat podvodnému jednání, kde 
někdo uzavírá závazek, ač věděl, že to nebude moci v daných lhůtách uhradit a zda 
existuje možnost vymáhat škodu tak, že odpovědná osoba akciové společnosti nepodala 
sama návrh na zahájení insolvenčního řízení, ačkoli byla povinna jej podat. Jedná se 
o krajní varianty.   
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města přijmout 
usnesení v navrženém znění. 
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22. Návrh na odpis dlužného nájemného, jehož výše přesahuje částku 20.000,- Kč (KP-
ZM/572/2013/M/270)
Přijato usnesení č. 244/2013 (32,0,1,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. Na návrh Ing. Jocha bylo hlasováno pouze o části 2 dle tabulky. 
 V části I. schvaluje v celkové výši 166.806,- Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.  

23. Majetkové dispozice ()

23.1 Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/585/2013/M/283)
Usnesení nebylo přijato (21,8,4,0/33)
Byla vyhlášena přestávka.
Materiál uvedl Ing. Joch. Bylo hlasováno o zařazení tohoto bodu. Na minulém jednání 
zde zaznívaly názory, proč prodávat pozemky v této proluce. Vedl jednání s 8 vlastníky. 
Prezentoval fotografie z daného pozemku. Byly rozdány dopisy od konkrétní fyzické 
osoby ohledně pronájmu pozemku za účelem parkování osobních aut, popřípadě 
odkoupení části pozemku. Sdělil, že osobně bude hlasovat pro prodej. V případě, že to 
nebude schváleno, bude předložen návrh na zahájení investiční akce na provoz 
parkoviště.  
Diskuse: 
RNDr. Zahradník: Jedná se o citlivou věc, hájení zájmu malého množství občanů,  proti 
zájmu maximálního výnosu z této akce. Navrhl vyjádřit se k tomuto negativně a dát šanci 
občanům, poté se případně zabývat osudem tohoto pozemku.   
Ing. Rybníček: Líbí se mu návrh Ing. Jocha na zřízení parkoviště. Pokud bude věcné 
břemeno zřízeno, tak je věcí města co s tímto pozemkem udělá a parkoviště není nejhorší 
nápad.    
Ing. Joch:  Komentoval věcná břemena. Sdělil, že když nebude prodej schválen, Správa 
domů zahájí vybudování parkovacích míst.    
Ing. Rybníček: Doporučil počkat s prodejem, až jak proběhne soud o věcné břemeno.  
Není si jist, zda by prodej mohl proběhnout i v případě, že se tam jedná o soudní 
projednávání věcného břemene. 
JUDr. Ing.  Bouzek: Poděkoval Ing. Jochovi, že postupoval vstřícně k majitelům garáží 
a že se ukázalo, že jedinou cestou je, pokusit se to prodat.  Není si jist, zda se to podaří, 
ale minule zde zaznělo, že v soudním sporu existuje institut procesního nástupnictví 
a pokud to město prodá, tak se na postavení lidí nic nemění a mohou se věcného břemena 
domoci úplně stejně. Sdělil, že bude hlasovat pro, je zde v kolizi zájem úzké skupiny lidí 
a zájem města, které má pozemek. Je užíván v zájmu nejen vlastníků garáží a není 
využíván městem. Město na to nemá prostředky. Pro město je nejefektivnější pozemek 
prodat, vyřeší to kupující. 
Klokočková L.: Poprosila o vytištění hlasování. Sdělila, že Správa domů s. r. o. v roce 
2011 tam vymezila parkovací místa, kdo je zodpovědný za to, že tam oficiální parkoviště 
není. Nerozumí tomu, že to není dotaženo do konce a proč rada města brání vzniku 
dalšího věcného břemene, když už tam jedno věcné břemeno je.  Nechápe, proč není 
možné ho zřídit i ostatním.  
Ing. Joch: Odpověděl, že přípravy probíhaly a stavební úřad toto zastavil, kdy probíhal 
spor s majiteli, kteří se dožadovali vyvlastnění. Uvedl názor, že věcnými břemeny se 
pozemky znehodnocují. Lidé tam mají přístup, město jim neškodí a někteří toho 
i zneužívají a proč jim dávat dobrovolně věcné břemeno. 
Ing. Rybníček: Má informaci, že se nemělo jednat o vyvlastnění pozemku, ale formou 
vyvlastnění se chtěli domoci věcného břemene. Soud probíhá. Změnou vlastníka je toto 
ohroženo.        

23.2 Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení ZM, týkajícího se prodeje pozemku parc. 
č. 892 v k. ú. Homole (KP-ZM/582/2013/M/280)
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Přijato usnesení č. 245/2013 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Joch.

23.3 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (KP-
ZM/589/2013/M/287)
Přijato usnesení č. 246/2013 (30,0,1,3/34)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

23.4 Dispozice s majetkem města –  prodej části pozemku parc. č. 22/1 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/584/2013/M/282)
Usnesení nebylo přijato (5,14,9,5/33)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse: 
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, proč rada města nechce prodej 8 m2 pod stavbou na 
tomto pozemku.  
Ing. Joch: Odpověděl, že pozemek 8 m2 je součástí většího pozemku. Uvedl problém 
s majiteli sítí.  

23.5 Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc.č. 1366/16 v k .ú. České Budějovice 
5 (KP-ZM/604/2013/M/302)
Přijato usnesení č. 247/2013 (31,0,1,0/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. Navrhl změnu ceny ve výši 58.410,- Kč. 
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, zda jsou ještě platné zásady pro prodej pozemků 
v majetku města pod stavbami jiných vlastníků. Zásady stanovovaly ceny výhodněji než 
v tržním mechanismu. 
Ing. Joch: Odpověděl, že zásady jsou neplatné. 

23.6 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/586/2013/M/284)
Usnesení nebylo přijato (2,25,5,0/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. Rada města tento materiál neschválila.  
Diskuse: 
RNDr. Zahradník: Občané by rádi srovnali vztahy s městem, kde mají předzahrádky, tam 
by to chtěli vlastnit. Rada k tomuto přistupuje negativně. Upozornil, že zásada 
předvídatelnosti kompromisů je porušována.    
Ing. Joch:  Myšlenka nevznikla diskusí, ale jedná se o žádost občanů, zda by si tyto 
pozemky mohli odkoupit. Pozemky mají pronajaté. Sdělil stanoviska jednotlivých 
odborů. 

23.7 Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 218/1 
s budovou č. 83, parc. č. 218/3 a 222/3 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/600/2013/M/298)
Přijato usnesení č. 248/2013 (28,0,2,2/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. Jedná se o pozemky s pracovním názvem „Modrá hvězda“ – 
společnost Jasminum s. r. o. Smlouva byla odhlasována, ale situace se vyvíjela. Dle 
smlouvy má nárok na odkoupení pozemků a ve smlouvě nebyla specifikována cena. 
Informoval o zpracovaných znaleckých posudcích.   
Diskuse:
Mgr. Nadberežný: Dotázal se, zda vyplívá něco ze smlouvy, když to dnes nebude 
schválené. Kdy a kým byla smlouva podepsána. 
Ing. Joch: Odpověděl, že záměr i smlouva byla odsouhlasena v minulém zastupitelstvu 
a smlouva byla podepsaná primátorem města. Byly zpracovány právní rozbory. Pokud to 
dnes nebude odhlasováno, tak se stane to, že město skončí u soudu a společnost 
Jasminum, s. r. o. bude po městě vymáhat způsobené škody. Investovali do křižovatky, 
mají stavební povolení.
Mgr. Nadberežný: Není příznivcem soudních sporů, ale pozemek za 1 m2 je od 5 - 10 
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tisíc Kč. Je to zajímavý pozemek. Tato věc měla být více projednána v klubech.  
Ing. Joch: Sdělil, že dle znaleckého posudku byl odhad 6 tisíc Kč. Celá smlouva byla 
odhlasována v zastupitelstvu města. Vysvětlil vyjednanou cenu pozemku. 
Ing. Moravec: Požádal o přestávku na poradu klubů. 
E. Hajerová:  Navrhla, aby Ing. Morava, jednatel společnosti Jasminum s. r. o. řekl, jakou 
škodu by to způsobilo, pokud by se v tomto dál nepokračovalo. 
Ing. Joch:  Byl by rád, kdyby nemluvil.    
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.

23.8 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí vodovodní přípojky v k. ú. Třebotovice 
– ČR MO  (KP-ZM/597/2013/M/295)
Přijato usnesení č. 249/2013 (32,0,0,0/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

23.9 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV – bytové domy Husova 
tř. – kasárna Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/602/2013/M/300)
Přijato usnesení č. 250/2013 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

23.10 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení vodovodního řadu  na pozemku parc. č. 
3882/2 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/594/2013/M/292)
Přijato usnesení č. 251/2013 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

23.11 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část 
parc. č. 2672/55 v k. ú. Třebotovice – stavba komunikace, JK - SÚS (KP-
ZM/581/2013/M/279)
Přijato usnesení č. 252/2013 (31,0,0,1/32)
Diskuse:
RNDr. Zahradník:  Upozornil, že koalice zde nemá patřičnou většinu.
Mgr. Podhola: Omluvil JUDr. Ing. Bouzka a JUDr. Průchu. 
Ing. Moravec: Sdělil, že klub HOPB je zde v počtu 13+1 zastupitel. Mgr. Thoma je 
omluven. Za klub ODS by zde mělo být 8 zastupitelů a jsou zde 4. Poté, až zde zůstane 
sám, tak mu nabídl zázemí v klubu HOPB.  

23.12 Dispozice s majetkem města – prodej bytových jednotek č. 1482/7 a č. 1482/8 v domě tř. 
28. října č. p. 1482 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/583/2013/M/281)
Přijato usnesení č. 253/2013 (30,0,0,2/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

24. Poskytnutí investičního příspěvku Ing. Michalu Stecherovi na realizaci akce "Revitalizace 
náhonu na Stecherův mlýn (Zlatá stoka)" (KP-ZM/568/2013/M/266)
Přijato usnesení č. 254/2013 (28,2,2,0/32)
Materiál uvedl Ing. Calta. 
Jednání vedl Ing. Joch, náměstek primátora.

25. Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci 
města (KP-ZM/571/2013/M/269)
Přijato usnesení č. 255/2013 (24,2,4,0/30)
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Rataje – v části II. odst. 1 - změna částky poskytnutí 
neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na 300 tis. Kč (4,7,14,5/30) – 
nebyl přijat.  
Materiál uvedl Mgr. Podhola s tím, že zastupitelstvo by mělo schválit finanční příspěvek 
600 tis. Kč, kdy volejbalový klub získal 2. místo v extralize Poháru ČVS VOLLEYBALL 
CHAMPIONS LEAGUE. Město navrhuje finanční částku 600 tis. Kč. 
Ing. Rataj:  Uvedl, že měl připomínky už na finančním výboru. Sdělil, že není dána 
metodika. Navrhl protinávrh 300 tis. Kč.    
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Ing. Joch: Sdělil, že o protinávrhu zde budeme hlasovat, je to věc názoru. 
Jelen F.: Reprezentace volejbalového klubu jsou zmiňovány ve veřejných prostředcích 
a v porovnání s Jč. divadlem rozhodně podpoří částku 600 tis. Kč. 
Ing. Brůha:  Sdělil, že toto podpoří a rozumí Ing. Ratajovi, kdy by ve smlouvě mělo být 
specifikováno protiplnění. Pro příště dbát na to, aby to bylo jasně napsané ve smlouvě.  
Mgr. Filip: Sdělil, že jako předseda sportovní komise nemůže potvrdit, že by tento bod 
komise projednávala, ale tento bod by jistě podpořila.  
Mgr. Podhola: Odpověděl, že co se týká smlouvy a lepšího vyspecifikování, vnímá to 
a pokusí se být příště konkrétní.  
Ing. Rataj: Zdůraznil, že není vypracována metodika. 
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit dotaci 
600 tis. Kč. 
Jelen F.: Reagoval na Mgr. Filipa. Požádal o vysvětlení, proč se některé materiály 
projednávají v komisi a některé ne.  
Ing. Joch: Bylo to projednáváno na minulé radě, sportovní komise proběhla tento týden, 
bylo to podceněno. Chyba je na jeho straně a omluvil se za to.     
Hrdý J.: Připomněl odchod budějovického hokeje.  
Mgr. Filip: Informoval, že byl členem sportovní komise rady města i v minulém 
 volebním období a myslí si, že podobné věci se do komise ne všechny dostávaly.  

26. Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 
(KP-ZM/575/2013/M/273)
Přijato usnesení č. 256/2013 (29,0,0,0/29)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

27. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/587/2013/M/285)
Přijato usnesení č. 257/2013 (28,0,0,1/29)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

28. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/577/2013/M/275)
Přijato usnesení č. 258/2013 (27,0,0,2/29)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný. 

29. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9. a 18. září, 
2., 16. a 30. října 2013 (KP-ZM/576/2013/M/274)
Přijato usnesení č. 259/2013 (25,0,0,2/27)
Diskuse:  
Klokočková L.: Vznesla dotaz, na rozpočtové opatření č. 163 týkající se rekonstrukce 
zasedací místnosti zastupitelstva a dále na usnesení č. 1450/2013. Dotázala se, jakým 
způsobem se bude dále nakládat s KD Vltava a zda se rada přiklání k nájmu nebo 
prodeji.    
Ing. Joch:  Sdělil, že rekonstrukci zasedací místnosti vysvětlí Ing. Řeřábek, tajemník 
magistrátu. K otázce KD Vltava sdělil, že přišla žádost od nájemníka o prodloužení 
nájemní smlouvy s roční výpovědní lhůtou. Objekt se nabízí stále k prodeji. Bude to lépe 
prodejné, až to nebude zatíženo nájemním vztahem. Žádost o prodloužení byla 
zamítnuta.   
Ing. Řeřábek: Informoval o rekonstrukci v zasedací místnosti zastupitelstva. Byly 
vyměněny reproduktory, osvětlení, řečnický pult, ozvučení, hlasovací zařízení, 
klimatizace, dále protažení silového kabelu z České ul. z objektu B4.  
Ing. Rataj: Upozornil na usn. č. 1504/2013 a 1506/2013, kde ho zaujaly rozdílné ceny za 
pronájem reklamních ploch. Volejbalovému klubu se pronajímá 60 m2 za 1.000,- Kč bez 
DPH/rok a na plaveckém stadionu soukromému subjektu 300,- Kč/m2/měsíc bez DPH.
Ing. Joch: Odpověděl, že se zde řídíme dle předpisů. Žádosti o umístění reklamy jsou 
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projednány v radě města a záměr je vyvěšen a volně přístupný. Není uvedena minimální 
částka.  
Ing. Rataj:  Sdělil, že se jedná se o velmi lukrativní reklamu.  Podá si oficiální žádost za 
firmu RATAJ a. s., o pronájem 60 m2 za 1.000,- Kč. Ví, kolik stojí jinde reklama. 
Ing. Joch:  Odpověděl, že Ing. Rataj na to právo jistě má. Záměr bude vyvěšen. 
Mgr. Nadberežný: Vznesl dotaz na Ing. Popelovou ohledně hlavního architekta. Jaká je 
situace?  
Ing. Popelová: Výběrové řízení bylo vypsáno formou oslovení 5 zájemcům, na první 
výzvu reagovali 3. Přihlášky se podávají do 25. 11. 2013.    

30. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/565/2013/M/263)
Přijato usnesení č. 260/2013 (26,0,0,1/27)
Diskuse:  
Ing. Tůma: Reagoval na odpověď týkající se chodníku na Rudolfovské a na Okružní kde 
mu bylo sděleno, že realizace těchto staveb není zařazena v návrhu kapitálových výdajů 
na rok 2014. Když si prohlédl rozpočtový výhled, tak se s tímto nepočítá. Vráto je 
považováno asi za České Budějovice - venkov a tento přístup se mu nelíbí. Reagoval na 
odpověď týkající se chodníků v Křižíkově ul. a bylo mu sděleno, že to není ve vlastnictví 
města. Obává se maléru. Předal fotografie Ing. Caltovi. Dále reagoval na odpověď 
týkající se technologie pokládání zámkové dlažby chodníků v Kališnické ul.     
Ing. Rataj: Obdržel odpověď od Ing. Popelové. Jedná se o program cestovní kanceláře. 
V souvislosti s cestovními příkazy a služebními cestami požádal Mgr. Nadberežného, zda 
by kontrolní výbor mohl prověřit, zda jsou povinni uvolnění zastupitelé odevzdávat 
cestovní příkazy a zda musí dokládat zprávy ze služebních cest. Do příštího zastupitelstva 
vypracovat zprávu.
Ing. Joch: Odpověděl, že cestovní příkazy uvolnění členové také vyplňují. 
Ing. Rataj:   Zaměstnance je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní 
cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu, předložit 
zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit 
nevyúčtovanou zálohu. Zaměstnanci magistrátu to musí dělat. Vztah uvolněného 
zastupitele je jiný, proto požádal kontrolní výbor, aby všem udělal jasno, jak to bude 
fungovat. Chce to mít podložené.    
Mgr. Nadberežný: Tento úkol nemůže být splněn bez toho, aby byl předložen návrh na 
usnesení zastupitelstva. 
Ing. Mgr. Sláma: Má obavu, že tento úkol kontrolní výbor kontrolovat nemůže, protože to 
bude narážet na definici kontrolního výboru v zákoně o obcích. Toto je pracovněprávní 
otázka a neví, zda samosprávný orgán může toto kontrolovat.  
Jelen F.: Reagoval na Ing. Rataje. Zbytečně zatěžuje kontrolní výbor, je historicky známé, 
že Ing. Popelová dotahuje věci do důsledku. Za naše volební období vycestovala na 
studijní pobyt na Maltu za angličtinou a poté vycestovala do USA. 
Ing. Popelová: Reagovala na F. Jelena. Mosty přes Vltavu jsou tři a přes Malši čtyři, kdy 
Zlatý most je pro dopravu uzavřen.     
Ing. Rataj: Sdělil, že co se týká cestovních příkazů, požádal Ing. Řeřábka a právní 
oddělení o výklad ohledně cestovních příkazů.

31. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hod.) ()
Diskuse:  
konkrétní fyzická osoba: Sdělil, že zastupuje občanské sdružení  Cyklobudějovice, které 
pořádalo 2. budějovickou cyklojízdu, která byla vzkazem radnici, kteří využívají kolo 
jako dopravní prostředek. Předal otevřený dopis občanů a budějovických firem, který volá 
po zřízení týmu odborníků, kteří se budou problematikou cyklodopravy ve městě 
důsledně zabývat a připraví jednotnou koncepci cyklodopravy s jasnou vizí pro další 
desetiletí. Upozornil na nedostatečné množství nebo chybějící cyklostojany, např. 
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u radnice, autobusového nádraží a Polikliniky Jih a vlakové nádraží.  
Ing. Popelová: Poděkovala za podněty i za to, že vzniklo občanské sdružení 
Cyklobudějovice, kdy to bude partner pro radnici k projednávání. Cyklostojany se snaží 
město vylepšovat a s Mercury centrem se pokusí téma cyklostojanů projednat. 
konkrétní fyzická osoba: Poukázal na nedostatky  zveřejněného Generelu cyklodopravy – 
aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území statut. města ČB pro období 2009-
2014. Dotázal se, zda je v plánu nová aktualizace koncepce cyklodopravy 2017-2019 
a zda je zadavatel spokojen s tuto studií.  
konkrétní fyzická osoba: Uvedl připomínku k buypassu křižovatky Mánesova – Lidická, 
kdy tam není místo pro cyklisty. Chce stezky do města a po městě, aby bylo možné se 
přepravovat nejen jako turistické. Uvedl připomínky ke Generelu cyklodopravy. 
konkrétní fyzická osoba: Apelovala na zřízení týmu odborníků, kteří se budou 
cyklodopravou zabývat. Pozvala zastupitele na debatu ohledně dopravy ve městě dne 
2. 12. 2013 do Horké vany.  
konkrétní fyzická osoba: Uvedl podněty k oslavám výročí 750. let od založení města 
České Budějovice. Jedná se o mimořádnou událost, kdy je potřeba tomu věnovat 
pozornost. Navrhl, aby podíl na těchto aktivitách měly i jiné subjekty, např. Jč. divadlo, 
Jč. univerzita a aby bylo možné oslavy s předstihem připravit. Např. navrhl, aby byla 
uspořádána velká výstava k historii města a trvala by déle a mohla by být základem 
budoucí historické výstavy v Jihočeském muzeu. Bylo by dobré připravit koncepci oslav 
v předstihu. Příští rok bude náročný, protože se budou konat komunální volby a bylo by 
potřeba se tomu tématu intenzivně věnovat.        
Mgr. Podhola: Sdělil, že vedení města na toto téma diskutovalo.  
konkrétní fyzická osoba: Vznesl dotaz, zda je v souladu územní plán jižního okruhu 
města s Jihočeským krajem. Uvedl připomínky ke stavbám komunikací v Českých 
Budějovicích.       
Ing. Popelová: Proběhlo jednání ohledně situace dopravy, kdy musí být obě silnice 
uzavřené. Našlo se dodatečné řešení, kdy výjezd ze Suchého Vrbného bude zajištěn po 
panelové komunikaci. Most v Papírenské je v platném územním plánu, není v rozporu 
se zásadami územního rozvoje kraje. Jedná se o překlenutí Vltavy a tato by měla sloužit 
k vnitroměstské dopravě. Pro smíšenou dopravu zde máme pouze 2 mosty. Přesun občanů 
to velmi ztěžuje na pravém břehu je většina aktivit, nemocnice, úřady apod.  Podněty 
cyklistické jsou otázkou politického zadání a politické objednávky. Vystoupení vnímá, 
ale na Lidické tř. trvá na tom, že jsou komfortní cyklistické stezky podél řek a není v tuto 
chvíli možné nahradit je vložením do ul. Lidická. Byl zde vložen preferenční pruh MHD 
na hraně normy a nedovede si představit tam dávat ještě pruh pro cyklisty.  Ve vnitřním 
městě je velmi problematické hledat prostor pro vymezenou cyklistickou trasu. Je 
prokázáno, že většina lidí využívá hlavní uliční prostor. Je to závěr, který by dokázal 
i tým lidí, který funguje v Praze, který závěry prezentuje. Jde o prostor a ne všechna 
města v zahraniční mají cyklistické stezky. Uvedla příklady z měst. Snaží se pozitivně 
podporovat cyklistickou dopravu. Reagovala na JUDr. Mlčocha. Proběhla jednání, kdy 
chce navázat myšlenkově na projekt, který se uskutečnil v Krajinské ul. Myšlenka není 
zpracována jako materiál. Mělo by to být v duchu lidé městu a město lidem. Momentálně 
se hledá supervizor, který by vše zaštítil. Jihočeské muzeum počítá s výstavou při 
slavnostním otevření. Generel je reakcí na zadání. Město se chystá na jeho aktualizaci, 
svou roli splnil, ale nenaplnily se všechny plány. Cílem bylo zmapovat existující 
cyklistické trasy a navrhnout jejich doplnění. Zaměření by mělo být na nelogická místa.  
Chybí logická provázanost, ale i ty jsou připravené směrem na Včelnou a do společnosti 
 Robert Bosch.  
Jelen F.: Reagoval na Ing. Popelovou. Sdělil, že mostů přes Vltavu  jsou 3 mosty. Přes 
řeku Malši 3. 
RNDr. Vácha F.: Přes Malši jsou 4 mosty.  
Ing. Popelová: Omlouvá se panu Uhlířovi. Mostů v Českých Budějovicích máme hodně, 
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takže další město stavět nebude.  
 

- E-mail konkrétní fyzické osoby s odpovědí Ing. Popelové, náměstkyně primátora ohledně 
nedostatku parkovacích míst na sídlišti Máj  (KP-ZM/606/2013)

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.

27. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:15 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání. 
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Poskytnutí peněžitého daru oblastem postiženým povodněmi (č.j. KP-

ZM/569/2013/M/267)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 226/2013:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru prostřednictvím Fondu pomoci ve výši 40 000,- Kč obci 

Putim na likvidaci škod po povodních v červnu roku 2013,
2. poskytnutí peněžitého daru prostřednictvím Fondu pomoci ve výši 50 000,- Kč městu 

Pasov, SRN (Stadt Passau, Budesrepublik Deutschland) na likvidaci škod po povodních 
v červnu roku 2013 v Divadle v biskupsko-knížecím operním domě Pasov (Theater im 
Fürstbischöflichen Opernhaus Passau),

3. návrh smlouvy na poskytnutí peněžitých darů,
III. u k l á d á

Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvy na poskytnutí peněžitých darů.

K bodu: Návrh na jmenování přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/579/2013/M/277)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 227/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Mgr. Radka Šafáře o funkci přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích,

II. v o l í
přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Radka Šafáře,

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

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Krumlovská v k. 
ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/573/2013/M/271)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 228/2013:
zastupitelstvo města

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

v lokalitě Krumlovská v k. ú. České Budějovice 7 (dále též „změna ÚPnM“),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

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

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

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

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Krumlovská v k. ú. České Budějovice 7 navrhovateli změny ÚPnM pro zhotovení návrhu 
změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. 
České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/574/2013/M/272)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 229/2013:
zastupitelstvo města

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

v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7 (dále též „změna ÚPnM“),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

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

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

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

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7 navrhovatelům změny ÚPnM pro zhotovení 
návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Návrh odpovědi na dopis konkrétních fyzických osob, ve věci zřízení mateřské školy 
na pozemku parc č. 1863/1 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/603/2013/M/301)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 230/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu k návrhu odpovědi na dopis konkrétních fyzických osob, ve věci zřízení 
mateřské školy na pozemku parc č. 1863/1 v k. ú. České Budějovice 2

II. s c h v a l u j e
návrh odpovědi na dopis konkrétních fyzických osob, ve věci zřízení mateřské školy na 
pozemku parc č. 1863/1 v k. ú. České Budějovice 2

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
odeslat odpověď na dopis konkrétním fyzickým osobám, ve věci zřízení mateřské školy na 
pozemku parc č. 1863/1 v k.ú. České Budějovice 2



22

K bodu: Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2013 - závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva 
kultury České republiky (č.j. KP-ZM/566/2013/M/264)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 231/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
statutárnímu městu České Budějovice v Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2013, č.j. MK 42907/2013 OPP ze dne 19. září 2013, ve výši 
400 000 Kč.

K bodu: Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 
na rok 2014 (č.j. KP-ZM/567/2013/M/265)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 232/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 
2014 se zařazením akce: bývalý kapucínský klášter v Kněžské ulici č.p. 410/8; městský dům 
Kněžská ul. č.p. 86/11; městský dům ul. Dr. Stejskala č.p. 110/11 a městský dům Kněžská ul. 
č.p. 369/18,

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit další kroky potřebné k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014.

K bodu: Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje 
města - změna indikativního seznamu projektů a změna výše alokované částky (č.j. 
KP-ZM/598/2013/M/296)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 233/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města - změna 
indikativního seznamu projektů a změna alokované částky Tematického IPRM dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.
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K bodu: Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České 
Budějovice "Levý břeh Vltavy" - indikativní seznam projektů a změna alokované 
částky (č.j. KP-ZM/599/2013/M/297)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 234/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice 
"Levý břeh Vltavy" - indikativní seznam projektů a změna alokované částky dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České 
Budějovice "Levý břeh Vltavy".

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ a MŠ L. Kuby "Modernizace učebny chemie 
podporující zvýšení kvality a používání inovativních metod vzdělávání" a projektu 
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská "Zlepšení kvality technického a přírodovědeckého vzdělávání 
na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" (č.j. KP-ZM/601/2013/M/299)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 235/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Modernizace učebny chemie 

podporující zvýšení kvality a používání inovativních metod vzdělávání" s celkovým 
rozpočtem ve výši 1 650 000,- Kč s tím, financování bude realizováno z rozpočtu ZŠ 
a MŠ L. Kuby,

2. realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědeckého vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" s celkovým rozpočtem ve výši 
1 050 000,- Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská,

II. u k l á d á
1. Mgr. Miroslavu Kůsovi, řediteli ZŠ a MŠ L. Kuby,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Mgr. Pravoslavu Němečkovi, řediteli ZŠ a ZUŠ Bezdrevská,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České 
Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 
2009 až 2018 na přiznání úhrady přiměřeného zisku (č.j. KP-ZM/580/2013/M/278)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 236/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 
zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské 
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 na přiznání úhrady přiměřeného zisku 
v předloženém znění vč. příloh č. 3 a 8,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
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podepsat Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 
zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské 
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 na přiznání úhrady přiměřeného zisku 
v projednaném znění vč. příloh č. 3 a 8.

K bodu: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (č.j. KP-ZM/591/2013/M/289)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 237/2013:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích,

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

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (č.j. KP-ZM/595/2013/M/293)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 238/2013:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,

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

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 65 a V 66 (č.j. KP-ZM/596/2013/M/294)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 239/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 65 a V 66,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 65 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 

památkové péče z prostředků určených na ostatní neinvestiční transfery podnikatelským 
subjektům - regenerace městské památkové rezervace ve prospěch rozpočtu běžných 
výdajů na účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám a neinvestiční 
transfery církvím a náboženským společnostem v celkové výši 2.600.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 66 - přesun rozpočtu kapitálových výdajů odboru 
správy veřejných statků z položky budovy, haly a stavby - multifunkční hříště - dotace ve 
prospěch kapitálových výdajů na stroje, přístroje a zařízení – multifunkční hřiště projekt 
„Hrajeme si každý den“ ve výši 3.550.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 11. 2013
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 65 a V 66 do rozpočtu roku 2013.
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K bodu: Rozpočtová opatření číslo 203 až 208 (č.j. KP-ZM/593/2013/M/291)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 240/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 203 až 208,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 203 - zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru 

na poskytnutí finančních prostředků Dopravnímu podniku města České Budějovice, 
a.s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 204 - přesun rozpočtu kapitálových výdajů odboru 
informačních a komunikačních technologií na programové vybavení – Microsoft ve 
prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – podpora 
Microsoft ve výši 4.400.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 205 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů odboru 
informačních a komunikačních technologií na ekonomický SW (400.000 Kč), 
programové vybavení (1.250.000 Kč), Document Management System (900.000 Kč), 
nové etapy GIS (300.000 Kč), a datové propojení budov (300.000 Kč) ve prospěch 
zvýšení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru – rok 2014 v celkové výši 
3.150.000 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 206 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na dotační akce „ZŠ L. Kuby – zateplení“ (2.200.000 Kč), „Regenerace části 
panelového sídliště Máj – úsek 01b“ (11.100.000 Kč), „Revitalizace 4D – přístupová 
komunikace“ (10.000.000 Kč) a „Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty“ 
(2.000.000 Kč) snížením zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování 
a spolufinancování výdajů investičních projektů města v celkové výši 25.300.000 Kč,

5. rozpočtové opatření číslo 207 - snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na Stavební úpravy ulic (750.000 Kč), Přeložku silnic II/156 a II/157 – 5. etapa 
(1.200.000 Kč) a Hlinský přivaděč – 1. etapa, PD (550.000 Kč) ve prospěch zvýšení 
rezervy kapitálových výdajů finančního odboru – rok 2014 v celkové výši 2.500.000 Kč,

6. rozpočtové opatření číslo 208 - zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru 
na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Jihočeské divadlo na 
pokrytí účetní ztráty minulých účetních období (8.219.946,10 Kč).

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 11. 2013
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 203 až 208 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice 2014 až 2016 (č.j. KP-
ZM/592/2013/M/290)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 241/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
vycházet z rozpočtového výhledu statutárního města České Budějovice při sestavování 
rozpočtu města na rok 2014.
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K bodu: Poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2014 (č.j. KP-
ZM/588/2013/M/286)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 242/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2014 v úhrnné 
výši 2.314.000,- Kč pro žadatele:
konkrétní fyzické osoby v účelovém členění dle důvodové zprávy a výši pro jednotlivé 
žadatele,

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

K bodu: Odpis pohledávky za společností SAZERAC a.s. (č.j. KP-ZM/590/2013/M/288)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 243/2013:
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
odpis pohledávky za společností SAZERAC a.s. ve výši 10.434.890,50 Kč za dlužné 
nájemné,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh na odpis dlužného nájemného, jehož výše přesahuje částku 20.000,- Kč (č.j. 
KP-ZM/572/2013/M/270)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 244/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis pohledávek statutárního města České Budějovice na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu, evidovaných SPRÁVOU DOMŮ s.r.o., jejichž výše přesahuje částku 
20.000,- Kč, v celkové výši 166.806,- Kč z důvodu jejich nedobytnosti dle přílohy v části 2 
tohoto materiálu,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení ZM, týkajícího se prodeje pozemku 
parc. č. 892 v k. ú. Homole (č.j. KP-ZM/582/2013/M/280)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 245/2013:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 17/2011 ze dne 3. 2. 2011 týkající se prodeje pozemku parc. č. 892 o výměře 
543 m2 v k. ú. Homole za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
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obvyklou, v  celém svém rozsahu,
II. u k l á d á

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic 
(č.j. KP-ZM/589/2013/M/287)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 246/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic:
- parc. č. 2056/1 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1640 m2 
- parc. č. 2056/2 – trvalý travní porost o výměře 113 m2 
- parc. č. 2057/1 – trvalý travní porost o výměře 977 m2 
- parc. č. 2057/3 – trvalý travní porost o výměře 592 m2 
- parc. č. 2057/4 – orná půda o výměře 140 m2 
- parc. č. 2057/5 – trvalý travní porost o výměře 17 m2 
- parc. č. 2057/6 – trvalý travní porost o výměře 44 m2 
- parc. č. 2060/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 254 m2 

- parc. č. 2035/57– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 245 m2 

za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 20 Kč/m2,
II. u k l á d á

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc.č. 1366/16 v k .ú. České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/604/2013/M/302)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 247/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1366/16 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 28 m2 v k. ú. České 
Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ 28085400, za cenu ve výši 58.410 Kč + náklady spojené s prodejem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 218/1 
s budovou č. 83, parc. č. 218/3 a 222/3 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/600/2013/M/298)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 248/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí - pozemku parc. č.  218/1 včetně budovy č. 
p. 83, parc. č. 218/3 a parc. č. 222/3 (celkem o výměře 1658 m2) v k. ú. České Budějovice 7 
se společností Jasminum, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 1096/21, 110 00 Praha 1, IČ 275 
91 883 (kupující) za cenu navrhovanou  společností Jasminum, s.r.o. ve výši 5.000 Kč/m2 , tj. 
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celkem 8.290.000 Kč + DPH s tím, že nezíská-li kupující pravomocný kolaudační souhlas na 
stavbu dle pravomocného stavebního povolení ze dne 18. 7. 2012 pod číslem SU/9156/2011 
BI, která se bude nacházet na předmětu koupě nejpozději do 36 měsíců od nabytí předmětu 
koupě, bude do doby pravomocné kolaudace zřízeno předkupní právo pro statutární město 
České Budějovice a kupující uhradí smluvní pokutou v částce 1.000.000 Kč,   

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí vodovodní přípojky v k. ú. 
Třebotovice – ČR MO  (č.j. KP-ZM/597/2013/M/295)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 249/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2665/9, č. 755/1 a č. 96 v k. ú. 
Třebotovice, 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.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV – bytové domy 
Husova tř. – kasárna Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/602/2013/M/300)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 250/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení stavby ZTV (vodovod,  kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, 
chodníky, parkovací stání a venkovní úpravy) vybudované v rámci výstavby dvou bytových 
domů v Husově tř. na části pozemků parc. č. 726/1 a 726/51, vše v k.ú. České Budějovice 2, 
podle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, od spol. 4 DVORY  a.s., se sídlem Okružní 2615, 
České Budějovice, IČ 28075633,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení vodovodního řadu  na pozemku 
parc. č. 3882/2 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/594/2013/M/292)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 251/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu na části pozemku parc.č. 3882/2 v k.ú. České 
Budějovice 3, po řádném dokončení a zkolaudování stavby, za cenu stanovenou dle "Pravidel 
pro převod staveb ZTV", tj. za cenu ve výši 2.000 Kč + DPH, od vlastníků bytového domu 
Kubatova 1538/5, České Budějovice 3,

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 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část 
parc. č. 2672/55 v k. ú. Třebotovice – stavba komunikace, JK - SÚS (č.j. KP-
ZM/581/2013/M/279)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 252/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku parc. č. 2672/55 o výměře 
cca 2 m2  v k. ú. Třebotovice pod stavbou „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“  Jihočeskému 
kraji, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej bytových jednotek č. 1482/7 a č. 1482/8 v domě 
tř. 28. října č. p. 1482 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/583/2013/M/281)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 253/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. prodej bytové jednotky č. 1482/7 (1+2) vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

id. 8278/87336 na společných částech budovy čp. 1482,  pozemku parc. č. 3755 – 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 476 m2 a  pozemku  parc. č. 3758 – zahrada 
o výměře 323 m2, vše v k. ú. České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně 
však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  2.000.000 Kč,

2. prodej bytové jednotky č. 1482/8 (1+3) vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 
id. 11388/87336 na společných částech budovy čp. 1482,  pozemku parc. č. 3755 – 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 476 m2 a  pozemku  parc. č. 3758 – zahrada 
o výměře 323 m2, vše v kat. území České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, 
nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  2.150.000 Kč,

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

K bodu: Poskytnutí investičního příspěvku Ing. Michalu Stecherovi na realizaci akce 
"Revitalizace náhonu na Stecherův mlýn (Zlatá stoka)" (č.j. KP-
ZM/568/2013/M/266)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 254/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí investičního příspěvku na akci "Revitalizace náhonu na Stecherův mlýn
(Zlatá stoka)" v maximální celkové výši 500.000,- Kč Ing. Michalu Stecherovi, Litvínovice
320 - Stecherův mlýn, 370 01 České Budějovice, IČ 12912310, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na 
reprezentaci města (č.j. KP-ZM/571/2013/M/269)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 255/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Volejbalového klubu České Budějovice o finanční příspěvek na reprezentaci města,

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč Volejbalovému klubu České 

Budějovice, Stromovka 12, České Budějovice na reprezentaci města v soutěžním ročníku 
2013/2014 VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE,

2. uzavření smlouvy.
III. u k l á d á

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

K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/575/2013/M/273)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 256/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 15 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 

9/a, České Budějovice, IČ 60077417, převod nemovitého majetku - stavební úpravy 
parkoviště ve dvoře ZŠ Nová č. pop. 1871/5, parcela č. 4458/1 v k. ú. České 
Budějovice 3, v celkové ceně 235.005,93 Kč,     

2. dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České 
Budějovice, IČ 62537709, převod nemovitého majetku - rekonstrukce povrchu hřiště 
Mateřské školy, Železničářská 12, České Budějovice na parcele č. 2241/2 v k. ú. České 
Budějovice 5, v celkové ceně 272.903,40 Kč, 

3. dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice, IČ 
70877629, převod nemovitého majetku - úprava odtokových poměrů a sanace části 
pozemků zahrady mateřské školy - parcely č. 2061/445, 2061/443 a 2061/444 v k. ú. 
České Budějovice 2, v celkové ceně 1.300.359,00 Kč,     

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

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/587/2013/M/285)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 257/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/577/2013/M/275)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 258/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 

2. 10. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. kontrolu usnesení zastupitelstva města,
4. kontrolní zprávu dle usnesení zastupitelstva č. 76/2013, ve kterém kontrolní 

výbor doporučuje zastupitelstvu města stanovit dlouhodobé koncepce 
podpory a financování v jednotlivých grantových oblastech,

II. r u š í
usnesení č. 100/2013 ze dne 11. 4. 2013 v části II. pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva 
města České Budějovice provedením kontroly: Postup města při zadávání zakázek malého 
rozsahu za období duben 2012 až březen 2013.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9. a 18. září, 
2., 16. a 30. října 2013 (č.j. KP-ZM/576/2013/M/274)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 259/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9. a 18. září, 
2., 16. a 30. října 2013.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/565/2013/M/263)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 260/2013:
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: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Husova kolonie II v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/578/2013/M/276)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Husova kolonie II v k. ú . České Budějovice 4 (dále též "změna 
ÚPnM"), schválení návrhu na pořízení změny s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: konkrétní fyzická osoba a uložení Ing. Ivaně Popelové, 
náměstkyni primátora, 1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání 
informace navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými 
právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Husova kolonie II v k. ú . České Budějovice 4 a zahájení jeho projednání, 
nebylo přijato.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách 
Sídliště Máj a U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/570/2013/M/268)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitách Sídliště Máj a U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2 (dále též 
"změna ÚPnM"), schválení návrh u na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatel: konkrétní fyzická osoba a uložení Ing. Ivaně 
Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace navrhovateli 
o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit 
zpracování návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Sídliště Máj 
a U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2 a zahájení jeho projednání, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 3480/1 a 3479 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/585/2013/M/283)

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 výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města –  prodej části pozemku parc. č. 22/1 v k. ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/584/2013/M/282)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 22/1 o výměře cca 8 m2 (zeleň, 
ostatní plocha) v k.ú. České Budějovice 7, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu v místě a čase obvyklou 
včetně nákladů s tímto prodejem spojených a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, 
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/586/2013/M/284)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1603/2 v k. ú. České Budějovice 
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2 za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem takto:
- část pozemku o výměře cca 17 m2 konkrétní fyzické osobě- část pozemku o výměře cca 13 m2 
konkrétním fyzickým osobám a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  15. 11. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Jan Hrdý

Ing. Josef Schoř

Mgr. Juraj Thoma
primátor


