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KP-ZM/653/2014/Z/6 

Z Á P I S  

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města České Budějovice,  

konaného dne 21. 11. 2014 od 12:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, 

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

Přítomni:  

Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil 

Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, 

Vladimíra Hrušková, Bc. Vítězslav Ilko, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., 

Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Stanislav Křída, Ing. Roman 

Kubíček, Ph.D., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Martin 

Maršík, Ph.D., Mgr. Pavel Matoušek, MBA, Jan Michl, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška 

Richtrová, Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava Sýkorová, Michal Šebek, Ing. Petra 

Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Ivan Tekel, 

Mgr. Juraj Thoma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., Mgr. Rudolf Vodička, RNDr. Jan 

Zahradník 

Omluveni:  

 

Nepřítomni:  

 

Schválený program: 

0. Zahájení, zpráva o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva města, složení slibu členů 

zastupitelstva města, schválení programu  

Členové zastupitelstva převzali při prezenci osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

města.  

Zahájení zasedání zastupitelstva zahájil Mgr. Juraj Thoma v obřadní síni 

českobudějovické radnice, kde informoval o výsledcích voleb v Českých Budějovicích, 

následně zastupitelé složili slib. 

Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.  

Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v obřadní síni v době zahájení (12:07 

hodin) přítomno 45 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 

usnášet. 

Po složení slibu se z jednání zastupitelstva omluvil JUDr. Josef Průcha.  

Zastupitelé obdrželi upravený Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice, kde 

bylo změněno - § 1 Úvodní ustanovení, § 13 Způsob hlasování o otázkách personálního 

charakteru a volební řád pro tajné hlasování a volební řád pro veřejné hlasování.    

Proběhla rozsáhlá diskuse o zařazení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva města 

České Budějovice. V diskusi vystoupili zastupitelé: RNDr. Zahradník, M. Šebek,  

Ing. Mach, MUDr. Burda, E. Hajerová, Mgr. Nadberežný, Mgr. Podhola, Ing. Joch, 

Ing. Mach, Mgr. Křída, Mgr. Filip, Ing. Kubíček, Mgr. Lavička, Ing. Moravec, 

JUDr. Ing. Bouzek.  Výhrady zazněly k tomu, že návrh na změnu jednacího řádu obdrželi 

na poslední chvíli, dále byl kritizován návrh na veřejnou volbu a způsob hlasování.  

Byla vyhlášena přestávka, aby Mgr. Podhola mohl oddat svatbu.   

  

Bylo hlasováno o zařazení bodu Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice. 

(25,11,2/38) 
Proti zařazení bodu - Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice do programu 

jednání zastupitelstva hlasovali zastupitelé: Ing. Richtrová, Ing. Mach, E. Hajerová, 
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M. Šebek, RSDr. Braný,  Bc. Pikous, J. Hrdý, Ing. Tekel, Mgr. Křída, Mgr. Nadberežný. 

Zdržel se hlasování: Ing. Calta. 

Hlasování nebyli přítomni zastupitelé: Mgr. Podhola, Ing. Joch, MUDr. Burda, J. 

Sýkorová, Mgr. Filip, Ing. Bc. Ilko.  

Bylo hlasováno o zařazení bodu Poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

města. (43,0,1/44) 

Byl schválen program 1. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice vč. navržených 

změn, tj. zařazení bodů: Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice 

a Poskytování odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům. (26,9,9/44) 

Vznikly kluby zastupitelů. Předsedové klubů, kteří budou navenek kluby zastupovat:  

Ing. Roman Kubíček (ANO 2011), Ph.D., Mgr. Juraj Thoma (HOPB), Mgr. Rudolf 

Vodička (KDU-ČSL), JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (TOP 09), Ing. Jaroslav Mach (ČSSD), 

Mgr. Ivan Nadberežný (KSČM), Michal Šebek (ODS) 

Ing. Ivo Moravec a Ing. Jaromír Talíř byli pověřeni jako ověřovatelé podepsat zápis spolu 

s primátorem.  

Pořízením zápisu byla určena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.   

 

  

1. Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice  

Přijato usnesení č. 1/U/2014 (26,17,0/43) 
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že se jedná o úpravu způsobu volby orgánů města 

České Budějovice. Informoval, že dosavadní jednací řád přinášel pouze tajnou volbu, 

navrhovaná změna předpokládá volbu tajnou i veřejnou. Vždy ale musí být předem 

schváleno zastupitelstvem, že hlasování bude probíhat veřejně.  

Proběhla rozsáhlá diskuse ohledně způsobu volby orgánů města.  

V diskusi vystoupili zastupitelé: Mgr. Podhola, MUDr. Burda, RNDr. Zahradník, 

Mgr. Nadberežný, JUDr. Ing. Bouzek, M. Šebek, Ing. Joch, Mgr. Veselský,  

Mgr. Šesták, Ph.D., RSDr. Braný, Mgr. Křída.   

Byly vyhlášeny přestávky na porady klubů.  

Protinávrh Mgr. Křídy na změnu jednacího řádu  - volební řád pro veřejné hlasování: 

o obsazení každé funkce rozhoduje zastupitelstvo samostatnou volbou. Volba se provádí 

postupným hlasováním zastupitelstva o jednotlivých kandidátech, přičemž se 

o kandidátech hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byli navrženi – nebyl přijat 

(7,23,12/42)  
Protinávrh Mgr. Nadberežného - §2, bod 4 odst. 3 – návrhy na změnu jednacího řádu 

musí být doručeny zastupiteli města minimálně 30 dní před dnem jednání zastupitelstva – 

nebyl přijat (16,23,3/42) 
prof. RNDr. Vácha požádal o zapsání, že hlasoval proti.  

Protinávrh Ing. Bc. Ilka – volební řád pro veřejnou volbu – změna bodu  č. 2  

„…. v pořadí určeném losem“- nebyl přijat (13,24,5/42) 

Protinávrh Ing. Bc. Ilka – změna v § 14 odst. 2 – „…. nabývá účinnosti od 1. 1. 2016“ - 

nebyl přijat (12,24,6/42)  
Protinávrh M. Šebka – str. 11 – volební řád pro veřejné hlasování - změna bodu č. 4 takto: 

Zvolen je ten kandidát, který získal největší počet hlasů, pokud zároveň obdržel 

nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva. V případě rovnosti hlasů na prvním 

místě se koná 2. kolo, do něhož postupují všichni kandidáti z 1. kola, kteří obdrželi 

nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva. Druhé kolo se řídí odst. 2 a 3 – nebyl 

přijat (15, 21,4/40) 
Protinávrh M. Šebka – str. 9 § 14 – změna „….nabývá účinnosti k 1. 1. 2015“ a zrušení 

….“nabývá bezprostřední účinnosti“ – nebyl přijat (17,23,3/43) 
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RNDr. Zahradník požádal zapsat, že hlasoval proti návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva 

města České Budějovice.  

Mgr. Nadberežný požádal zapsat, že klub KSČM hlasoval proti návrhu Jednacího řádu 

Zastupitelstva města České Budějovice – přítomni: Mgr. Nadberežný, Mgr. Křída, 

Ing. Tekel, Bc. Pikous, J. Hrdý, RSDr. Braný   

Ing. Mach požádal zapsat, že klub ČSSD hlasoval proti návrhu Jednacího řádu 

Zastupitelstva města České Budějovice - přítomni: Ing. Bc. Ilko, E. Hajerová, Mgr. Filip, 

J. Sýkorová, MUDr. Burda, Ing. Mach, Mgr. Podhola, Ing. Joch.  

2. Volba členů volební komise  

Přijato usnesení č. 2/U/2014 (26,0,9/35) 

Předsedou volební komise byl zvolen Ing. Slavoj Dolejš.  

3. Volba členů návrhové komise  

Přijato usnesení č. 3/U/2014 (36,0,3/39) 

Předsedou návrhové komise byl zvolen Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.  

4. Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice  

Přijato usnesení č. 4/U/2014 (39,0,3/42) 
Předseda volební komise Ing. Slavoj Dolejš přednesl návrh na veřejnou volbu primátora, 

jeho náměstků, členů rady města a předsedů kontrolního a finančního výboru.   

Bylo hlasováno o veřejné volbě primátora, náměstků a členů rady a dalších personálních 

voleb předsedů finančního výboru a kontrolního výboru. (24,19,0/43) 

Ing. Mach požádal zapsat, že klub ČSSD hlasoval proti návrhu na veřejnou volbu 

primátora, jeho náměstků, členů rady města a předsedů kontrolního a finančního výboru - 

přítomni: Ing. Joch, Mgr. Podhola, E. Hajerová, Ing. Mach, MUDr. Burda, Ing. Bc. Ilko, 

Mgr. Filip, J. Sýkorová. 

Mgr. Nadberežný požádal zapsat, že klub KSČM hlasoval proti návrhu na veřejnou volbu 

primátora, jeho náměstků, členů rady města a předsedů kontrolního a finančního výboru - 

přítomni: Mgr. Nadberežný, Ing. Křída, Ing. Tekel, Bc. Pikous, J. Hrdý, RSDr. Braný.  

M. Šebek požádal zapsat, že klub ODS hlasoval proti návrhu na veřejnou volbu 

primátora, jeho náměstků, členů rady a předsedů kontrolního a finančního výboru – 

přítomni: M. Šebek, RNDr. Zahradník. 

5. Volba primátora  

Přijato usnesení č. 5/U/2014 (26,15,0/41) 
Mgr. Thoma navrhl na funkci primátora za koalici ANO 2011, HOPB, KDU-ČSL a TOP 

09 do funkce primátora města Ing. Jiřího Svobodu.   

Mgr. Podhola navrhl na funkci primátorky za ČSSD Ing. Elišku Richtrovou.  

Oba kandidáti přijali kandidaturu a krátce se představili. Proběhla diskuse. Byla 

vyhlášena přestávka na poradu klubů.     

6. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města   

Přijato usnesení č. 6/U/2014 (26,14,0/40) 
  

7. Volba náměstků primátora   

Přijato usnesení č. 7/U/2014  
náměstek pro veřejné statky, veřejné zakázky, životní prostředí (26,12,1/39) 

náměstek pro ekonomiku, finance, informační technologie (26,12,0/38) 

náměstek pro dopravu, útvar hlavního architekta, územní rozvoj (26,13,0/39) 

náměstek pro investice, strategické plánování, územní komise (26,14,0/40) 

náměstek pro sociální oblast, školství, zdravotnictví (25,12,2/39) 

náměstek pro majetek města (26,11,1/38) 

náměstek pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch (26,8,4/38) 

Ing. Svoboda za koalici ANO 2011, HOPB, KDU-ČSL a TOP 09 navrhl do funkcí 
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náměstků primátora tyto kandidáty: 

náměstek pro veřejné statky, veřejné zakázky, životní prostředí  - Ing. Ivo Moravec.   

náměstek pro ekonomiku, finance, informační technologie - Mgr. Pavel Matoušek, MBA 

náměstek pro dopravu, útvar hlavního architekta, územní rozvoj - Ing. František Konečný, 

Ph.D. 

náměstek pro investice, strategické plánování, územní komise - Ing. Petr Holický  

náměstek pro sociální oblast, školství, zdravotnictví – Ing. Martin Maršík, Ph.D. 

náměstek pro majetek města - JUDr. Ing. Tomáš Bouzek 

náměstek pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch - Ing. Jaromír Talíř 

Všichni kandidáti přijali kandidaturu, krátce se představili a sdělili programové priority 

koalice.      

8. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo 

v době, kdy primátor nevykonává funkci   

Přijato usnesení č. 8/U/2014 (26,0,14/40) 
Ing. Svoboda za koalici ANO 2011, HOPB, KDU-ČSL a TOP 09 navrhl Ing. Ivo 

Moravce jako náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti 

nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci.   

9. Volba neuvolněných členů rady města   

Přijato usnesení č. 9/U/2014  
Ing. Svoboda za koalici ANO 2011, HOPB, KDU-ČSL a TOP 09 navrhl tyto kandidáty:   

doc. Lucie Kozlová, Ph.D., (25,11,0/36) 

Václav Fál, (26,9,2/37) 

Mgr. Hynek Látal, Ph.D. (26,13,0/39)  

Všichni kandidáti přijali kandidaturu.   

10. Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů, zřízení výborů, stanovení počtu členů 

výborů, volba předsedů výborů  

Přijato usnesení č. 10/U/2014  
Hlasování: v části I. odvolává (37,0,1/38), v části II. zřizuje (39,0,0/39), v části III. 

stanovuje (38,0,0/38),  

v části IV. volí  

Ing. Petru Šebestíkovou předsedkyní finančního výboru zastupitelstva města (31,2,5/38) 

Ing. Ivana Tekela předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města (39,0,0/39)  

Ing. Svoboda za koalici ANO 2011, HOPB, KDU-ČSL a TOP 09 navrhl Ing. Petru 

Šebestíkovou na funkci předsedkyně finančního výboru.  

Mgr. Nadberežný navrhl Ing. Ivana Tekela na funkci předsedy kontrolního výboru.       

11. Termín zasedání zastupitelstva města   

Přijato usnesení č. 11/U/2014 (39,0,0/39) 

12. Poskytování odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům     

Přijato usnesení č. 12/U/2014 (38,0,1/39) 

13. Zpráva návrhové komise (rekapitulace přijatých usnesení)  

Předseda návrhové komise Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. přečetl všechna přijatá usnesení. 

14. Závěr   

Primátor Ing. Jiří Svoboda poděkoval všem za účast, zvoleným zastupitelům poblahopřál 

a požádal členy rady města, aby se dostavili do zasedací místnosti rady města na 

ustavující schůzi rady města. 

 

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. 
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1. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 23:15 hod. 

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.  

 

Součástí zápisu z jednání zastupitelstva města jsou podepsané sliby zastupitelů a zápisy o výsledku 

hlasování pořízené volební komisí. 
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S o u b o r  u s n e s e n í  

K bodu:  Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 1/U/2014: 

zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice, v předloženém znění, s účinností bezprostředně 

od jeho schválení. 

 

K bodu:  Volba členů volební komise  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 2/U/2014: 

zastupitelstvo města 

v o l í  
členy volební komise:  

Mgr. Jaroslavu Šporclovou, 

Ing. Slavoje Dolejše,  

doc. MUDr. Petra Petra, Ph.D.,  

Ing. Romana Kubíčka, Ph.D.  

Mgr. Rudolfa Vodičku. 

 

K bodu:  Volba členů návrhové komise  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 3/U/2014: 

zastupitelstvo města 

v o l í  
členy návrhové komise:   

Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., 

Ing. Miroslava Jocha, 

RNDr. Jana Zahradníka,  

Ing. Kamila Caltu,  

Ing. Jaromíra Talíře, 

Ing. Ivana Tekela,  

Mgr. Viktora Lavičku.   

 

 

K bodu:  Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 4/U/2014: 

zastupitelstvo města 

s t a n o v u j e  
počet členů Rady města České Budějovice na 11.  
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K bodu:  Volba primátora  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 5/U/2014: 

zastupitelstvo města 

v o l í  
Ing. Jiřího Svobodu primátorem statutárního města České Budějovice.  

 

K bodu:  Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města   

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 6/U/2014: 

zastupitelstvo města 

s t a n o v u j e  
počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města České Budějovice na 8, ve složení: 

primátor, 7 náměstků primátora. 

 

K bodu:  Volba náměstků primátora   

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 7/U/2014: 

zastupitelstvo města 

v o l í  
Ing. Ivo Moravce náměstkem primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, životní 

prostředí,    

Mgr. Pavla Matouška, MBA náměstkem primátora pro ekonomiku, finance, informační 

technologie,  

Ing. Františka Konečného, PhD. náměstkem primátora pro dopravu, útvar hlavního architekta, 

územní rozvoj,  

Ing. Petra Holického náměstkem primátora pro investice, strategické plánování, územní komise,    

Ing. Martina Maršíka, Ph.D. náměstkem primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví,   

JUDr. Ing. Tomáše Bouzka náměstkem primátora pro majetek města, 

Ing. Jaromíra Talíře náměstkem primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch. 

 

 

K bodu:  Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti 

nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 8/U/2014: 

zastupitelstvo města 

u r č u j e  
Ing. Ivo Moravce náměstkem primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo 

v době, kdy primátor nevykonává funkci.  

 

K bodu:  Volba neuvolněných členů rady města   

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 9/U/2014: 

zastupitelstvo města 

v o l í  
doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.,   

Mgr. Hynka Látala, Ph.D., 
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Václava Fála  

neuvolněnými členy Rady města České Budějovice.  

 

K bodu:  Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů, zřízení výborů, stanovení počtu 

členů výborů, volba předsedů výborů  

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 10/U/2014: 

zastupitelstvo města 

I. o d v o l á v á  
1. z  funkce předsedkyně finančního výboru Ing. Petru Šebestíkovou,   

2. z funkce členů finančního výboru: Ing. Otto Martínka, Ing. Vladimíra Brůhu, Ing. Jiřího 

Kořínka, Mgr. Stanislava Křídu, Tomáše Kubína, Ing. Petra Lohonku, Ing. Jaroslava 

Macha, Ing. Stanislava Rataje, Ing. Jana Singera, CSc., Ing. Lubomíra Vejdovce, 

3. z funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Ivana Nadberežného, 

4. z funkce členů kontrolního výboru: Václava Fála, Mgr. Ondřeje Flašku, Ing. Petra 

Maroše, Mgr. Janu Menzelovou, Ing. Václava Němce, Mgr. Tomáše Paulíka, 

Ing. Veroniku Přibylovou, Ing. Mgr. Davida Slámu, Ing. Václava Kasku, 

JUDr. Stanislava Vachtu, L.L.M, 

pokud jejich funkce nezanikla ze zákona. 

II. z ř i z u j e  
Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice, 

III. s t a n o v u j e  
počet členů finančního a kontrolního výboru na 11,  

IV. v o l í  
Ing. Petru Šebestíkovou předsedkyní finančního výboru zastupitelstva města,   

Ing. Ivana Tekela předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města. 

 

K bodu:  Termín zasedání zastupitelstva města   

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/U/2014: 

zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  
termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice dne 11. prosince 2014. 

 

K bodu:  Poskytování odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům     

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 12/U/2014: 

zastupitelstvo města 

I. s c h v a l u j e  
poskytování odměn za výkon funkce členů zastupitelstva města, a to ode dne 21. 11. 2014 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z usnesení zastupitelstva města č. 82/2014 ze dne 

20. 2. 2014 a 116/2014 ze dne 20. 3. 2014, 

II. u k l á d á  
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 

realizovat přijaté usnesení.  
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Č. Budějovice  21. 11. 2014 

Zapsal(a): Hana Drobilová 

Ověřovatelé: 

Ing. Ivo Moravec 

Ing. Jaromír Talíř 

Ing. Jiří Svoboda 

primátor 


