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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/188/2014/Z/1
Z Á P I S

z 29. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 20. 2. 2014 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., Milan Brabec, Ing. Vladimír Brůha, Ing. Kamil 
Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej Flaška, Bc. Michael Gyepes, Eva 
Hajerová, Jan Hrdý, František Jelen, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Lea 
Klokočková, Petr Kocar, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, 
Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Bc. Jan Pikous, Mgr. Petr 
Podhola, Ing. Ivana Popelová, Mgr. Blanka Procházková, 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, 
Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan 
Zahradník

Omluveni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Mgr. Stanislav Křída, Ing. Miloslav Procházka, CSc.

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma, bod poř. č. 5 zasedání řídil 
Ing. Miroslav Joch, náměstek primátora. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9.05 
hodin) přítomno 26 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet. 
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 32 Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/54/2013/M/39). Dále zastupitelé 
obdrželi elektronicky i v tištěné podobě materiál Zapojení projektu partnera IPRM Levý 
břeh Vltavy - "Centrální část kampusu Jihočeské univerzity", který byl zařazen jako bod 
č. 10.
Bod poř. č. 38 - Vystoupení občanů byl projednán od 13:00 h 
Dle § 4 odst. 12 jednacího řádu zastupitelstva města byla sloučena diskuse a hlasování 
k těmto bodům: 
poř. č. 19.2. - 19.15. včetně - věcná břemena dle "Zásad" - dokončené stavby, 
poř. č. 19.16 - 19.26 včetně - věcná  břemena dle "Zásad" - před zahájením stavebního 
řízení, 
poř. č. 19.27 - 19.31 včetně - věcná břemena mimo "Zásady" - dokončené stavby
poř. č. 19.32 - 19.34 včetně - věcná břemena mimo "Zásady" - před zahájením stavebního 
řízení  
Byl schválen program 29. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (36,0,0,0/36).
Byla provedena oprava v zápisu z 28. zasedání zastupitelstva v bodě poř. č. 20 Diskuse 
zastupitelů v části vystoupení L. Klokočkové takto:  "Uvedla příklady - mezi Baumaxem 
a bývalou ubytovnou "URAN" směrem k zadní bráně Výstaviště České Budějovice, dále 
směrem od čerpací stanice Agip na Strakonickou a U Hvízdala.
Byla zvolena návrhová komise a volební komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel, 
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členové Mgr. Jiří Filip, Ing. Veronika Přibylová, Ing. Břetislav Kábele, Ing. Petra 
Šebestíková (37,0,0,1/38)
Ing. Kamil Calta, Milan Brabec pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.

1. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě V Háječku 
v katastrálním území České Budějovice 7 (KP-ZM/20/2014/M/6)
Přijato usnesení č. 1/2014 (31,1,4,2/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

2. Upravená Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České 
Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. pro rok 2014 (KP-
ZM/17/2014/M/3)
Přijato usnesení č. 2/2014 (38,0,0,0/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová s tím, že smlouva byla upravena s ohledem na nový 
občanský zákoník. Jednání byl přítomen Ing. Ladislav Ondřich, ředitel společnosti 
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.     
Diskuse:  
Jelen F.: Vznesl dotaz na to, v čem je smlouva s ohledem na nový občanský zákoník 
upravena.  
Ing. Ladislav Ondřich:  Odpověděl, že se jedná o dvě změny. První změnou je spojené 
financování a druhá změna spočívá v novém paragrafu nového občanského zákoníku – 
pouze textové znění. 

3. Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2014 (KP-
ZM/22/2014/M/8)
Přijato usnesení č. 3/2014 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
za rok 2013 (KP-ZM/105/2014/M/90)
Přijato usnesení č. 4/2014 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2014 - 1. výzva (KP-ZM/112/2014/M/97)
Přijato usnesení č. 5/2014 (35,0,2,3/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 
Diskuse: 
Hajerová E.: Sdělila, že nebude hlasovat pro tento materiál. Upozornila na projekt „Open 
rivers“. Upozornila, že finanční prostředky je možné investovat vhodnějším způsobem 
a to například pro projekt „Múzy na vodě“, kdy město pokrátilo finanční prostředky 
tomuto projektu a není možné do Českých Budějovic pozvat pořádné umělce. Nechce 
podporovat někoho na úkor druhých.    
Ing. Popelová: Reagovala na upozornění E. Hajerové a informovala, že na projekt „Open 
rivers“, který kritizuje, žádné finanční prostředky nebyly poukázány. Navrhla finanční 
prostředky schválit jinému projektu. Projekt „Open rivers“ není v navržené tabulce pro 
schválení.      
Mgr. Nadberežný:  Sdělil, že podpoří to, co schválila komise rady města pro cestovní 
ruch. Upozornil, že nejméně polovina spolků je registrována v Praze a pokud jsou to 
budějovické spolky, tak doporučil, aby se přihlásily v Českých Budějovicích. Dále 
upozornil, že by bylo dobré se u malých zakázek dívat na výpisy z obchodního rejstříku 
a uvádět při schvalování žádostí, kdo spolek zastupuje a kdo zodpovídá za vyúčtování.     
Hajerová E.: Nezpochybňuje vyúčtování, ale práce komise pro cestovní ruch jí přijde 
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laxnější ve srovnání s jinými komisemi.   
Ing. Šebestíková: Reagovala na sdělení Mgr. Nadberežného, kdy toto bylo diskutováno na 
finančním výboru a ač jsou sídla firem někde jinde, tak jsou to akce konané v Českých 
Budějovicích. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace 
v předloženém znění.  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz na opatření č. 1  - dotace pro Tempo Team Prague -  1/2 Maraton 
v částce 300 tis. Kč, kdy je dále akce 1/2 Maraton uveden v materiálu neinvestiční dotace 
– významné akce a tam žádají o částku 550 tis. Kč, zda se částky budou sčítat.    
Ing. Popelová: Reagovala na dotaz Ing. Rataje. V tabulce je 1/2 Maraton uveden pouze ve 
vyhodnocení, jak bylo navrženo komisí pro cestovní ruch, a protože je podpořen z jiných 
akcí, tak 1/2 Maraton byl radou města vyjmut z konečné tabulky pro schvalování. Dále 
reagovala na připomínku E. Hajerové s tím, že komise pro cestovní ruch pracuje velmi 
pečlivě. Na jednání zastupitelstva byl přítomen i zástupce komise pro cestovní ruch 
Ing. Šalda. Informovala, že pokud si komise pro cestovní ruch není jista nějakým 
projektem, tak si žadatele pozve k ústní prezentaci. Neví, kolik jiných komisí toto dělá.  
 

6. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2014 - 1. výzva (KP-ZM/30/2014/M/15)
Přijato usnesení č. 6/2014 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje přijmout dotace v předloženém znění. 

7. Převedení části alokace z IPRM Tematický do IPRM Levý břeh Vltavy (KP-
ZM/21/2014/M/7)
Přijato usnesení č. 7/2014 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

8. Zapojení  projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Kovy, rostliny a lidé (akronym 
"Korolid")" (KP-ZM/26/2014/M/12)
Přijato usnesení č. 8/2014 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9. Zapojení  projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Mechanismy 
makromolekulárních komplexů" (KP-ZM/27/2014/M/13)
Přijato usnesení č. 9/2014 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

10. Zapojení projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Centrální část kampusu 
Jihočeské univerzity" (KP-ZM/114/2014/M/98)
Přijato usnesení č. 10/2014 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Brůha: Mrzí ho, že město nemá připraveno dostatek vlastních projektů. Sdělil, že 
podpoří tento projekt, protože Jihočeská univerzita je významným partnerem.     

11. Změny v Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy" (KP-
ZM/28/2014/M/14)
Přijato usnesení č. 11/2014 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

12. Změny v Tematickém Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice (KP-
ZM/23/2014/M/9)
Přijato usnesení č. 12/2014 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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13. Realizace a financování projektu "Hřiště ZŠ Bezdrevská" (KP-ZM/24/2014/M/10)
Přijato usnesení č. 13/2014 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

14. Realizace a financování projektu "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" (KP-
ZM/107/2014/M/92)
Přijato usnesení č. 14/2014 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

15. Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2013 (KP-ZM/74/2014/M/59)
Přijato usnesení č. 15/2014 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.

16. Rozpočtové opatření číslo 11 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 
(KP-ZM/94/2014/M/79)
Přijato usnesení č. 16/2014 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková:  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření v předloženém znění. 

17. Rozpočtová opatření číslo 17 až 19 (KP-ZM/95/2014/M/80)
Přijato usnesení č. 17/2014 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová 
opatření.   

18. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 3 a V 4 (KP-ZM/92/2014/M/77)
Přijato usnesení č. 18/2014 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit vnitřní 
rozpočtová opatření.

19. Majetkové dispozice ()

19.1 Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností 
a reálných břemen) - na majetek města České Budějovice (KP-ZM/64/2014/M/49)
Přijato usnesení č. 19/2014 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná o změny s ohledem na nový občanský zákoník.

19.2 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě, na pozemky v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic   (KP-
ZM/62/2014/M/47)
Přijato usnesení č. 20/2014 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Joch. Zdůvodnil předložení věcných břemen zastupitelstvu. 
Informoval o vyjádření Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje, kde je uvedeno, o čem 
bude rozhodovat rada města a o čem zastupitelstvo města. Zastupitelstvo bude rozhodovat 
o věcných břemenech, když město bude jako „oprávněný“. Uvedl příklad, kdy město 
bude nabývat např. kanál na cizím pozemku, tak o tom bude muset rozhodovat 
zastupitelstvo města. Byla navržena sloučená diskuse a hlasování k bodům 19.2 – 19.15 
včetně. Jedná se o věcná břemena - služebnosti dle „Zásad“ – dokončené stavby.

19.3 Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 8, 33, 405 a 3950/8 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/40/2014/M/25)
Přijato usnesení č. 21/2014 (38,0,0,3/41)
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19.4 Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
"ČB, Lipenská TS 34 - úprava VN, NN" (KP-ZM/61/2014/M/46)
Přijato usnesení č. 22/2014 (38,0,0,3/41)

19.5 Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
parc. č. 222/4, 3950/3 a 59/3 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/37/2014/M/22)
Přijato usnesení č. 23/2014 (38,0,0,3/41)

19.6 Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 1635/1 a 1635/26 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-
ZM/49/2014/M/34)
Přijato usnesení č. 24/2014 (38,0,0,3/41)

19.7 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 175 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/53/2014/M/38)
Přijato usnesení č. 25/2014 (38,0,0,3/41)

19.8 Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 4159/2 a 4736/1v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 178/9 v k. 
ú. České Budějovice 6 (KP-ZM/48/2014/M/33)
Přijato usnesení č. 26/2014 (38,0,0,3/41)

19.9 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na části pozemků parc. č. 2635 a 2643, k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/65/2014/M/50)
Přijato usnesení č. 27/2014 (38,0,0,3/41)

19.10 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku, na pozemku parc. č. 3882/2 v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/67/2014/M/52)
Přijato usnesení č. 28/2014 (38,0,0,3/41)

19.11 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemky parc. č. 1237/1 a parc. č. 1240/14 v k. ú.  České Budějovice 4 (KP-
ZM/73/2014/M/58)
Přijato usnesení č. 29/2014 (38,0,0,3/41)

19.12 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemek parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/72/2014/M/57)
Přijato usnesení č. 30/2014 (38,0,0,3/41)

19.13 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemky parc. č. 194/1 a parc. č. 165 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/70/2014/M/55)
Přijato usnesení č. 31/2014 (38,0,0,3/41)

19.14 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemek parc. č. 130 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/71/2014/M/56)
Přijato usnesení č. 32/2014 (38,0,0,3/41)

19.15 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na části pozemku parc. č. 2061/782 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/76/2014/M/61)
Přijato usnesení č. 33/2014 (38,0,0,3/41)

19.16 Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
na stavbu "CITRO - přístavba objektu Nová 62 - přípojka kanalizace" (KP-
ZM/56/2014/M/41)
Přijato usnesení č. 34/2014 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná se o věcná břemena dle „Zásad“ – před 
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zahájením stavebního řízení. Byla sloučena diskuse a hlasování k bodům poř. č. 19.16 – 
19.26 včetně. 

19.17 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na parc. č. 2196/34 a č. 2137/130 v k. ú. České Budějovice 2 – 
restaurace (KP-ZM/33/2014/M/18)
Přijato usnesení č. 35/2014 (37,0,0,4/41)

19.18 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na stavbu "ČB, Sconto - Diamant, VN kabel" (KP-ZM/52/2014/M/37)
Přijato usnesení č. 36/2014 (37,0,0,4/41)

19.19 Dispozice s majetkem - realizace stavby "Obnova špitálu Nejsvětější Trojice" (KP-
ZM/89/2014/M/74)
Přijato usnesení č. 37/2014 (37,0,0,4/41)

19.20 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na části pozemků parc. č. 721/1, 709, 681/1, 2061/72, 2061/88, 2061/90 
a 2061/111, vše v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/81/2014/M/66)
Přijato usnesení č. 38/2014 (37,0,0,4/41)

19.21 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti na pozemek v k. ú. České Vrbné  - napojení RD (KP-
ZM/59/2014/M/44)
Přijato usnesení č. 39/2014 (37,0,0,4/41)

19.22 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2372 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/41/2014/M/26)
Přijato usnesení č. 40/2014 (37,0,0,4/41)

19.23 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti na parc. č. 942 v k. ú. České Budějovice 6 – Vrchlického nábř.   
(KP-ZM/32/2014/M/17)
Přijato usnesení č. 41/2014 (37,0,0,4/41)

19.24 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1918/1, v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/38/2014/M/23)
Přijato usnesení č. 42/2014 (37,0,0,4/41)

19.25 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 2440 v k. ú. České Budějovice 5 (KP-
ZM/69/2014/M/54)
Přijato usnesení č. 43/2014 (37,0,0,4/41)

19.26 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemků parc. č. 1307, 1314, 1342, 1394/7, 1394/6 
a 1411/1, vše k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/66/2014/M/51)
Přijato usnesení č. 44/2014 (37,0,0,4/41)

19.27 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 
na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x fyz. os. (KP-ZM/51/2014/M/36)
Přijato usnesení č. 45/2014 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že se jedná o zřízení věcného břemena – služebnosti mimo 
„Zásady“ – dokončené stavby. Byla sloučena diskuse a hlasování k bodům 19.27 – 19.31 
včetně.    

19.28 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na části pozemku parc. č. 2213/2 v k. ú. České Budějovice 2 („Revitalizace areálu 
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bývalých kasáren Čtyři Dvory – ZTV, 1. etapa“) (KP-ZM/68/2014/M/53)
Přijato usnesení č. 46/2014 (37,0,0,4/41)

19.29 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 
na parc. č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice – MO - vodovod (KP-ZM/57/2014/M/42)
Přijato usnesení č. 47/2014 (37,0,0,4/41)

19.30 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 
na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR - Ministerstvo obrany (KP-
ZM/54/2014/M/39)
Přijato usnesení č. 48/2014 (37,0,0,4/41)

19.31 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 2665/9 v k. ú. Třebotovice – stavba VO město 
x ÚZSVM (KP-ZM/55/2014/M/40)
Přijato usnesení č. 49/2014 (37,0,0,4/41)

19.32 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti na část parc. č. 2672/55 v k. ú. Třebotovice – stavba komunikace, JK 
- SÚS (KP-ZM/34/2014/M/19)
Přijato usnesení č. 50/2014 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že byla sloučena diskuse a hlasování k bodům 19.32 – 
19.34 včetně. Jedná se o věcná břemena – služebnosti mimo „zásady“ – před zahájením 
stavebního řízení.

19.33 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 – 
rekonstrukce Žižkova - Dvořákova - Nádražní (KP-ZM/63/2014/M/48)
Přijato usnesení č. 51/2014 (35,0,0,6/41)

19.34 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemků v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/39/2014/M/24)
Přijato usnesení č. 52/2014 (35,0,0,6/41)

19.35 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům – sekce A, 
B, C, Husova, Sukova, Lipová, k. ú. České Budějovice 2“    (KP-ZM/103/2014/M/88)
Přijato usnesení č. 53/2014 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.36 Dispozice s majetkem města - odkoupení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 2830 
v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/36/2014/M/21)
Přijato usnesení č. 54/2014 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.37 Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2" (KP-
ZM/44/2014/M/29)
Přijato usnesení č. 55/2014 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.38 Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.1" (KP-
ZM/45/2014/M/30)
Přijato usnesení č. 56/2014 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.39 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí dohody o předání stavby v rámci 
realizace "Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, České 
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Budějovice" (KP-ZM/47/2014/M/32)
Přijato usnesení č. 57/2014 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.40 Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (KP-
ZM/110/2014/M/95)
Přijato usnesení č. 58/2014 (37,0,1,4/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.41 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – 
stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“  v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/106/2014/M/91)
Přijato usnesení č. 59/2014 (34,0,1,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.42 Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5 v k. ú. České Budějovice 1 
(KP-ZM/111/2014/M/96)
Přijato usnesení č. 60/2014 (26,1,7,8/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.43 Dispozice s majetkem města – odkoupení částí pozemků parc. č. 1784/1, parc. č. 1784/2 
a parc. č. 1785/26 v k. ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1. etapa“ (KP-
ZM/96/2014/M/81)
Přijato usnesení č. 61/2014 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.44 Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1765/17 v k. ú. 
České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ (KP-
ZM/104/2014/M/89)
Přijato usnesení č. 62/2014 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.45 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/43/2014/M/28)
Přijato usnesení č. 63/2014 (33,0,4,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Klokočková L.: Dotázala se na informace, které se dočetla v Českobudějovickém deníku. 
Podivila se nad tím, že věci, které se mají projednávat na jednání zastupitelstva, se dovídá 
dříve z tisku. Zajímá ji názor na to, co se v deníku psalo. 
Ing. Joch: Odpověděl, že neví, co se psalo v tisku, ale materiály, které jsou předkládány 
zastupitelstvu, procházejí jednáním rady města. Druhý den po radě města se koná tisková 
konference a novináři se ptají na projednávané materiály v radě města. Sdělil, že 
Děkanství České Budějovice si nechalo zpracovat znalecký posudek, kde je cena 
dvojnásobná, než jaký byl znalecký posudek, který si nechalo zpracovat město. 
Představoval si, že Děkanství České Budějovice bude vůči městu vstřícnější.   
Mgr. Nadberežný: Vyjádřil názor, že by město mělo na základě probíhajících restitucí, 
 respektovat rovnost všech druhů vlastnictví. Četl článek, který se týká pozemků výkupu 
pod dálnicí. Vznesl dotaz na charakter tohoto území, a zda je to zastavitelné území nebo 
území pro zemědělskou výrobu, apod.     
Ing. Joch. Odpověděl, že se jedná o zeleň. 
Mgr. Nadberežný: Sdělil, že metr čtvereční orné půdy se v jižních Čechách prodává za 
4,70 Kč a více. Pod dálnicí se mají vykupovat pozemky za 11 Kč a ve výjimečných 
případech 100 Kč a zde se licituje o ceně. Nebude pro tento materiál hlasovat.     
Klokočková L.: Poděkovala Ing. Jochovi za vysvětlení.  
Ing. Joch: Sdělil, že bude hlasovat pro tento materiál. Upozornil, že od nového roku platí 
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nová oceňovací vyhláška. Jaká reálná cena bude, ukáže trh. Dle nové vyhlášky, by se 
cena zeleného pruhu v Českých Budějovicích měla pohybovat okolo 2 000 Kč. Bylo to 
oceňováno za loňských pravidel. Chce, aby vznikla cyklostezka.    
Hajerová E.: Sdělila, že by nevinila novináře, ale naopak novinářům fandí v tom, kdy 
přinesou vždy nějaká témata mezi občany a začne se o nich diskutovat. Informovala 
o názoru poslance Pražáka, který byl zásadně proti výkupu a divil se, proč církev městu 
pozemky nevypůjčí.    
Mgr. Nadberežný: Chápe snahu Ing. Popelové, aby zde bylo co nejvíce cyklostezek, ale 
oželela se cyklostezka na Včelnou, tak se dočasně oželí cyklostezka do Roudného. 
Ing. Popelová: Sdělila, že cyklostezka na Včelnou se ještě projektuje, ale majetkově je 
vypořádána. Vzhledem k situaci, která tam je, by cyklostezku do Roudného oželet 
neměli.   
Ing. Kábele: Připojil se k Ing. Popelové, protože bydlí v Novém Roudném. Situace je tam 
velmi nebezpečná a zemřelo tam již několik dětí.

19.46 Dispozice s majetkem města – odkoupení vodovodního řadu na částech pozemků parc. č. 
596/14, 1202/1 a 1201/40 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/58/2014/M/43)
Přijato usnesení č. 64/2014 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.47 Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 21 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/77/2014/M/62)
Přijato usnesení č. 65/2014 (32,0,0,10/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.48 Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1212/2 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/100/2014/M/85)
Usnesení nebylo přijato (1,7,26,8/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.49 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/97/2014/M/82)
Usnesení nebylo přijato (0,27,7,8/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.50 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1201/107 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/99/2014/M/84)
Přijato usnesení č. 66/2014 (28,0,6,8/42)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že rada města doporučila tuto majetkovou dispozici 
schválit.  
Diskuse:  
Klokočková L.: Nerozumí tomu, proč se prodává tento pozemek. Pokud si dobře 
pamatuje, tak v tomto místě je plánována silnice ke Globusu, popsala mapku.  
Ing. Joch. Vysvětlil situaci. Jedná se o situaci od Globusu - kruhový objezd a vyústění na 
křižovatku „Nemanická – Pražská“. Mají zde vybudovánu komunikaci na obsluhu svého 
areálu.  
Ing. Brůha: Vznesl dotaz na „zub“, kde mu není jasný zúžený profil a zda má nějaké 
technické opodstatnění. 
Ing. Joch: Jedná se o oplocený areál. Materiál byl na jednání rady města 2x s tím, že 
nechal prověřit na všech odborech magistrátu, zda tím, že toto město prodá, si omezí 
možnosti. Pozemek je součástí dalšího pozemku a je tam 38 věcných břemen a tím, že to 
město prodá, nebude nic zablokováno. 

19.51 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1667/41 v k. ú. České Budějovice 
2 – lokalita „Luční jez“ (KP-ZM/98/2014/M/83)
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Usnesení nebylo přijato (13,8,12,9/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.52 Dispozice s majetkem města -záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1926/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/102/2014/M/87)
Usnesení nebylo přijato (0,25,12,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.53 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k. ú. Litvínovice - lokalita Šindlovský 
rybník (KP-ZM/90/2014/M/75)
Přijato usnesení č. 67/2014 (28,0,8,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.54 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města 
České Budějovice – Město a voda –Vodácký přístav u Valchy (KP-ZM/60/2014/M/45)
Usnesení nebylo přijato (15,2,19,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.55 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemků parc. č. 859/1, 2213/2, 725/2, 726/1, 726/51, 
726/33, 726/34, 2099/127 a 2099/178, vše v k. ú. České Budějovice 2 (KP-
ZM/86/2014/M/71)
Přijato usnesení č. 68/2014 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.56 Dispozice s majetkem města -uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen - 
služebností inženýrských sítí a smlouvy o budoucím daru - "Obchodní centrum IGY 2, 
České Budějovice" (KP-ZM/50/2014/M/35)
Přijato usnesení č. 69/2014 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

19.57 Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 4742/16, k. ú. České Budějovice 3 
za části pozemků parc. č. 2734/31 a 2734/30 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/35/2014/M/20)
Přijato usnesení č. 70/2014 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

19.58 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků od České republiky   (KP-
ZM/101/2014/M/86)
Přijato usnesení č. 71/2014 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20. Prominutí poplatků z prodlení za dlužné nájemné z bytu – konkrétní fyzická osoba (KP-
ZM/109/2014/M/94)
Přijato usnesení č. 72/2014 (33,0,6,3/42)
Materiál uvedl Ing. Joch.

21. Reklamní činnost Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. pro zvýšení zájmu 
přepravy cestujících prostřednictvím MHD (KP-ZM/75/2014/M/60)
Přijato usnesení č. 73/2014 
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Oddělené hlasování: I. bere na vědomí (32,2,3,5/42), II. doporučuje - protinávrh 
JUDr. Průchy (20,9,9,4/42), - nebyl přijat, I. bere na vědomí (26,6,4,6/42), II. 
doporučuje (15,9,14,4/42) – nebylo přijato. 
Diskuse:  
Jelen F.: Poděkoval Ing. Jochovi za zpracování materiálu. Doplnil, že reklama je velice 
cílená, protože na zimní stadion dochází kolem 4 000 lidí a na fotbalový stadion cca 1 500 
lidí a do sportovní haly dle toho, co se tam hraje. Sportoviště nemají patřičnou kapacitu 
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parkovacích míst a tato rada usiluje o to, aby se návštěvníci dopravovali na zápasy MHD. 
Částky navrhl dle vlastního uvážení poměrem návštěvníků na jednotlivých sportovních 
zařízení.    
Ing. Mgr. Sláma: Nevystupuje proti propagaci MHD, ale když si vzpomene, v jakém 
kontextu, návrh na minulém zasedání zastupitelstva padl, tak vidí motiv trochu jiný, a to 
nějakým způsobem dostat peníze hokejovému týmu, kde to vykazuje dva znaky z veřejné 
podpory, ať už selektivnost a jednak prostředky z veřejných zdrojů. Není možné to takto 
podpořit.  
Mgr. Flaška: Upozornil, že je místopředseda dozorčí rady Dopravního podniku města 
České Budějovice. Vzhledem k obsahu navrženého usnesení se domnívá, že je možné 
o tomto hlasovat.  
Mgr. Procházková: Informovala, že je členka dozorčí rady Dopravního podniku města 
České Budějovice. Myšlenka se jí líbí, ale rozhodnout se musí Dopravní podnik města 
České Budějovice sám. 
Ing. Mgr. Sláma: Doplnil, že je členem dozorčí rady Dopravního podniku města České 
Budějovice stejně jako M. Brabec, Ing. Tekel a Ing. Dolejš, je místopředsedou 
představenstva Dopravního podniku města České Budějovice.   
Klokočková L.: Sdělila, že není členka představenstva. Vznesla dotaz na Ing. Dolejše, 
kdy kdysi hovořila o obrazovkách, které byly v autobusech MHD, a zajišťovali reklamu 
sami sobě, které uváděly, co všechno zajišťují a provozují. Teď, když ty obrazovky 
nevidí, tak si myslí, že to byl od F. Jelena dobrý nápad a je pro tento materiál.    
Ing. Dolejš: Sdělil, že je určitě dobré podporovat MHD a zajišťovat si reklamní činností 
možný příliv pasažérů. Myslí si, že je to trochu o něčem jiném. Dopravní podnik 
prostředky na reklamu dává na sportovní zařízení. V současné době má Dopravní podnik 
města České Budějovice uzavřenou smlouvu s fotbalovým klubem a hokejovým klubem. 
Obává se, že to na minulém jednání bylo řečeno trochu nešťastně a bojí se uzavírat 
smlouvy s tím, že může být managementu Dopravního podniku a statut. orgánům vráceno 
to, že se jedná o účelové zneužívání veřejných prostředků, které mají jít primárně do 
dopravy a bojí se, že by je mohl nařknout z toho, že takovýmto způsobem veřejnou službu 
prodražuje. Myslí si, že mohou najít společnou cestu se sportovišti, ale aby to mělo smysl, 
účel a patřičnou efektivitu.    
MUDr. Kuba: Tento materiál je komplikovaný, protože jako členové zastupitelstva 
nemáme co doporučovat vedení Dopravního podniku města České Budějovice. Vedení 
Dopravního podniku má být řízeno svým akcionářem, valná hromada je rada města 
a představenstvo musí efektivně vynakládat s těmi prostředky a musí zvážit, zda tu 
reklamu má někam nasměrovat a obává se, že takové doporučení od zastupitelů je samo 
o osobě sporné a problematické.         
prof. RNDr. Vácha: Souhlasí s MUDr. Kubou, kdy tento návrh nepodpoří. Dotázal se, kde 
skončí ty finanční prostředky.   
Jelen F.: Reagoval na prof. RNDr. Váchu s tím, že se jedná o demonstraci absolutní 
neznalosti, toho, jaký stav na sportovištích je. Sportoviště jsou pronajata sportovním 
klubům, které mají pronajaté i reklamní plochy, takže skončí na účtech sportovních klubů. 
Uvedl příklad České pošty, která podporuje české sportovce. České dráhy podporují např. 
Davis Cup. Neví, proč by Dopravní podnik města České Budějovice nemohl mít reklamu, 
kde bude nejvíce vidět. Je to jedna z forem pomoci dobrým věcem, budeme podporovat 
dopravu a pomůžeme sportu, ale je to na rozhodnutí zastupitelů.    
Mgr. Flaška: Reagoval na příspěvek Ing. Dolejše, kdy jeho vyjádření mu připadá 
alibistické a nevidí důvod, proč by si Dopravní podnik nemohl objednat propagaci za 
účelem zvýšení zájmu o přepravu v jeho prostředcích, a dále reagoval na MUDr. Kubu. 
Dovolil si polemizovat s jeho názorem, že by vlastník nemohl dávat doporučení svým 
statutárním orgánům nebo řediteli, jak by si představoval, aby jeho podnik mohl s tímto 
nakládat. Materiál je o tom, jestli zástupcům majitele dopravního podniku můžeme 
určitým způsobem dodat odvahu, aby se nebáli investovat prostředky i do reklamy. 
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Vyjádřil se pro tento materiál a zda se ukáže vůle podpořit sport touto formou či nikoli. 
prof. RNDr. Vácha: Reagoval na příspěvek F. Jelena, kdy už ví, že se jedná o to tunel do 
městských peněz, abychom je poslali do kapes soukromých společností. Na základě 
důvodové zprávy, která má 15 řádek, kde není žádný rozbor toho, jaký efekt to bude mít. 
Příklad s Českými drahami je velmi vděčný, protože jsou v červených číslech, protože 
hospodaří, tak jak hospodaří. České dráhy jsou dotovány ze státního rozpočtu, stejně jako 
je dopravní podnik dotován z rozpočtu města. Jsou to organizace, které si myslí, že 
můžou s prostředky, které dostávají od někoho jiného dělat, co chtějí.   
Ing. Dolejš: Reagoval na prof. RNDr. Váchu. Dopravní podnik není dotován, funguje 
v jiném režimu a dále reagoval na příspěvek Mgr. Flašky. Dopravní podnik jistě může 
najít nějakou cestu se zástupci sportovních klubů, a že se prostředky musí vynaložit 
efektivně. Věří, že se společná cesta najde, ale aby to mělo význam a smysl.   
Ing. Brůha:  Reagoval na příspěvek prof. RNDr. Váchy. Sdělil, že šlo o to, tím dát jistou 
vůli k tomu, že chceme podpořit obě tyto věci a chceme je podpořit tak, aby vše bylo 
v souladu se zákonem. Dělá to město prostřednictvím dopravního podniku celá léta, kdy 
už dopravní podnik pod vedení Mgr. Thomy, úplně stejným způsobem finanční 
prostředky na sportoviště posílal. Do doby než odeslal Mgr. Thoma kostku ze zimního 
stadionu, která odešla do Hradce Králové s celým hokejovým týmem. Tak jsme tam ty 
reklamy viděli. Je to zcela standardní způsob, jak spojit dvě věci. Není potřeba to 
dramatizovat. Jde o to, že tím zastupitelstvo města dává dopravnímu podniku rámec, 
s kterým je možno počítat v případě, že se rozhodne jít touto cestou. Je to na rozhodnutí 
Dopravního podniku města České Budějovice.   
Mgr. Podhola: Má pocit, že obsáhlou diskusí, kterou zde absolvujeme, celé věci škodíme 
a ubližujeme. Vrátil se pouze k materiálu, který je předložen a to je reklamní činnost pro 
zvýšení zájmu přepravy cestujících prostřednictvím MHD. Myslí si, že chceme, aby 
dopravní podnik prosperoval, aby občané jezdili MHD. V usnesení je pouze to, že 
doporučujeme a nemá problém v tomto předloženém znění hlasovat. Co se týká diskuse, 
požádal kolegy k obezřetnosti.     
Ing. Mgr. Sláma: Reagoval na příspěvek Mgr. Flašky. Toto nejsou soukromé peníze, ale 
jsou to peníze z městské kasy a nejde to podle něj srovnávat.  
Ing. Joch: Požádal, aby se názor vyjádřit hlasováním. Reagoval na příspěvek 
prof. RNDr. Váchy, že je dopravní podnik v červených číslech, stejně jako České dráhy. 
Tak by měl vybídnout zástupce dopravního podniku k rezignaci, že svou práci dělají 
špatně. Zástupci statut. orgánů by se měli zaměřit na úplně jiné věci.  
Hajerová E.: Informovala, že si cvičně propočetla, kolik město stála reklama na jednoho 
návštěvníka lodiček v projektu „Open rivers“, v oblasti marketingu stála 5 066 Kč na 
jednoho z veřejných peněz a s vybudováním firmy přes cca 11 tisíc. Kč.   
prof. RNDr.Vácha: Sdělil, že každý rozuměl tomu, že pokud to znamená, že do rozpočtu 
města nebudeme dávat o 10 mil. Kč více na to, abychom je posílali do dopravního 
podniku, tak pak ať si dopravní podnik pošle vlastní peníze tomu, komu uzná za vhodné. 
Směřoval k tomu, že každý rok posíláme do dopravního podniku z městského rozpočtu 
peníze. V rozpočtu na další rok budeme do dopravního podniku posílat více. Nelíbí se mu 
to, že se pod reklamou skrývá přesun peněz z města do nějakých soukromých společností. 
Mnohem účinnější by bylo, kdyby se v den utkání neplatilo jízdné, než někde vylepit 
plakát. Bude hlasovat proti.     
MUDr. Kuba: Souhlasil s Mgr. Podholou, že tento materiál tomuto ublíží. Rada města 
měla vymyslet ten model, jak to udělat a nenosit do zastupitelstva a vést tuto obsáhlou 
debatu. Sport se zde nepodporuje, proto to skončilo tak, jak to skončilo s hokejem 
a souhlasí s prof. RNDr. Váchou v ekonomice dopravního podniku.  Doporučil, aby 
dopravní podnik využíval k reklamní činnosti sportoviště v majetku města, kde jsou na 
nich provozovány prvoligové sporty v ČB, což může být cesta, ale v tom usnesení je 
komplikované určovat přesné částky.  
JUDr. Průcha: Upozornil, že diskuse je hraniční a oba názory jsou extrémní. V návaznosti 
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navrhl, co by pro toto zastupitelstvo bylo přijatelné. Navrhl úpravu usnesení takto:
II. doporučuje statutárním orgánům společnosti Dopravní podnik města České Budějovice 
zvážit zvýšení zájmu o přepravu občanů prostřednictvím MHD formou reklamní činnosti 
ve sportovních zařízeních města České Budějovice. Sdělil, že zde nemůžeme mluvit 
o částkách, souhlasil s MUDr. Kubou. 
Ing. Joch: Uvedl, že po dohodě s F. Jelenem a jako předkladatel, je ochoten akceptovat 
a hlasovat o návrhu JUDr. Průchy jako o protinávrhu. MUDr. Kuba byl náměstkem na Jč. 
kraji a dobře ví, že Jč. kraj dává cca 1 miliardu Kč na dopravní obslužnost Jč. kraje. Zisk 
v dopravním podniku je a o reklamní strategii by si měl rozhodnout sám. Dále reagoval 
na příspěvek prof. RNDr. Váchy, kdy je zástupce Jihočeské univerzity. Jihočeská 
univerzita má také své reklamní kampaně a také to považuje za státní peníze.  
Mgr. Nadberežný: Požádal o přestávku na poradu klubů.
Mgr. Thoma: Navrhl přestávku na poradu klubů od 12:00-12:15 a od 12:15-13:00 h byla 
vyhlášena přestávka na oběd. 
Ing. Tůma: Reagoval na příspěvek MUDr. Kuby a JUDr. Průchy. Konstatoval, že se zdrží 
hlasování. Sdělil, že nemůže hlasovat pro původní usnesení, protože se to týká reklamy 
s konkrétním určením, a proti také ne. Nemůže hlasovat proti tomu, aby dopravní podnik 
zvýšil obsazenost svých autobusů. Myslí si, že nepřísluší toto zde projednávat, byť je to 
myšleno v dobrém. Zodpovědný je za to Dopravní podnik města České Budějovice.  
Ing. Vácha: Uvedl, že nepřísluší radit Dopravnímu podniku města České Budějovice 
jakou reklamu a kde umisťovat a nepodpoří ani protinávrh JUDr. Průchy. Pokud chce 
dopravní podnik zvýšit množství přepravovaných lidí nějakou reklamou, tak by si měl 
pořídit studii, jakou formou by se jim zvýšil počet cestujících. Reagoval na 
vystoupení Ing. Jocha ohledně Jihočeské univerzity.   
Jelen F.: Nemyslí si, že by si měl Dopravní podnik města České Budějovice dělat, co 
chce. Město je 100 % vlastníkem a vedení dopravního podniku by mělo plnit přání 
majitele s vědomím toho, že je odpovědný za výsledky. Materiál byl připraven s vidinou, 
že vlastník vyjádří svá přání k vedení podniku, aby zrealizovalo reklamu a zrealizovanou 
reklamou pomohl další dobré věci.  Vidí, že minimálně u určité množiny zastupitelů 
nedošlo k jeho pochopení a na debatu o částkách, kdy říkáme, že doporučuje 
a v momentě, kdy tam doporučení nebude, tak umístí reklamu za 10 tis Kč nebo také za 
20 mil. Kč. Bylo by dobré v rámci podpory využívání MHD toto umístit na sportoviště, 
protože ty plakáty můžeme umístit na reklamní plochy a pak ty peníze půjdou do kapes 
majitelů reklamních ploch. Je rád, že tu byl tento materiál diskutován.         
prof. RNDr. Vácha: Sdělil, že má alternativní pohled na tuto věc, kdy nemůžeme dát 
peníze přímo, ale dáváme jim je prostřednictvím reklamy, o nic jiného nejde.  
Ing. Brůha: Uvedl, že co chodí na zastupitelstvo a vnímá, co se zde děje a že se 
dlouhodobě řeší způsob, jak pomoci vrcholovému sportu v ČB a nesčetněkrát vyjádřil 
sportu pomoc. Sdělil, že chceme pomoci sportu, ale nemůžeme to udělat, že někomu 
navrhujeme pomoc, ale na druhé straně, za to požadujeme protiplnění, že nám za to 
uděláte reklamu pro DP. Nevymýšlí něco nového, je to režim, který není v rozporu se 
zákonem.        
Jelen F.:  Souhlasil s Ing. Brůhou. Sdělil, že město v této oblasti není plátcem DPH a daně 
by skončily jinde. Tento model je připraven tak, že dopravní podnik je plátcem DPH 
a jsou to věci, které jsou známy. V jiných městech se daří hledat cesta, jak pomoci 
vrcholovému sportu. V kultuře umíme a ve sportu neumíme. Hodně lidem extraliga 
v Českých Budějovicích chybí. 
Ing. Moravec: Požádal o oddělené hlasování.

22. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice (KP-ZM/25/2014/M/11)
Přijato usnesení č. 74/2014 (38,0,1,3/42)
Materiál uvedl Ing. Calta.
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23. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden -
 prosinec 2013 pro děti a mládež do 18 let (KP-ZM/87/2014/M/72)
Přijato usnesení č. 75/2014 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

24. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice (KP-
ZM/31/2014/M/16)
Přijato usnesení č. 76/2014 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

25. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/79/2014/M/64)
Přijato usnesení č. 77/2014 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

26. Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (KP-
ZM/80/2014/M/65)
Přijato usnesení č. 78/2014 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

27. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/82/2014/M/67)
Přijato usnesení č. 79/2014 (33,0,0,0/33)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

28. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-ZM/84/2014/M/69)
Přijato usnesení č. 80/2014 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

29. Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018 (KP-ZM/83/2014/M/68)
Přijato usnesení č. 81/2014 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

30. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva města za práci v orgánech obce od 
1. 3. 2014 (KP-ZM/108/2014/M/93)
Přijato usnesení č. 82/2014 (27,8,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Požádal o opravu účinnosti na 1. 3. 2014 i ve schvalovací 
části. Současně požádal o doplnění komisí rady města v usnesení a v přiložené tabulce. 
 Důvodem předložení je novelizace nařízení vlády, kterým se upravují výše odměn pro 
uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva. U uvolněných členů ZM se tak stalo 
automaticky nařízením vlády, s účinností od 1. 1. 2014,  kdy došlo o zvýšení cca 5 nebo 
o 6% odměn uvolněným členům zastupitelstva obcí a současně zvedla limity pro 
neuvolněné členy zastupitelstva. Tento materiál nově navrhuje výplatu odměn členům 
zastupitelstva po 1. 3. 2014, bude-li schválen.   
Diskuse:  
Ing. Mgr. Sláma: Doplnil, aby v přílohové tabulce v posledním řádku, byl doplněn i člen 
komise rady města. 
Mgr. Thoma: Dále je nutné doplnit členům RM i v usnesení ve schvalovací části.  
Hajerová E.: V radě města byl jiný materiál, je pro hodinové odměny, kdy uvedla příklad, 
že na výbor nechodil člen celé tři roky a bude dostávat stejnou odměnu jako ten, kdo tam 
tráví několik hodin. Navrhla hodinovou sazbu s tím, že musí být do max. výše odměny. 
Záleží na zastupitelstvu, jak si to odsouhlasí a má výklad ministerstva vnitra.  
Ing. Mgr. Sláma:   Sdělil, že je dobré, že má E. Hajerová výklad, ale jednoznačně se 
o tomto hovoří v zákoně o obcích a jednak má rozsudek nejvyššího soudu, který říká, že 
zastupitelstvo obce nemůže poskytnout jinou odměnu, než je měsíční odměna nebo 
odměna po skončení mandátu a hodinová odměna je něco jiného, co v tomto režimu není. 
Konzultoval tuto věc na Ministerstvu vnitra a není možné odebrat odměnu za jednání 
členovi, který na něj nechodí. 
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Hajerová E.: Výklad není úplný, protože je to pouze rozsudek soudu a hovoří se o tom, že 
musí být měsíčně vyplácena. Myslí si, že to bude kontraproduktivní. 
Ing. Brůha: Oznámil, že se zdrží hlasování, protože při pracovitosti řady zastupitelů si 
myslí, že je zbytečné odměny zvedat a je to rozhodnutí zastupitelstva a nebude pro toto 
hlasovat.   
Ing. Mgr. Sláma: Co se týká výše odměny, tak nařízení vlády určuje max. výši, ta výše 
může být i nula. Jde o to principiální nastavení, že odměna není hodinová pro zastupitele, 
kteří jsou členy komisí nebo výboru a to neřeší to, že člen výboru nebo komise, který není 
zároveň zastupitel, to může být řešeno dohodou o provedení práce a je potřeba rozlišit 
členy výboru, kteří jsou a kteří nejsou členy zastupitelstva. Výše odměny nařízení vlády 
určuje max. Jedná se o částku 2 000 uprostřed mantinelu.  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, když je zastupitel zároveň člen výboru a člen komise, tak se to 
sčítá. 
Hajerová E.: Sdělila, že dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o čem rozhodne 
zastupitelstvo, taková bude odměna. Lze sčítat pro neuvolněné zastupitele veškeré 
odměny. Z hlediska zákona na odměnu mají nárok pouze uvolnění zastupitelé. 
Neuvolnění na ni nárok nemají, mají nárok pouze tehdy, když jí odsouhlasí zastupitelstvo 
a záleží na zastupitelstvu města, jakým stylem to odsouhlasí. Analogicky můžeme jednat 
o všech členech výboru a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva a jsou jen členy komisí 
nebo výborů. Ten materiál byl tak, aby se týkal i těch, kteří nejsou členy zastupitelstva, 
tak to bylo v radě města. Shrnula, že sčítá. 
Jelen F.:  Požádal, aby jeho odměna, kterou dostává za práci v zastupitelstvu, byla 
poskytnuta Dětskému centru Arpida, číslo účtu nahlásí.  
Mgr. Thoma: Požádal F. Jelena, aby předal písemnou žádost s číslem účtu, aby mohla být 
jeho odměna přeposílána na jiný účet.  Sdělil, že to jde, protože odměna Mgr. Šestáka 
byla také posílána na jiný účet.   
Ing. Joch: Prezentoval materiál, který se týká odměn zastupitelů Jč. kraje a bude to příští 
týden projednáno na zastupitelstvu Jč. kraje, kdy se to sčítat dá a je zde model 
z materiálu. Bude to platit od 1. 3. 2014 myslí si, že to jde i zpětně. 
Hajerová E.: Uvedla, že měsíční odměna člena komise nebo člena výboru, nesmí 
přesáhnout měsíční odměnu neuvolněného zastupitele. O tom hovoří nařízení vlády. Měli 
bychom se zaměřit na to, aby se ten materiál upravil, a může být zpětně odsouhlaseno. 
Tak jako se nám zvedl plat od 1. 1. 2014, tak i tady všem těm, kteří v těch komisích sedí, 
to můžeme a je to pouze na našem uvážení. 
Mgr. Thoma: Reagoval na E. Hajerovou. Žádný plat nebereme a vláda o tomto rozhodla 
v prosinci s účinností od 1. 1. 2014.
Bc. Pikous: Sdělil, že začíná vnímat blížící se volby a to evropské a komunální. Byla zde 
dlouhá diskuse nad naprosto jalovou věcí. Reagoval na F. Jelena. Jeho vyjádření vnímá 
jako čistý, koncentrovaný populismus. Pokud je to člověk, takových kvalit, tak nechť 
odměnu poukáže a to ve vší tichosti, ale pokud to udělá takto, tak se jedná o reklamu za 
1 300 měsíčně a je to lepší než nějaký billboard.      
Ing. Mgr. Sláma: Reagoval na E. Hajerovou. Režim výplat pro neuvolněné členy je dán 
automaticky nařízením vlády, které bylo schváleno 19. 12. 2013.   
Ing. Moravec: Reagoval na Bc. Pikouse. Upozornil, že bychom měli sledovat, jestli F. 
Jelen dokoná. Vzpomíná si, kdy se na zastupitelstvu jednalo o pomníku letcům, tak se zde 
F. Jelen předháněl, kolik na pomník pošle. Když se bavil s pánem, který navrhl pomník 
letcům, tak říkal, že nic od pana Jelena nedostal. Bylo by dobré sledovat, zda odměna 
skutečně v Dětském centru Arpida skončí.   
Ing. Rybníček: Dotazoval se, jak se pohlíží na členství ve výběrových komisích.
Mgr. Thoma: Odpověděl, že tento materiál se tohoto vůbec netýká. 
Jelen F.: Nehodlá v příštím volebním období kandidovat a Ing. Moravec se mýlí a toto 
nařčení je od něj nefér a měl by se umět omluvit. Smlouvu, kterou daroval na pomník, 
kdy společně s panem Mgr. Šestákem řekl, že ty peníze dáme ze svého, tak on ty peníze 
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poslal.  
Ing. Moravec: Reagoval na F. Jelena. Až to uvidí černé na bílém, tak se mu omluví.

31. Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2014 v Českých Budějovicích (KP-
ZM/18/2014/M/4)
Přijato usnesení č. 83/2014 
Oddělené hlasování: I. bere na vědomí (35,0,0,7/42) II. schvaluje 1. Fotojatka 
(32,0,1,9/42), 2. 1/2 Maraton (30,1,3,8/42), 3. Majáles (33,0,1,8/42), 4. Hudební slavnosti 
E. Destinnové (34,0,0,8/42), III. ukládá (33,0,0,9/42). 
prof. RNDr. Vácha požádal zapsat, že hlasoval pro z důvodu nefunkčnosti hlasovacího 
zařízení.
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace 
v předloženém znění. 
Ing. Rataj:  Požádal o oddělené hlasování.
Mgr. Filip: Sdělil, že tento materiál podpoří a ve sportovní komisi byl ještě materiál – 
akce Závod míru, který rada nepodpořila a v bodě diskuse navrhne usnesení, aby se rada 
města opětovně zabývala touto akcí, nad kterou přijal záštitu prezident České republiky 
a závod by startoval v Českých Budějovicích.   
Mgr. Procházková: Požádala o vysvětlení, proč se Festival tvůrčí fotografie nazývá 
Fotojatka. 
Mgr. Thoma: Jedná se o festival fotografie, na kterém je přihlášeno desítky převážně 
mladých tvůrců, kteří vystavují např. v DK Metropol a v kině Kotva.

32. Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (KP-ZM/15/2014/M/2)
Přijato usnesení č. 84/2014 (32,3,0,7/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že do budoucna by navazující část zanádražní 
komunikace - jednotlivé úseky, mohly nést jména dalších válečných hrdinů z odboje ve 
druhé světové válce.  
Diskuse:  
Mgr. Filip: Domnívá se, že by se měla pojmenovat např. Lišovská, Třeboňská, Brněnská. 
Nemá nic proti současnému pojmenování, tak jak je navržen.     

33. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
17. 02. 2014 (KP-ZM/93/2014/M/78)
Přijato usnesení č. 85/2014 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. Sdělila, že největší diskuse na finančním výboru byla 
k podpoře Závodu míru, který nebyl zařazen na jednání zastupitelstva města. Členové 
výboru hlasovali pro dotaci na akci Závod míru.   

34. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/42/2014/M/27)
Přijato usnesení č. 86/2014 (34,0,2,5/41)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný. Sdělil, že úkolů ubylo, tak pokud budou dobré nápady 
na úkoly na příštím jednání, tak bude rád.
Ing. Brůha: Obává se dávat kontrolnímu výboru další úkoly. Úkol, který uložilo 
zastupitelstvo, a to bylo, prověření velice pochybné zakázky na odstranění azbestové 
zátěže se táhne minimálně 1 rok. Nechápe, proč tak jednoduchá věc, kde ty nabídky byly 
o rozsahu jedné strany, apod. do dneška nebyla zastupitelstvu předložena. Všichni 
samozřejmě máme informace o tom, co v tom výběrovém řízení je, takže nechápe důvod, 
jestli to chcete vytáhnout až před volbami nebo jestli už spolupracujete s orgány činnými 
v trestním řízení a na její žádost to odkládáte. Opravdu tomu nerozumí. Má informace 
o tom, jak tam ty průtahy neustále vznikají, jak se nedostavují pozvaní hosté a opravdu 
neví, proč to směřuje až do doby před volbami, kde se to bude zase vydávat za to, že je to 
předvolební boj. Požádal o to minimálně před rokem a myslí si, že za tu dobu už mohli 
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takovou informaci dostat. Tady jsme se dověděli, že jste o tom jednali a nic jste 
nedojednali. Apeloval na to, a sděluje to tu každé zastupitelstvo, že bychom se tím měli 
vážně zabývat, protože tam pravděpodobně vznikla městu škoda velkého rozsahu a bude 
to třeba řešit, a čím blíže to bude před volbami, tím více to bude politikum a ne to co to 
vlastně je.
Mgr. Nadberežný: Reagoval na Ing. Brůhu.  Zaznamenal jeho návrh nedávno a podle něj 
do určité míry postupoval a nebude ho zde opakovat. Dlouho hledal pracovní skupinu, 
aby ji dal dohromady, protože situace kolem toho není jednoduchá. Má zprávu 
zpracovanou a samozřejmě ji předloží, ale nebude z toho dělat politikum před volbami, 
nebylo by to vhodné. Zřejmě je možné, že to schválí na příštím jednání kontrolního 
výboru, protože má pozvané odpovědné osoby. 
MUDr. Kuba: Poprosil předsedu kontrolního výboru, aby skutečně řekl termín, protože 
situace kolem akce odstranění azbestu ze škol opravdu není jednoduchá. My máme 
zprávu z kontrolního výboru od našich členů, že jsou tam skutečně doklady, které 
vypadají poměrně podezřele. Odvolání od firem přijdou všechna na stejném papíře, na 
stejném stejnopisu, některé papíry přijdou dříve, než si ona firma vyzvedne z datové 
schránky. Považuje to za velmi závažná zjištění a nemyslí si, že toto je kauza, která by 
měla být komentovaná - tak někdy až se dohodneme. Řeší se to poměrně dlouho. Město 
České Budějovice je, jak zaznamenal, v soudním sporu s firmou, která tam byla 
dodavatelem a skutečně mohla vzniknout škoda poměrně zásadního rozsahu a byl by 
velmi rád, aby ta zjištění, která byla prezentována na kontrolním výboru, minimálně 
zastupitelstvu skutečně předložil a aby to bylo co nejdříve. Je přesvědčen, že jsou tam 
zjištění, která mohou zajímat nejen toto zastupitelstvo, ale řekl, že jsou na konzultaci 
s některými právníky, ne-li s orgány činnými v trestním řízení, což jako předseda 
kontrolního výboru by měl také vnímat, a myslí, že diskuse na kontrolním výboru nebyla 
jednoduchá.                
Mgr. Nadberežný:  Informoval, že zpráva je zpracována v takové pozici, že by se o ní 
dalo hlasovat, ale kontrolní výbor se před tím nesešel v takovém počtu, že by se o ní 
mohlo nechat hlasovat. Teď byla projednána s tím, že bylo řečeno, že to bude dokončeno  
až po jednání s odpovědnými  a to s předvolaným panem náměstkem a dalšími na příštím 
jednání a bude záležet na tom, pokud ta zpráva projde v té podobě, v jaké je zpracována. 
Nemůže dát závazný termín, že to bude na příštím zastupitelstvu. Sdělil, že tam vidí 
problémy, stejně jako je vidíte Vy, ale je předseda kontrolního výboru a bude činit, tak 
aby se k závěrům došlo, ale nemůže předjímat rozhodování kontrolního výboru jako 
celku.  
Ing. Joch: Sdělil, že když to zde poslouchá, tak neví. Neví, jestli víte, že město vede 
soudní spory s dodavatelem té investiční akce a město se soudí o nemalé peníze. I tohle 
to, v podstatě ten náklad jako spojení odstranění azbestu je předmětem žalované částky. 
Neví, jestli vědomě, nevědomě, cíleně, necíleně se pouští do světa signál, že město 
pochybilo a celé výběrové řízení bylo nějaké zvláštní a možná bychom to měli okamžitě 
vzít a odnést na Polici ČR, aby to prozkoumala. To nám v tom soudním sporu teda určitě 
nepomohlo. Jestli to tak je a máte toto tušení, tak to udělejte a udělejte to hned a Policie 
ČR, ukáže nebo nám dá nějaké informace, buď bude činit, nebo věci odloží, ale v tom 
soudním sporu nám to, co tady teď proběhlo určitě nepomáhá a nepomůže. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha.  Od toho, aby byly hájeny zájmy města 
v zakázkách a postupech, které jste učinili vy jako rada, jste tady vy. My jsme tady jako 
opozice od toho, abychom hlídali transparentnost těch kroků. Byla to pozice, kterou hájil 
Ing. Joch, když my jsme seděli tam, a hájil jí se stejnou vehemencí. Sdělil, prosím 
nechtějte tu ode mne, abych se pouze zajímal o to, jestli vy jako rada města uspějete, 
a pokud se, a já to nabízím, sejdeme zítra nad těmi papíry, které kontrolní výbor měl 
k dispozici, tak tam oba dva najdeme věci, které působí velmi podezřele. Komunikace, 
která se objevuje dříve, než si vyzvedly některé firmy své zprávy ze schránky a už 
reagovaly, odvolání firem nebo zřeknutí se možnosti odvolání na jednom stejnopisu. 
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Věci, které působí velmi divně. Právě proto se kontrolní výbor nebyl schopen dobrat 
nějakého závěru, který by se tu hlasoval. MUDr. Kuba tu schůzku nabídl. Tvrdí, že lidé 
z kontrolního výboru, kteří tam sedí za ODS, se té věci poctivě věnovali a my jako 
opozice se velmi detailně musíme ptát na to, jak ta zakázka proběhla a jak byla 
transparentní, a je to jediná věc, která nás v této věci zajímá. Nechceme tím někoho 
poškodit, ale je naprosto logické, od toho přeci ten kontrolní výbor je. Kontrolní výbor  je 
od toho, aby kontroloval postupy rady města v některých věcech, není od toho, aby jenom 
tupě a slepě schvaloval všechno, co vy jste udělali, a pamatuje si, když v té opoziční 
lavici seděl Ing. Joch, tak ta práce byla naprosto stejná a  respektujte to a prosím zkuste 
respektovat, že my jsme v tuto chvíli v téhle pozici a ty dotazy takto klást musí. Zprávy, 
které z kontrolního výboru k této věci má, jsou skutečně znepokojující a bude rád, když 
nám na ně někdo fundovaně odpoví.  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení MUDr. Kuby. Jestli ty zprávy MUDr. Kuba má 
a přímo zde vyjmenovává věci, myslím si, že je nadbytečné o tom diskutovat a řešit něco 
přes kontrolní výbor. Vyzval MUDr. Kubu, když to takhle všechno ví a tady nám to 
takhle říká, jak to je, tak ať to vezme a je to jeho povinnost nebo povinnost toho člena 
kontrolního výboru, který mu tyhle informace předal, a čiňte. Čím dřív, tím líp. 
Ing. Brůha: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy nemá pravdu vůbec v ničem. To je 
právě to, proč požádali kontrolní výbor, protože k těm dokladům přístup neměli. A proto 
chtějí, aby se někdo relevantně, kdo k těm dokladům přístup má, řekl, jestli je to 
v pořádku nebo to není v pořádku. My nemůžeme nic vzít, když legálně v ruce nic mít ani 
nemůžeme. Nikdy ty nabídky neviděl, všechno je to zprostředkované a od toho tu máme 
kontrolní výbor. Jestliže tu oznamovací povinnost někdo má, tak to určitě nejsme my, 
kteří to máme stále neoficiálně zprostředkované. Žádá o to, aby to dostali konečně 
oficiálně.
Ing. Joch:  Reagoval na Ing. Brůhu, kdy jako zastupitel a každý občan tohoto města má 
právo se k těmto dokumentům dostat. Není problém, během pěti minut to budete mít 
všechno na stole a prostě čiňte a neví, proč tu o tom hodinu diskutuje. Chcete slyšet ze 
strany kontrolního výboru, že byl spáchán zločin, a nebo, že něco proběhlo špatně a pak 
teprve budete činit. 
Ing. Brůha:  Odpověděl, že je to v pořádku, ale ať tu zprávu někdo po roce předloží. 
Ing. Joch:  Reagoval na MUDr. Kubu, kdy z jeho strany zaznělo, že jsou tam tak vážná 
pochybení, že Vám z toho běhá mráz po zádech, tak jestli to tak je a víte to, tak čiňte. 
MUDr. Kuba:  Reagoval na Ing. Jocha. Kontrolní výbor je orgán, který má kontrolovat 
činnost rady. Pokud Mgr. Nadberežný řekne, že to bylo všechno prima, tak my se 
sejdeme jako klub ODS, zeptáme se našich členů, kteří tam byli, jestli to sdílí také, 
a pokud tam budou nějaké věci, které jeví podezřele, tak se poradíme, co s tím mají dělat 
a oni mají také svojí osobní a občanskou odpovědnost o které Ing. Joch mluví.  Chce se 
pouze dobrat nějakého závěru.                                               
Mgr. Nadberežný:  Sdělil, že zprávu předloží ve chvíli, kdy ji schválí kontrolní výbor 
a k tomu kontrolní výbor nemůže donutit. Neřekne věc, kterou na minulém zastupitelstvu 
města doporučil Ing. Brůha, a řekne mu ji mezi čtyřma očima, byla zde možná veřejně 
řečena, a protože si není jist, jak má konat, nebo co má dělat v jakém zájmu, tak by byl 
rád, aby si to vyříkali potom. 
Mgr. Thoma:  Uvedl, že diskuse začíná být velmi temná.  
Ing. Rybníček:  Uvedl, že z celé diskuse nabyl dojmu, že kontrolní výbor je naprosto 
dezorientován nebo rozhádán, nebo nefunguje tak, že během roku nemůže zastupitelstvu 
doručit zprávu o stavu nějaké věci a to si myslí, že je už závažné pochybení někde uvnitř 
kontrolního výboru. Když tohle nejsou schopni udělat. Ví, že to není jednoduchá věc, 
tohle to je fakt, se kterým se dnes setkává, tak ať Mgr. Nadberežný s tím začne pracovat 
a řekne ten výbor nebo člen je špatný, a je potřeba ho vyměnit, tak je potřeba to udělat, 
aby z toho nějaká zpráva vyšla.   
MUDr. Kuba: Uvedl poslední poznámku. Myslí si, že poslední kontrolní výbor byl 
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usnášení-schopný, co má zprávu, jen se nebyl schopen dobrat hezké formulace, kterou by 
rád viděl pan kolega náměstek, jako že to bylo všechno v pořádku. Neříkejte, že kontrolní 
výbor se nebyl schopen sejít, ale on se právě nad těmi doklady není úplně schopen dobrat 
toho, co by tam rada města ráda viděla. Pouze se ptá, kdy k tomu hlasování dojde a kdy 
bude nějaký závěr. 
Mgr. Nadberežný: Informoval, že má pozvaného pana náměstka Ing. Caltu na příští 
jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor nechtěl uzavřít tuto věc a to byla shoda 
výboru bez této diskuse. Myslí si, že MUDr. Kuba nemá úplně objektivní informace 
z průběhu jednání kontrolního výboru.    

35. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. prosince 2013, 
6., 8., 15. a 29. ledna, 12. února 2014 (KP-ZM/19/2014/M/5)
Přijato usnesení č. 87/2014 (37,0,0,4/41)
Diskuse:
Ing. Rataj: Vznesl dotaz k usnesení č. 1844/2013, týkající se III. etapy zanádražní 
komunikace a zajímá ho informace z hlediska financování této akce a jak se jednotlivé 
složky na této akci budou podílet.  
Ing. Joch: Sdělil, že to ještě neví, že schůzka je plánována na SŽDC dne 25.3.2014 
v 17:15 hod. v Praze. Navrhl Ing. Ratajovi, aby se schůzky zúčastnil. Na místě pak 
vznikne dokument o vzájemné spolupráci.  
Ing. Rataj: Vznesl dotaz k usnesení č. 260/2014, které se týká pronájmu sportovní haly 
a jednotlivých částek. Nohejbalový klub SK Dynamo České Budějovice postoupil do 
extraligy nohejbalu a požádal radu města, aby mohl hrát ve sportovní hale nohejbalové 
utkání. Když si porovná jednotlivé ceny pronájmů pro jednotlivé kluby, tak mu to připadá 
tak, že podle toho, jaký je to kamarád, tak podle tohoto dostává ceny. Všichni jste 
obdrželi materiál na dnešní jednání, jaké kluby za jaké ceny mají pronájmy. Jestliže ve 
sportovní hale hraje volejbal extraligu a má 50 Kč za hodinu, tak pokud zde máme nové 
mužstvo extraligové nohejbalu, tak předpokládá, že by měl mít také 50 Kč na hodinu, ale 
usnesení 260/2014 říká, že dostanou nájemné dohodnuté za 3 967 Kč bez DPH. 
Konstatoval, že zde stále není klíč a že se to dělá individuálně a jsou zde obrovské 
rozdíly.  
Upozornil na usnesení č. 262/2014, které se týká žádosti Volejbalového klubu České 
Budějovice o 110 tis. Kč na pořádání „Českého poháru ve volejbalu mužů a žen“. 
Dále upozornil na usnesení č. 265/2014, kde příspěvková organizace sportovní zařízení 
dostala od rady města výjimku k samostatnému výběrovému řízení na odbavovací systém. 
Jaký byl k tomu důvod.  
Ing. Calta:  Odpověděl, že o výjimku požádal ředitel organizace sportovní zařízení 
a netýká se stavebních prací. Stavební práce jsou v menšině proti odbavovacímu systému, 
požádal o výjimku, aby to vyšlo laciněji.   
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, proč „Závod míru“ vzala rada města pouze na vědomí. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že schvalovací část nebyla schválena, hlasovalo se odděleně 
s tím, že Mgr. Podhola se s panem senátorem Regecem písemně spojí a budou dohodnuty 
detaily. 
Mgr. Podhola:  Odpověděl, že v radě města hlasoval pro tento materiál a v radě se nenašla 
bohužel většina. Sdělil, že pošle dopis panu senátorovi Regecovi s tím, že se tento 
materiál na jednání zastupitelstva objeví.

36. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/14/2014/M/1)
Přijato usnesení č. 88/2014 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  
Diskuse: 
Ing. Brůha: Informoval, že na minulém jednání avizoval, kdy dostal odpověď na svůj 
dotaz, který se týkal odměn členů statutárních orgánů v námi zřizovaných případně 
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spoluvlastněných společnostech. Na minulém jednání ji nechtěl komentovat, protože 
některé z údajů plně nekonvenují úplně s tím, co je veřejně přístupné a snažil se dopátrat 
nějaké reality. Výjimkou jsou Lesy a rybníky města České Budějovice kde došlo 
k poklesu nákladů na dozorčí radu, tak u všech dalších společností došlo k navýšení 
v řádech desetitisíců až statisíců. V tom enormní problém nevidí. Trochu jinak je to 
u Teplárny České Budějovice. Dostal odpověď podepsanou předsedou představenstva 
Teplárny ČB, kde se dověděl, že si příště mám tyto informace vytáhnout z obchodního 
rejstříku. Údaje si z obchodního rejstříku vytáhl, ale kdyby je komentoval, tak jak jsou 
tam podány, tak by to nebylo vůči Teplárně fér. Chtěl informaci tak, aby se s tím dalo 
pracovat a mohl říct to, co predikoval v roce 2011 na jaře, že systém, který zvolila tato 
koalice, povede k velmi výraznému navýšení nákladů na správu našich společností se 
potvrdila či nepotvrdila. Z odpovědi se dozvěděl, že celkové náklady na představenstvo 
a vedení společnosti činily v roce 2009 – 9.910 mil. Kč a v roce 2012 – 8 260 mil. Kč. 
Realita je úplně jiná. Neví, jestli úmyslně či neúmyslně došlo k sloučení věcí, které jsou 
naprosto neporovnatelné. Náklady na představenstvo byly v roce 2009 - 1 290 mil Kč 
v roce 2012 byly náklady na toto představenstvo byly 8.349 mil. Kč. Tady by bylo 
jednoduché říci, že o 7 mil. Kč spravujete společnost dráž. Ono to tak úplně není, protože 
se změnil systém vedení společnosti a ten údaj v roce 2009 9 910 mil. Kč tak v sobě 
zahrnovaly odměny představenstva, ale také jsou v tom mzdové náklady celého vedení 
společnosti, které mělo 12 členů, k 31. 12. 2009 bylo obsazeno 9 z 12 pozic. Tady se do 
odměn představenstva se započítaly náklady na vedení celé společnosti.  Pokoušel se to 
nějakým způsobem rozklíčovat a úplně se mu to nepodařilo, nicméně z určitých indicií to 
zkusil spočítat a vyšlo mu, že došlo k výraznému navýšení nákladů na vedení této 
společnosti. Představenstvo je tří-členné a to je jediné vedení společnosti a těch 
zbývajících 9 pozic z té společnosti neodešli, ale vykazují se v jiné kolonce. Naprosto 
jasná situace je u dozorčí rady. V roce 2009 byly náklady na dozorčí radu 537 tis. Kč 
v roce 2012 3 262 mil. Kč. Kdyby se chtěl prof. RNDr. Vácha ptát, kde skončily finanční 
prostředky, je možné to dohledat v obchodním rejstříku.  Když se podíval na celkový 
počet zaměstnanců, kdy celkový počet v roce 2009 -  289 v roce 2012 - 261. Mzdové 
náklady byly v roce 2009 - 167 mil. Kč. V roce 2012 na 261 zaměstnanců, což je o 28 
zaměstnanců méně, bylo 173 mil. Kč. Tady teoreticky, kdyby nedocházelo ke zvyšování 
mzdové úrovně společnosti, tak by se mělo ušetřit 18,5 mil. Kč. Místo toho jsou o cca 7 – 
8 mil. Kč jsou mzdové náklady vyšší. Velmi obtížně se mu z toho vyvozuje závěr, 
nicméně je přesvědčen, že městu České Budějovice se prodražilo nové vedení o cca 6 – 
8 mil. Kč. Nedokáže to lépe spočítat, kdy musel vycházet z veřejně přístupných zdrojů 
a myslí si, že to v pořádku není a bohužel se splnilo to, že jiný systém vedení a také to, že 
dříve bylo normální, že volení zástupci, kteří jsou uvolněni pro výkon svých funkcí, byli 
členy statutárních orgánů a nesli odpovědnost za tyto orgány a to se vytratilo. Neví, jestli 
je to tím, že nejsou schopni nést odpovědnost a raději tu správu našeho majetku 
vykonávají přes jiné osoby, nebo - což se mu vůbec nelíbí, snaha o to zapojit co největší 
počet koaličních partnerů a jejich přívrženců na veřejné rozpočty a tím tu koalici držet. 
To, že jsme prodělali značnou částku změnou systému vedení a třeba dostanu někdy 
informaci, že to tak úplně není. Čísla nelžou a dal si s tím práci, aby se alespoň 
k nějakému výsledku dostal.   
Jelen F.: Požádal Ing. Popelovou, aby mu odpověděla na otázku – Proč nebyla 
vybudována náhradní dopravní komunikace ze Suchého Vrbného do Mladého v obou 
směrech a proč se nenašla dopravní řešení dříve? Ing. Popelová mu odpověděla takto: 
Náhradní dopravní komunikace ze Suchého Vrbného do Mladého se vybudovala jako 
jednosměrná z prostého důvodu. Šířkové poměry stávající komunikace podél kolejiště 
Českých drah nedovolují provoz vozidel v obou směrech (max. šířka vozovky je 2,5 m). 
Z tohoto důvodu bylo dohodnuto se zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství 
využití této komunikace pouze v jednom směru, a to ve směru ze Suchého Vrbného do 
Mladého resp. do centra města. Vycházelo se z předpokladu, že odpolední příjezd vozidel 
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z města je více změlněn na rozdíl od ranní špičky, kdy většina řidičů najíždí do centra 
v kratším časovém úseku. 
Jelen F: Tomu rozumí, ale nerozumí tomu, když se stavěla náhradní panelová 
komunikace, tak proč se panely nepřidaly i podél komunikace, aby byla plnohodnotná. 
V žádném případě se nedovídá, proč ta komunikace nebyla připravena před tím, než došlo 
k úplnému uzavření. Vnímá to jako nezvládnuté zahájení výstavby a je pro něj 
rozhodující, že za dopravu zodpovídá Ing. Popelová. Odpověď ho neuspokojila. Reagoval 
na odpověď Mgr. Podholy. Město dává na kulturu a sport přes 100 mil. Kč ročně. Na 
kulturu 100 mil. Kč a na sport 0 Kč. Mgr. Thoma mu sdělil, že lže a že z rozpočtu města 
jde na kulturu 5,4 % a na volnočasové aktivity a sport 5,2 % z rozpočtu. Na základě toho 
potřeboval vědět, zda 100 mil. Kč někde neuniká, když dostal odpověď od Mgr. Podholy, 
kde se informace rozchází s informací Mgr. Thomy.  Mgr. Thoma říká 100 mil. Kč 
a Mgr. Podhola napsal cca 10 mil. Kč, kdy 5,2 % není 0,5 %. 
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení F. Jelena. Sdělí mu písemně do příštího jednání 
zastupitelstva, co je to rozpočtová skladba a jak na to číslo přišel. V rozpočtové skladbě 
jsou všechny náklady až po mzdové a neinvestiční do jednotlivých oblastí, kam město 
vydává své prostředky. 
Jelen F.: Sdělil, že rozpočet mu problém nedělá, ale to co říká Mgr. Thoma, tak potvrzuje 
to, že se zmýlil nebo se zmýlil, Mgr. Pohodla. 
Ing. Rataj: Dotázal se, jak je možné, že ve sportovní hale je pronájem extraligovému 
klubu 50 Kč za hodinu a na zimním stadionu ligovému hokeji za hodinu 2400 Kč za 
hodinu. Jak je možné, že Budvar aréna má 48 x větší náklady. Požádal Ing. Nováka 
o písemnou odpověď. 
Informoval o současném stavu občanského sdružení HC České Budějovice. Dne 
3. 3. 2014 od 15:00 h se bude konat valná hromada, která se uskuteční v Budvar aréně, 
kdy má 330 členů, mezi kterými je 6 zastupitelů a 2 poslanci, kterým poděkoval. Stav 
občanského sdružení je takový, že odstoupili členové správní rady – Zdeněk Blažek, 
Mgr. Smejkal a R. Piegl. Ve správní radě zůstává Ing. Rataj, P. Havlátko. Organizací 
valné hromady byl pověřen Ing. Rataj. Na valné hromadě by měly být schváleny nové 
stanovy a nový systém fungování občanského sdružení. Situace je v této chvíli taková, že 
nikdo nedokáže odhadnout, jakým směrem to půjde. Co se týká financí, tak po obdržení 
faktur od města, by mělo být občanské sdružení na nule. Upozornil na článek v týdeníku 
EURO, který vyšel 17. února 2014 a jmenuje se - „Tunel z ledu loňský konec 
extraligového hokeje vyšetřuje Policie ČR“. Dementoval to, že nezkušený novinář napsal 
informace, které se nezakládají na pravdě. Trestní oznámení, které podal s kolegou 
JUDr. Ing. Bouzkem, se týká falšování plných mocí a falšování přihlášek do občanského 
sdružení. Z tohoto článku vyplývá, že podal trestní oznámení na přestup 17ti hráčů. Toto 
není pravda a pan novinář se mu omluvil a napíše nový článek. Pozval všechny na valnou 
hromadu občanského sdružení HC České Budějovice.  
Ing. Popelová: Reagovala na vystoupení F. Jelena. Sdělila, že z té odpovědi to není 
patrné. Jak zmínila v odpovědi – uzavření obou komunikací se projednávalo na poslední 
chvíli, výběrové řízení se zkomplikovalo a do stavby nastoupil druhý v pořadí z uchazečů 
a začal stavbu s tříměsíčním zpožděním. Na poslední chvíli bylo zjištěno, že se budou 
muset uzavřít obě komunikace.  
Mgr. Podhola: Reagoval na vystoupení F. Jelena. 
Ing. Rataj: Upozornil, že RNDr. Zahradník odešel v 11:00 hodin a má stále zasunutou 
hlasovací kartu. 
Mgr. Nadberežný: Sdělil, že se ho dotklo vystoupení Ing. Brůhy. Požádal Ing. Brůhu, aby 
se sešli v orgánech Teplárny České Budějovice, a je přesvědčen, že jeho odměňování 
v orgánech je výrazně nižší, než některých z předcházejících období.   

37. Diskuse zastupitelů ()
Jelen F.: Reagoval na Ing. Moravce. Doložil darovací smlouvu pro sdružení na památník 
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letců na částku 15 000 Kč. Dotázal se Ing. Moravce, kolik daroval z jeho příjmů tomuto 
městu. Jeho firmy darují na různé záležitosti řádově ve statisících korun. Je mu trapné zde 
dokazovat 15 000 Kč na výstavbu památníku. Dotklo se ho to a sdělil, že od takto 
„malého“ člověka žádnou omluvu nečeká a ani ji nechce.  
Ing. Moravec: Omluvil se F. Jelenovi s dodatkem. Politiku nebere jako třídní boj, ten kdo 
má jiný názor, tak je to vždy pan nebo paní. Poté co zde zaznělo od JUDr. Ing. Bouzka, že 
osobně dá nějaký dar na památník letcům, se přihlásil F. Jelen a Mgr. Šesták a následně 
proběhla schůzka s panem Vopaleckým, kdy mu poradil, aby si založil občanské sdružení. 
Při té příležitosti se zeptal, jestli také něco poslal, F. Jelen. V březnu 2011 bylo něco 
nalezeno, nějaké podivné obrázky v notebooku Mgr. Thomy. Neví, co jsou nízké pudy. 
Nelíbí se mu, když někdo dává na něco peníze a pak se zde prsí. Každý dává to, co může 
dávat. Na občanská sdružení také dává, ale nebude o tom zde hovořit.  
Mgr. Filip: Podal návrh na usnesení, týkající se žádosti o finanční příspěvek 200 tis. Kč 
pana senátora Regece, týkající se Závodu míru. Navrhl usnesení – Zastupitelstvo města 
doporučuje radě města zvážit partnerství při přípravě startu a podporu cyklistického 
etapového závodu - Závod míru 2014 se startem první etapy v Českých Budějovicích.   
Jelen F.:  Jestli Ing. Moravec vede město tak, jak zde prezentoval svou odpověď, tak 
firma Jelen Development s. r. o. v té firmě je 100 % vlastník. Zde ukazuje svou kvalitu 
a ztratil na něj pozitivní pohled.
Fál V.: Vznesl dotaz na Mgr. Šestáka, zda finanční prostředky na památník daroval za 
Jihočeské divadlo. 
Mgr. Šesták: Odpověděl, že ne.  
Fál V.: Je rád, že peníze daroval Mgr. Šesták jako fyzická osoba. Uvedl, že finanční 
prostředky na památník odešly z firmy Jelen Development s. r. o. jako sponzorský dar, 
které si odečte z nákladů. 
Jelen F.: Nechce se dotknout členů HOPB. Jedná se o darovací smlouvu a nejsou 
nákladovou položkou. Je mu líto tohoto města.
Mgr. Thoma: Požádal Mgr. Filipa, aby stáhl v bodě diskuse zastupitelů svůj návrh na 
usnesení, když Mgr. Podhola slíbil, že materiál bude předložen na příštím jednání 
zastupitelstva.  
Mgr. Podhola: Zopakoval, že materiál – Závod míru, bude předložen na příští jednání 
zastupitelstva  dne 20.03.2014.           

38. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Uvedl dva problematické aspekty Jihočeského letiště České 
Budějovice, a to životní prostředí a ekonomii provozu. Návrat letadel zhorší kvalitu 
ovzduší v Českých Budějovicích a z hlediska kotliny je to velice nevhodná volba. 
V kotlině špatně proudí vzduch a při startu i při přistávání letadel vše zůstane v kotlině. 
Dotázal se, z čeho byly brány podklady k odsouhlasení dotace pro Jihočeské letiště České 
Budějovice.
Mgr. Thoma: Odpověděl, že vlastníkem areálu Jihočeského letiště je Jihočeský kraj. 
Jihočeský kraj investuje finanční prostředky do areálu. Město České Budějovice je 
polovičním podílníkem v akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. 
a je držitelem licencí opravňujících k provozování letiště. Příspěvek, který byl 
odsouhlasen, jde na provozní náklady (mzdy, opravy) a cca 1 mil. Kč jsou náklady na 
investice. Všechny ekonomické studie zadává představenstvo společnosti nebo Jihočeský 
kraj. Na radnici jsou k dispozici dvě z nich. První je z roku 2009 od společnosti Deloitte 
& partneři a druhá je od společnosti  AK Kocián, Šolc, Balaštík z roku 2012 a tyto 
materiály popisují, čeho by bylo možné dosáhnout na letišti za přepravních kapacit, 
pokud by byly slněny nějaké podmínky. - Obě studie předpokládaly nějaké počty 
odbavených cestujících, které se neukázaly reálné. To bylo tím důvodem, proč 
zastupitelstvo v prosinci příspěvek neschválilo. Proběhlo společné jednání Rady města 
České Budějovice s Radou Jihočeského kraje s tím, že zazněl příslib Jihočeského kraje, že 
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poskytne městu informaci o tom, kolik finančních prostředků z Jihočeského kraje bude 
investovat do Jihočeského letiště. Primárně by investice měla umožňovat přistávání 
letadel 24 hodin denně. Jedná se o finanční prostředky Jihočeského kraje. Může navštívit 
jednání krajského zastupitelstva. Je možné poskytnout zprávy o činnosti společnosti 
Jihočeského letiště České Budějovice. - Každý rok musí společnost Jihočeské letiště 
České Budějovice doložit zastupitelstvu města, jak s finančními prostředky naložila. 
Informoval, že studie má v kanceláři, ale vlastníkem je Jihočeský kraj a bez jejich 
souhlasu není možné tyto materiály poskytnout.         
konkrétní fyzická osoba: Upozornil na špatné parkovací návyky na sídlišti Máj, kdy auta 
parkují na chodníku a policie to toleruje. Již potřetí na toto upozorňuje a za celou dobu se 
nic nestalo. Požádal, aby byla upozorněna Městská policie a Policie České republiky. 
Poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě plánovaných oslav k 750. výročí založení 
města.   
konkrétní fyzická osoba: Upozornil na problém týkající se změny územního plánu 
v lokalitě Husově kolonie - zahrádky.  - V roce 2003 byl schválen územní plán 
a nevěnoval tomu takovou pozornost, když ho bývalý pracovník magistrátu p. Borovka na 
územním plánu informoval o změně územního plánu s tím, že tam bude výstavba a bude 
tam moci být rodinné bydlení atd. Proběhlo jednání na magistrátu. Bohužel došlo k tomu, 
že se oddělila severní část zahrádek, kdy hranici tvoří prodloužená Pekárenská s tím, že se 
zamýšlí do budoucna jako průjezd trolejbusů Dopravního podniku. Zjistil, že jsou tam 
čtyřpodlažní domy. Byla sepsána petice majitelů zahrádek, zastupitelstvo námitku zamítlo 
a my jsme opomenuli to, že do čtyř let jsme to mohli dát správnímu soudu. Zkoušeli to 
i soukromými rozhovory s některými zastupiteli, ale došlo k tomu, že v roce 2011 byla 
zaslána petice s odborným komentářem s žádostí o změnu územního plánu. V loňském 
roce tuto petici projednala rada města a ta rozhodla několika hlasy, že to zamítá. 
Ing. Popelová se snažila situaci zachránit veřejnoprávní smlouvou, což pro ně nepřipadalo 
v úvahu, nebyli schopni zaplatit tuto věc. V loňském roce 2013 zjistili, že rozhodnutí rady 
nepřišlo na projednání zastupitelstvu. Vznesl dotaz, proč smlouvu o spolupráci 
a poskytnutí odborné pomoci, která se tohoto bezprostředně týká, nebyla předložena 
zastupitelstvu i se záporným stanoviskem. Sdělil, že požádal dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím k této věci.   
konkrétní fyzická osoba:  Prezentovala fotografie se znečištěnou řekou Malší. Upozorňuje 
na dopravní situaci ve městě. Hledá inspiraci z měst, jak vypadají pěší zóny v jiných 
městech apod. Snaží se přesvědčit obyvatele ke změně postojů diskusí a osvětou, kterou si 
vyzkoušeli v Horké vaně i v sále zastupitelstva při setkání chodců a cyklistů v loni 
v červnu s projektanty, zástupci dopravního inspektorátu architekty a úředníky magistrátu 
atd. přítomný byl pouze jeden politik. Sdělila, že dostávali však negativní odpovědi. 
Požádala o možnost pravidelných debat veřejnosti se zastupiteli na půdě radnice 
a dotázala se, kdy bude první.   
Mgr. Thoma: Sdělil, že byl předběžně domluven termín 7. nebo 14. dubna  v zasedací 
místnosti zastupitelstva města, který bude upřesněn.   
konkrétní fyzická osoba: Sdělila, že pracuje pro Městskou policii, kdy převádí děti ráno 
přes přechod v Budivojově ulici. Upozornila na dopravní chaos, který v tomto místě je. 
Na odboru dopravy jí bylo sděleno, že se budou všude dělat retardéry. Návrh městské 
policie byl takový, aby se udělala jednosměrná ulice, alespoň v ranních hodinách. Dále 
upozornila na dopravní změny v Kubatově ul., kde byl rozkopán přechod pro chodce 
směrem od kurtů do slepé ulice. Má ve svém okolí staré občany a neví, jak tam budou 
chodit. 
Ing. Joch: Odpověděl, že existují technické normy a bohužel není možné v tomto místě 
vybudovat přechod pro chodce v křižovatce. 
Ludmila Rakovská: Sdělila, že se zde rozpíná betonové lobby, kde se kácí spousta 
zdravých stromů, uvedla např. v Nerudově ul., na Výstavišti České Budějovice. Dotázala 
se, kam to dřevo jde. Dále se dotázala na kácení stromů v ulicích Jírovcova a Nerudova. 
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Mgr. Thoma: Odpověděl, že se jedná o kácení v areálu Výstaviště České Budějovice, 
které bylo povoleno a bude tam zajištěna náhradní výsadba, město s tím nemá nic 
společného. 
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Ing. Šefčíkové ohledně znečištění Malše, kdy si 
znečištění řeky Malše také zdokumentoval a poslal kolegům na magistrátu. Jedná se 
o záležitost Povodí Vltavy. Z fotodokumentace je patrné, že je tam led a odpad se tím 
pádem špatně odstraňuje. Nabídl, že je možné se k němu objednat na schůzku do jeho 
kanceláře, ale z principu do Horké vany chodit nebude na vyzvání. Mgr. Thoma přislíbil 
debatu.        

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.

29. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:45 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: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

V Háječku v katastrálním území České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/20/2014/M/6)

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

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě V Háječku 
v katastrálním území České Budějovice 7 (dále též „změna ÚPnM“),

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním změny 
ÚPnM budou hrazeny z rozpočtu OÚP – akce/účel 6010,

III. u k l á d á
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 a projednání návrhu zadání 

změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě V Háječku v katastrálním 
území České Budějovice 7.

K bodu: Upravená Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem 
České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. pro rok 2014 
(č.j. KP-ZM/17/2014/M/3)

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

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice pro rok 2014 v celkové 

výši 16.000.000,- Kč,
2. upravenou Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České 

Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. pro rok 2014,
II. z m o c ň u j e

Mgr. Juraje Thomu, primátora města, k podpisu upravené Smlouvy o poskytnutí provozní 
a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a.s. pro rok 2014.

K bodu: Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2014 (č.j. 
KP-ZM/22/2014/M/8)

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

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

II. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,- Kč na činnost Jihočeské hospodářské 
komory - Oblastní hospodářské komory České Budějovice v roce 2014,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,



26

realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče za rok 2013 (č.j. KP-ZM/105/2014/M/90)

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

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 
2013.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2014 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/112/2014/M/97)

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

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací z Dotačního 

programu města České  Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2014 - 1. výzva 
dle přiloženého seznamu,

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,
II. u k l á d á

Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2014 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/30/2014/M/15)

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

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků projektům nad 50.000 Kč z Dotačního programu města 

České Budějovice na podporu kultury v roce 2014 - 1. výzva dle přiloženého seznamu,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Převedení části alokace z IPRM Tematický do IPRM Levý břeh Vltavy (č.j. KP-
ZM/21/2014/M/7)

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

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

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o převedení části alokace 
z Tematického IPRM do IPRM Levý břeh Vltavy.
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K bodu: Zapojení  projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Kovy, rostliny a lidé 
(akronym "Korolid")" (č.j. KP-ZM/26/2014/M/12)

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

I. s c h v a l u j e
zapojení projektu partnera Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,  Branišovská 31, 370 05  
České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy - "Kovy, rostliny a lidé (akronym "Korolid")",

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit zapojení projektu partnera Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,  Branišovská 31, 370 
05  České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy - "Kovy, rostliny a lidé (akronym 
"Korolid")".

K bodu: Zapojení  projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Mechanismy 
makromolekulárních komplexů" (č.j. KP-ZM/27/2014/M/13)

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

I. s c h v a l u j e
zapojení projektu partnera Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 
05  České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy -  "Mechanismy makromolekulárních 
komplexů",

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit zapojení projektu partnera Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 
31, 370 05  České Budějovice do IPRM Levý břeh Vltavy -  "Mechanismy 
makromolekulárních komplexů".

K bodu: Zapojení projektu partnera do IPRM Levý břeh Vltavy - "Centrální část kampusu 
Jihočeské univerzity" (č.j. KP-ZM/114/2014/M/98)

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

I. s c h v a l u j e
zapojení náhradního projektu partnera "Centrální část kampusu Jihočeské univerzity" do 
závazné části IPRM Levý břeh Vltavy,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o zapojení náhradního projektu 
partnera "Centrální část kampusu Jihočeské univerzity" do závazné části IPRM Levý břeh 
Vltavy.
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K bodu: Změny v Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy" 
(č.j. KP-ZM/28/2014/M/14)

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

I. s c h v a l u j e
 změny v Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy":
1. zařazení nových projektů do závazné části -  „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ 

a "Hřiště ZŠ Bezdrevská",
2. vyřazení projektů partnerů z dokumentu IPRM - „Biologický institut aplikované ekologie 

(BIOEKO)" a „Aula JČU“,
3. změna harmonogramu - prodloužení termínu ukončení realizace,
4. změna v indikátorech - navýšení hodnoty indikátorů za závazné části a vyřazení 

indikátorů z nezávazné části  (dle důvodové zprávy),
II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o provedení změn.

K bodu: Změny v Tematickém Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/23/2014/M/9)

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

I. s c h v a l u j e
změny v Tematickém integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice,
1. vyřazení projektů ze závazné i nezávazné části - projekt "Rekonstrukce veřejných 

prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila" ze závazné části a projekty 
"Úpravy budovy Jihočeského divadla" a "Cyklostezka - České Budějovice - směr Včelná, 
I. etapa" z nezávazné části,

2. změna hodnot indikátorů - nezávazná část - snížení hodnoty indikátoru "Délka 
rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem" a vyřazení indikátorů 
"Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení", "Počet nových 
zrekonstruovaných přístavů a přístavišť" a "Počet nově vytvořených pracovních míst na 
rozvoj cestovního ruchu",

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o provedení změn.

K bodu: Realizace a financování projektu "Hřiště ZŠ Bezdrevská" (č.j. KP-
ZM/24/2014/M/10)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Hřiště ZŠ Bezdrevská" s celkovým 
rozpočtem ve výši 6,5 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu statutárního 
města České Budějovice,

II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
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2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" (č.j. KP-
ZM/107/2014/M/92)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. předložení žádosti o dotaci na projekt "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" do 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
2. realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Regenerace sídliště Máj - úsek 02" 

s celkovým rozpočtem ve výši 64 mil. Kč s tím, že financování bude zajištěno z rozpočtu 
Statutárního města České Budějovice,

II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2013 (č.j. KP-ZM/74/2014/M/59)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/2014:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 11 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 
2014 (č.j. KP-ZM/94/2014/M/79)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na provedení rozpočtového opatření číslo 11,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 11 -  zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 
v celkové výši 306.939.409,28 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 
34.751.686,54 Kč, rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 249.638.850,00 Kč a na splátku 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. ve výši 22.548.872,74 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2014
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 11 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 17 až 19 (č.j. KP-ZM/95/2014/M/80)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 17 až 19,
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II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 17 - přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 

odboru určených na Most Pražská (do zapojení příspěvku od IGY2 CB, a.s.) ve prospěch 
zvýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění financování připravované opravy povrchu 
komunikace Pražské třídy (úsek Pekárenská – Strakonická) ve výši 8.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 18 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. (úvěr byl 
zapojen do rozpočtu roku 2013 a nebyl z důvodu nedokončení akcí čerpán) do rozpočtu 
města roku 2014 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů 
města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, příp. státního 
rozpočtu a prostředků města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru na financování dotačních akcí: Komunitní centrum (21.000.000 Kč), 
ZŠ L. Kuby - zateplení (5.100.000 Kč), Rekonstrukce ul. E. Beneše - úsek Ledenická - 
Pohůrecká (4.000.000 Kč), revitalizace 4D hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku 
(11.500.000 Kč), Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b (6.100.000 Kč), 
Revitalizace 4D - přístupové komunikace (500.000 Kč), Cyklostezka 4. etapa - 
zanádražní komunikace (3.500.000 Kč), Rekonstrukce ulice generála Svobody 
(750.000 Kč), Zanádražní komunikace - 4. etapa (1.200.000 Kč) v celkové výši 
53.650.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. do 
rozpočtu města roku 2014 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičního 
projektu města ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na 
financování dotační akce „Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01a 
(10.000.000 Kč) a úsek 02 (12.591.000 Kč) v celkové výši 22.591.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2014
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 17 až 19 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 3 a V 4 (č.j. KP-ZM/92/2014/M/77)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 3 a V 4,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 - přesun části rozpočtu kapitálových výdajů 

investičního odboru z dotační akce „Revitalizace veřejných prostranství a ploch – 
Šrámkova ul. (Lipenská – Nádražní) ve prospěch kapitálových výdajů na dotační akci 
„Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01a" ve výši 4.200.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 4 - přesun zapojených úvěrových prostředků v rámci 
kapitálových výdajů investičního odboru z dotačních akcí „Domov pro seniory Máj – 
rozšíření kapacity“ (10.000.000 Kč) a „Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty“ 
(1.000.000 Kč) na dotační akci „Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01a“ ve 
výši 11.000.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 28. 2. 2014
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 3 a V 4 do rozpočtu roku 2014.
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K bodu: Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností 
a reálných břemen) - na majetek města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/64/2014/M/49)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
nové znění „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (služebností 
a reálných břemen)“,   

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě, na pozemky v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic   (č.j. 
KP-ZM/62/2014/M/47)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na 
část pozemku parc. č. 2740/2, č. 2740/59, č. 2740/60 a č. 2740/61, vše v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic, spočívajícího v uložení kabelového vedení NN v rámci stavby „Kaliště, 
K 2638, konkrétní fyzická osoba – kabel NN“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné 
pozemky za  účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, 
jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 177-620/2013, mezi statutárním městem České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako povinný), a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), za cenu dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“ – tj. při dotčené ploše včetně ochranného pásma 167 m2 za cenu 
23.700 Kč (cena je uvedena bez DPH), a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 8, 33, 405 a 3950/8 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/40/2014/M/25)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků parc. č. 8, 33, 405 a 3950/8 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. České 
Budějovice 7, spočívajícího ve strpění uložení optického kabelu HDPE 40 a v právu vstupu 
na pozemky za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem č. 3884-294/2013 mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 002 44 732, (jako povinný) a ČD-
Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 614 59 445,  (jako 
oprávněný), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání a schvalování 
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smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené ploše včetně ochranného pásma 482 m2 za 
cenu 55.200 Kč bez DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti "ČB, Lipenská TS 34 - úprava VN, NN" (č.j. KP-ZM/61/2014/M/46)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o  úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků  parc. č. 4496, 4615, v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího v uložení 
kabelového rozvodu VN, NN a v právu vstupu a vjezdu na pozemky za účelem zajišťování 
provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým 
plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 
92 České Budějovice, IČ 00244732, (povinný)
a
společností  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 280 85 400 (oprávněný), na dobu neurčitou, to vše za cenu dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“, ve výši 15.400 Kč + DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na částech 
pozemků parc. č. 222/4, 3950/3 a 59/3 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/37/2014/M/22)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků parc. č. 222/4, 3950/3 a 59/3, k. ú. České Budějovice 7, pro stavbu „71010-
005797 VPI CB Mánesova, překl. trubek OK “, spočívajícího ve strpění uložení podzemního 
vedení komunikační sítě a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných oprav, údržby 
a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 3854-135/2013 mezi 
statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako povinný) a Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336,  (jako oprávněný), na dobu neurčitou, za 
cenu stanovenou dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to 
je při dotčené ploše včetně ochranného pásma 318 m2 za cenu 38.800 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 1635/1 a 1635/26 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/49/2014/M/34)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků parc. č. 1635/1 a 1635/26 (zeleň, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 2, 
pro stavbu „CB – City Park – Připojení VN“,  spočívajícího ve strpění uložení kabelového 
vedení VN a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, 
v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 3714-495/2013 mezi statutárním městem 
České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 
00244732, (jako povinný) a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 
dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené 
ploše včetně ochranného pásma 215 m2 za cenu 28.500 Kč bez DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 175 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. 
KP-ZM/53/2014/M/38)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc. č. 175 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k. ú. České Budějovice 7 pro 
stavbu „ČB, Komenského 232/42 – vřazení kabelové“, spočívajícího ve strpění uložení sítě 
NN a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, 
v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 3897-2/2014 mezi statutárním městem 
České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 
00244732, (jako povinný), a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 
dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené 
ploše včetně ochranného pásma 6 m2 za cenu 10.000 Kč bez DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků parc. č. 4159/2 a 4736/1v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 178/9 
v k. ú. České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/48/2014/M/33)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na 
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částech pozemků parc. č. 4159/2 a 4736/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 178/9 v k. ú. 
České Budějovice 6 pro stavbu „Rek.NTL ČB ul. Rudolfovská a Nádražní“ spočívajícího ve 
strpění uložení plynovodního potrubí a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných oprav, 
údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 4798-3424-
237/2013 mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
370 92 České Budějovice, IČ 0024 732, (jako povinný) a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), na dobu 
neurčitou, za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení 
věcných břemen“, to je při dotčené ploše včetně ochranného pásma 327 m2 za cenu 39.700 Kč 
bez DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemků parc. č. 2635 a 2643, k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/65/2014/M/50)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 
spočívajícího v právu umístění teplovodní přípojky na části pozemků parc. č. 2635 a 2643, 
vše v  k. ú. České  Budějovice 3, v rozsahu,  jak  je zaměřeno geometrickým  plánem, 
a v právu vstupu na tyto pozemky za účelem zajištění jejího provozu, obsluhy, kontroly, 
údržby, obnovy, výměny, modernizace, oprav a případného odstranění, mezi statutárním 
městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a společností  Teplárna České Budějovice, 
a.s., se sídlem Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, IČ 60826835 (jako stranou 
oprávněnou) za cenu stanovenou dle „Zásad  na  vypořádání  věcných  břemen“ ve výši 
46.500 Kč (bez DPH),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku, na pozemku parc. č. 3882/2 v k. 
ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/67/2014/M/52)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc. č. 3882/2 v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího v uložení vodovodní přípojky 
a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajišťování provozu, nutných 
oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi 
statutárním městem (povinný) a vlastníky bytového domu Kubatova 1538/5, České 
Budějovice 3 (oprávnění), za cenu ve výši 10.000 Kč + DPH,

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 zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemky parc. č. 1237/1 a parc. č. 1240/14 v k. ú.  České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/73/2014/M/58)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném  zřízení  věcného  břemene - služebnosti inženýrské sítě na 
pozemky parc. č. 1237/1 a parc. č. 1240/14  v  k. ú. České Budějovice  4  mezi  statutárním 
městem České  Budějovice (strana povinná) a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. 
A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 (strana oprávněná), 
spočívajícího v právu strpění stavby „ČB – U Pily -konkrétní fyzická osoba– kabelová 
přípojka NN“ a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz, odstraňování poruch zařízení NN 
v rozsahu,  jak  je zaměřeno  geometr. plánem  o celkové dotčené ploše  73 m2 za  cenu  
stanovenou  dle  „Zásad  na  vypořádání  věcných břemen“,  tj.  při  dotčené  ploše do 30 m2 
za cenu 10.000 Kč  +  100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH,   tj. za celkovou cenu  
14.300 Kč + DPH, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemek parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-
ZM/72/2014/M/57)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 30/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na 
pozemek parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 4 v majetku statutárního města České 
Budějovice (strana povinná) se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 (strana oprávněná), spočívajícího ve strpění 
stavby „ ČB, Žerotínova par.220/2 – konkrétní fyzická osoba“ a v právu vstupu a vjezdu pro 
údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým 
plánem o celkové dotčené ploše 27 m2 za cenu stanovenou dle „Zásad na vypořádání věcných 
břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za další započatý 1 m2 + 
DPH, tj. za celkovou cenu 10.000 Kč + DPH, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemky parc. č. 194/1 a parc. č. 165 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. 
KP-ZM/70/2014/M/55)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 31/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na 
pozemky parc. č. 194/1 a parc. č. 165 v k. ú. České Budějovice 4 v majetku statutárního města 
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České Budějovice (strana povinná) se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 (strana oprávněná), spočívajícího 
ve strpění stavby „ČB, Husova kol., konkrétní fyzická osoba, zahrádky, kab NN“ a v právu 
vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN v rozsahu, jak je 
zaměřeno geometrickým plánem o celkové dotčené ploše 141 m2 za cenu stanovenou dle 
„Zásad na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, tj. za celkovou cenu 21.100 Kč + DPH, a to na dobu 
neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemek parc. č. 130 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-
ZM/71/2014/M/56)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 32/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na 
pozemek parc. č. 130 v k. ú. České Budějovice 4 v majetku statutárního města České 
Budějovice (strana povinná) se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 (strana oprávněná), spočívajícího ve strpění 
stavby „ ČB, Husova kolonie, par. 84 konkrétní fyzická osoba- NN“ a v právu vstupu 
a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem o celkové dotčené ploše 245 m2 za cenu stanovenou dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za 
další započatý 1 m2 + DPH, tj. za celkovou cenu 31.600 Kč + DPH, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2061/782 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/76/2014/M/61)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 33/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 
spočívajícího v právu umístění nového kabelového vedení NN a VN na části pozemku parc. č. 
2061/782 v k. ú. České Budějovice 2, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým  plánem, 
a v právu vstupu na tyto pozemky za účelem zajištění kontroly, údržby, a běžných oprav této 
stavby, mezi statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a společností  
E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 
(jako stranou oprávněnou) za cenu stanovenou dle „Zásad  na  vypořádání  věcných  břemen“ 
ve výši 20.600 Kč (bez DPH) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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 - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na stavbu "CITRO - přístavba objektu Nová 62 - přípojka kanalizace" 
(č.j. KP-ZM/56/2014/M/41)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 34/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemku  parc. č. 4496 v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího 
v uložení kanalizační přípojky a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem zajišťování 
provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem, mezi statutárním městem České  Budějovice, náměstí Přemysla 
Otakara II. č. 1,2, 370 92 České  Budějovice, IČ 00244732, (jako budoucí povinný)
a
společností  CZECH-DUTCH INVEST a.s., se sídlem Nová 1940/62, 370 01 České 
Budějovice, IČ 26070316 (jako budoucí oprávněný), na dobu neurčitou, to vše za cenu dle 
„Zásad na vypořádání věcných břemen“,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na parc. č. 2196/34 a č. 2137/130 v k. ú. České 
Budějovice 2 – restaurace (č.j. KP-ZM/33/2014/M/18)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 35/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě  o úplatném zřízení práva věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na část pozemku parc. č. 2196/34 a 2137/130 v k. ú. České 
Budějovice 2,  spočívajícího v uložení  vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na 
předmětné pozemky za  účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice, IČ 00244 732, (jako povinný), a konkrétními fyzickými osobami (jako 
oprávnění), to vše za cenu dle „Zásad na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše 
včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý další započatý 1 m2 
cena je uvedena bez DPH) za podmínek stanovených odborem SVS s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti na stavbu "ČB, Sconto - Diamant, VN kabel" (č.j. KP-
ZM/52/2014/M/37)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 36/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 
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inženýrské sítě na částech pozemků  parc. č. 1841/1a 1841/3 o výměře cca 151 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3 a na částech pozemků parc. č. 2216/57 a 2180/1 o výměře cca 43 m2 v k. 
ú. České Budějovice 2, spočívajícího v uložení kabelového rozvodu VN a v právu vstupu 
a vjezdu na pozemek za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732, 
(jako budoucí povinný)
a
společností  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 280 85 400 (jako budoucí oprávněný), na dobu neurčitou, to vše za cenu dle 
„Zásad na vypořádání věcných břemen“,

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

K bodu: Dispozice s majetkem - realizace stavby "Obnova špitálu Nejsvětější Trojice" (č.j. 
KP-ZM/89/2014/M/74)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 37/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc. č. 4731/1, 2386, 2391 v k. ú. České Budějovice 3, o výměře cca 114 m2, 
spočívajícího v uložení a provozování dešťové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na 
předmětné pozemky za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize 
této stavby v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem 
České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 002 
44 732, (jako budoucí povinný) a
Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1-  
Malá Strana, IČ 75032333 (jako budoucí oprávněný), na dobu neurčitou, za cenu dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na části pozemků parc. č. 721/1, 709, 681/1, 2061/72, 2061/88, 
2061/90 a 2061/111, vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/81/2014/M/66)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 38/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě, spočívajícího ve zřízení a provozování stavby  „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Č.B., ul. O. Ostrčila – O. Nedbala“ na části pozemků 
parc. č. 721/1, 709, 681/1, 2061/72, 2061/88, 2061/90 a 2061/111, vše v  k. ú. České  
Budějovice 2, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým  plánem, a v právu vstupu na výše 
uvedené pozemky za účelem zajištění kontroly, údržby a běžných oprav této stavby, mezi 
statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a společností E.ON 
Distribuce, a.s.,  se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  IČ 28085400 (jako 
stranou oprávněnou) za cenu stanovenou dle „Zásad  na vypořádání věcných  břemen“, tj. při 
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dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý další 
započatý 1 m2 (bez DPH) a za podmínek stanovených odborem SVS s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti na pozemek v k. ú. České Vrbné  - napojení RD (č.j. 
KP-ZM/59/2014/M/44)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 39/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemků parc. č. 392/1 v k. ú. České Vrbné spočívajícího v uložení 
kabelového vedení NN v rámci stavby „Č. Vrbné, K65/12, konkrétní fyzická osoba, NN“ 
a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajišťování provozu, nutných 
oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi 
statutárním městem České Budějovice, IČ 00244 732, (jako povinný), a E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), 
za cenu dle „Zásad na vypořádání věcných břemen“ – tj. při dotčené ploše včetně ochranného 
do pásma 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý další započatý 1 m2 (cena je uvedena 
bez DPH), za podmínek stanovených správci pozemků s tím, že věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2372 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. 
KP-ZM/41/2014/M/26)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 40/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrských sítí na části pozemku parc. č. 2372 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. 
České Budějovice 7, spočívajícího ve strpění umístění vodovodní přípojky a v právu vstupu 
na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem (cca 6 m2) mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732, (jako povinný) 
a konkrétní fyzickou osobou, (jako oprávněný), za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání 
a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené ploše včetně ochranného 
pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý započatý 1 m2 (cena je uváděná bez 
DPH), za podmínek stanovených odborem SVS s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti na parc. č. 942 v k. ú. České Budějovice 6 – 
Vrchlického nábř.   (č.j. KP-ZM/32/2014/M/17)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 942 v k. ú. České Budějovice 6,  spočívajícího 
v uložení plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „NTL plynovod a přípojky 
Vrchlického nábřeží, úsek ul. Čechova – Mánesova (rekonstrukce)“ a v právu vstupu a vjezdu 
na předmětný pozemek za  účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné 
revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice,  IČ 00244 732, (jako povinný), a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,  (jako oprávněný), za cenu dle 
„Zásad na vypořádání věcných břemen“ – tj. při dotčené ploše včetně ochranného do pásma 
30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý další započatý 1 m2 (cena je uvedena bez DPH), 
za podmínek stanovených správcem pozemku s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1918/1, v k. 
ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/38/2014/M/23)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1918/1 v k. ú. České Budějovice 4, spočívajícího 
v uložení zemní liniové stavby - podvrt - trubka HDPE 40mm s optickým kabelem a v právu 
vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, 
údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi 
statutárním městem České Budějovice, (jako povinný) a společností Necoss, s r.o., se sídlem 
Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice (jako oprávněný), to vše za cenu dle „Zásad 
projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, na dobu neurčitou,

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 o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 2440 v k. ú. České Budějovice 5 
(č.j. KP-ZM/69/2014/M/54)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě na pozemek parc. č. 2440 v k. ú. České Budějovice 5 v majetku statutárního 
města České Budějovice (strana povinná) s konkrétními fyzickými osobami (strana 
oprávněná), spočívajícího v právu uložení kanalizační přípojky a v právu vstupu a vjezdu pro 
údržbu a odstraňování poruch v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem za cenu 
stanovenou dle „Zásad na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za 
cenu 10.000 Kč + 100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odborem 
SVS s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na části pozemků parc. č. 1307, 1314, 1342, 1394/7, 
1394/6 a 1411/1, vše k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/66/2014/M/51)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 44/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě, spočívajícího ve zřízení a provozování stavby „Horkovodní přípojka pro  BD 
Husova U Kapličky v Českých Budějovicích“ na části pozemků parc. č. 1307, 1314, 1342, 
1394/7, 1394/6 a 1411/1, vše  k. ú. České  Budějovice 2, v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým  plánem a  v právu vstupu na výše uvedený pozemek za účelem zajištění 
kontroly, údržby a běžných oprav této stavby, mezi statutárním městem České Budějovice 
(povinný) a společností  Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 32, 372 15 
České Budějovice, IČ 60826835 (oprávněný), za cenu stanovenou dle „Zásad  na  vypořádání  
věcných  břemen“, tj. při dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč 
+ 100 Kč za každý další započatý 1 m2 (bez DPH) a za podmínek stanovených odborem 
SVS,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x fyz. os. (č.j. KP-
ZM/51/2014/M/36)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 45/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemků parc. č. 753/2 a č. 2755/34 v k. ú. Třebotovice, spočívajícího v uložení kabelového 
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vedení VO a osvětlovacích bodů VO  v rámci stavby „České Budějovice, Třebotovice, 
bytovky – veřejné osvětlení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za  účelem 
zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem č. 513-257/2013, mezi konkrétní fyzickou osobou, (jako povinná) 
a statutárním městem České Budějovice, IČ 00244 732,  (jako oprávněný), za jednorázovou 
náhradu ve výši 500 Kč, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2213/2 v k. ú. České Budějovice 2 
(„Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – ZTV, 1. etapa“) (č.j. KP-
ZM/68/2014/M/53)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 46/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 
spočívajícího v uložení zemních telefonních kabelů na části pozemku parc. č. 2213/2 v k. ú. 
České Budějovice 2, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým  plánem a v právu vstupu  na  
výše uvedený pozemek za účelem zajištění kontroly, údržby a běžných oprav této stavby mezi 
statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a společností  Telefónica 
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ  60193336 (jako 
stranou oprávněnou), za dohodnutou cenu ve výši 100 Kč (bez DPH) s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti na parc. č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice – MO - vodovod (č.j. KP-
ZM/57/2014/M/42)

(Změněno usnesením č. 309/2015 ze dne 14. 12. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 47/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy  o úplatném zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na 
pozemek parc. č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice, spočívajícího v uložení  vodovodu a kanalizace 
v rámci stavby „České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace a vodovod, část II 
Kaliště  a Třebotovice“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za  účelem 
zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem č. 512-28/2013, mezi ČR – Ministerstvo obrany, se sídlem v Praze, 
Tychonova 1, Praha 6, IČ 60162694, (jako povinný) a statutárním městem České Budějovice, 
IČ 00244 732,  (jako oprávněný), za cenu dle znaleckého posudku, a to na dobu neurčitou,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR - Ministerstvo 
obrany (č.j. KP-ZM/54/2014/M/39)

(Změněno usnesením č. 308/2015 ze dne 14. 12. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 48/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc. č. 755/1 a č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice,  spočívajícího v uložení kabelového 
vedení VO a osvětlovacích bodů VO  v rámci stavby „České Budějovice, Třebotovice, 
bytovky – veřejné osvětlení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za  účelem 
zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem č. 513-257/2013, mezi ČR – Ministerstvo obrany, se sídlem v Praze, 
Tychonova 1, Praha 6, IČ 60162694, (jako povinný) a statutárním městem České Budějovice, 
IČ 00244732,  (jako oprávněný), za cenu dle znaleckého posudku, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 2665/9 v k. ú. Třebotovice – 
stavba VO město x ÚZSVM (č.j. KP-ZM/55/2014/M/40)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 49/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc. č. 2665/9 v k. ú. Třebotovice,  spočívajícího v uložení kabelového vedení VO 
a osvětlovacích bodů VO  v rámci stavby „České Budějovice, Třebotovice, bytovky – veřejné 
osvětlení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za  účelem zajišťování provozu, 
nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 
513-257/2013, mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, (jako povinný) 
a statutárním městem České Budějovice, IČ 00244 732,  (jako oprávněný), za jednorázovou 
náhradu ve výši stanovené na základě ceny pozemku, inflačního koeficientu cen pozemků, 
počtu let trvání práva odpovídajícího věcnému břemeni a rozsahu dotčení pozemku věcným 
břemenem včetně ochranného pásma, nejméně však za minimální náhradu ve výši 1.000 Kč, 
a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti na část parc. č. 2672/55 v k. ú. Třebotovice – stavba 
komunikace, JK - SÚS (č.j. KP-ZM/34/2014/M/19)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 50/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene-služebnosti na 
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část pozemku parc. č. 2672/55 v k. ú. Třebotovice spočívajícího v umístění části stavby 
„Komunikace III/14611 Dobrá Voda“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za 
účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 002 44 732, 
(jako povinný) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, IČ 70890650, prostřednictvím subjektu spravujícího majetek kraje, Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, 
IČ 70971641, (jako oprávněný), s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České 
Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova - Dvořákova - Nádražní (č.j. KP-
ZM/63/2014/M/48)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 51/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o bezúplatném zřízení věcného břemene-služebnosti 
inženýrské sítě na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 spočívajícího 
v uložení kabelového vedení pro světelné signalizační zařízení, umístění sloupu SSZ, zřízení 
přechodu pro chodce a označníků zastávek MHD v rámci stavby „Rekonstrukce veřejných 
prostranství a ploch ulice Žižkova – III. etapa, České Budějovice (úsek Dvořákova – 
Nádražní)“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajišťování provozu, 
nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, 
mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 002 44 732, (jako oprávněný) a Jihočeským 
krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, 
prostřednictvím subjektu spravujícího majetek kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641, (jako povinný), 
s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemků v k. ú. České Budějovice 4 
(č.j. KP-ZM/39/2014/M/24)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 52/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemků parc. č. 372/3, 372/1, 694, 643/23, 643/1, 571, 582/1, 582/2, 575/9, 570/1, 
284, 569, 278/5, 277, 269/2, 269/1, 270/1, 271, 268, 263/1, 263/2, 211/1, 1924, 566, 567, 
559/1, 558, 263/3, 188  v k. ú. České Budějovice 4, spočívajícího v přeložce optických 
a zemních kabelů  v souvislosti se stavbou "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 1. etapa, část 1.1."  a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za 
účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude 
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zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 002 44 732, (jako povinným), 
společností  Telefónica Czech Rebublic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 
IČ 60193336 (jako oprávněným) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice, IČ 70890650 (jako plátcem), za cenu dohodnutou ve výši 100 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům – 
sekce A, B, C, Husova, Sukova, Lipová, k. ú. České Budějovice 2“    (č.j. KP-
ZM/103/2014/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 53/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby ZTV (komunikace – přejezdový práh) 
vybudované v rámci stavby „Bytový dům – sekce A, B, C, Husova, Sukova, Lipová, k. ú. 
České Budějovice 2“ na částech pozemků parc. č. 1411/1, 1394/6 a 1394/7, vše v k. ú. České 
Budějovice 2, od investora stavby spol. Rezidence U Kapličky s.r.o., se sídlem Studentská 
1655/1b, České Budějovice, IČ 28135393, podle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ ,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
2830 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/36/2014/M/21)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 54/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení dokončené a zkolaudované stavby „Prodloužení vodovodního řadu v ulici 
Branišovská“, v délce 20 m, na parcele číslo 2830  v k. ú. České Budějovice 2, od investora 
stavby MANE STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, IČ 472 
39 701, za cenu dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (to je 2.000 Kč + DPH),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace 
stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2" 
(č.j. KP-ZM/44/2014/M/29)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 55/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném předání staveb: stavebního objektu SO 110 – křižovatka  SSZ 
CB. 24 Rudolfovská,  SO 111 – Křižovatka SSZ CB. 24 Pekárenská, SO 305 – Odvodnění 
Pekárenské ulice, SO 321 – Vodoměrná šachta SFINX, SO 802 – Vegetační úpravy LBK 
12767 – část 1.2, SO 803 – Vegetační úpravy podél komunikací,  v rámci zrealizované stavby 
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"Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2", mezi statutárním 
městem České Budějovice (obdarovaný) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 (investor a dárce),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace 
stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.1" 
(č.j. KP-ZM/45/2014/M/30)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 56/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném předání staveb: stavebního objektu SO 101 – Přeložka silnic 
II/156, II/157 - chodníky,  SO 202 – Most přes Dobrovodský potok –Vrbenská, v rámci 
zrealizované stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 
2.1", mezi statutárním městem České Budějovice (obdarovaný) a Jihočeským krajem, se 
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 (investor 
a dárce),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí dohody o předání stavby v rámci 
realizace "Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, 
České Budějovice" (č.j. KP-ZM/47/2014/M/32)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 57/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí dohodě o předání stavebního objektu SO 101- Stavební úpravy 
ulic Dobrovodská a U Lávky a  stavebního objektu SO 161 – Dopravní značení ulic 
Dobrovodská a ulice U Lávky  a uložení inženýrských sítí do pozemků parc. č. 3683/1, 
3683/10 v majetku Jihočeského kraje, vše v k. ú. České Budějovice 5  v rámci realizace 
stavby „Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská-Družstevní, České 
Budějovice“ včetně darování pozemků nebo jejich částí parc. č. 23, 105, 113, 293/1, 294, 
3683/3, 3683/8, 3683/9, 3683/11 (pod stavbou komunikace), 
mezi statutárním městem České Budějovice (investor a budoucí dárce) a Jihočeským krajem, 
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650 (budoucí 
vlastník pozemní komunikace),

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 – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/110/2014/M/95)

(Zrušeno usnesením č. 262/2015 ze dne 12. 10. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 58/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků v k. ú. České Budějovice 2 takto:
část pozemku parc. č. 1894/150 oddělenou geom. plánem a označenou jako nově vzniklá 
parcela č. 1894/290 o výměře 38 m2 ve vlastnictví konkrétních fyzických osob a část 
pozemku parc. č. 1894/127 oddělenou geom. plánem a označenou jako nově vzniklá parcela 
č. 1894/289 o výměře 53 m2 ve vlastnictví konkrétní fyzické osobyza část pozemku parc. č. 
1984/86 oddělenou geom. plánem a označenou jako nově vzniklá parcela č. 1984/116 
o výměře 94 m2 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, bez finančního 
vypořádání,        

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – 
stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“  v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/106/2014/M/91)

(Zrušeno usnesením č. 261/2015 ze dne 12. 10. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 59/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ (místní 

komunikace s chodníky a zelenými pásy, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, 
vodovod a veřejné osvětlení) na částech pozemků parc. č. 1983/1, č. 1983/3, č. 1983/4, č. 
1983/5, č. 1984/9, č. 1984/73, č. 1984/74, č. 1984/97 a č. 2211/1, vše v k. ú. České 
Budějovice 2, od spol. A+U DESIGN, spol. s r.o., IČ 49022571a konkrétních fyzických 
osob, podle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

2. budoucí odkoupení částí pozemků 1983/1, č. 1983/3, č. 1983/4, č. 1983/5, č. 1984/9, č. 
1984/73, č. 1984/74 a č. 1984/97, vše v k. ú. České Budějovice, zastavěných místními 
komunikacemi s chodníky a zelenými pásy, od spol. A+U DESIGN, spol. s r.o., IČ 
49022571 a konkrétních fyzických osob, podle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemků parc. č. 1984/97, 1983/1 a 1984/74, vše v k. ú. České 
Budějovice 2, spočívajícího v právu uložení kanalizačního potrubí v rozsahu,  jak bude  
zaměřeno geometrickým  plánem, a  v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem 
zajištění provozu, údržby a oprav včetně odborných revizí tohoto zařízení, mezi vlastníky 
dotčených pozemků (povinní) a statutárním městem České Budějovice (oprávněný) za 
dohodnutou cenu ve výši 100 Kč (bez DPH) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou,

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc. č. 2211/1 v k. ú. České Budějovice 2, 
spočívajícího v právu uložení kanalizačního potrubí v rozsahu,  jak bude  zaměřeno 
geometrickým  plánem, a  v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajištění 
provozu, údržby a oprav včetně odborných revizí tohoto zařízení, mezi Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, prostřednictvím subjektu 
spravujícího majetek kraje: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ 70971641 (povinný) a statutárním městem 
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České Budějovice (oprávněný) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,
II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5 v k. ú. České Budějovice 
1 (č.j. KP-ZM/111/2014/M/96)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej domu Radniční  čp. 135 se stavební parcelou č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 155  m2 v k. ú. České Budějovice 1, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.650.000 Kč s podmínkou zachování 2 bytových 
jednotek v domě Radniční 135/5 pod sankcí smluvní pokuty ve výši 3.300.000,- Kč (zajištěno 
bankovní zárukou, předloženou před zahájením vkladového řízení, na dobu 5 let),        

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení částí pozemků parc. č. 1784/1, parc. č. 
1784/2 a parc. č. 1785/26 v k. ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1. etapa“ 
(č.j. KP-ZM/96/2014/M/81)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení částí pozemků parc. č. 1784/1 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1784/2 – 
ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 1785/26 – ostatní plocha, manipulační plocha 
zaměřených geometrickým plánem a nově označených jako parc. č. 1784/15 o výměře 8 m2, 
parc. č. 1784/16 o výměře 25 m2, parc. č. 1784/17 o výměře 264 m2 a parc. č. 1785/36 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. České Budějovice 4, od společnosti J.F.C. zastřešení bazénů v. o. 
s., se sídlem Hlinská 579, 370 01 České Budějovice, IČ 26035430, za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 390.000 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1765/17 
v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ (č.j. 
KP-ZM/104/2014/M/89)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1765/17 – vodní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. 
České Budějovice 4 od konkrétní fyzické osoby (id. ½) a konkrétní fyzické osoby (id. ½)  za 
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou v době odkoupení, minimálně však za cenu 
500 Kč/m2,
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II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 7 
(č.j. KP-ZM/43/2014/M/28)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 3934/1 o výměře cca 535 m2, parc. č. 3939 
o výměře cca 1076 m2, parc. č. 3944/1 o výměře  cca 908 m2, parc. č. 3947/1 o výměře cca 
1717 m2 (celkem cca 4236 m2) v k. ú České Budějovice 7, za účelem umístění a provozování 
stavby „Cyklostezka České Budějovice 7 – Roudné“ od Římskokatolické farnosti – děkanství 
u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1, se sídlem U Černé věže 1, IČ 65050410 za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 173 Kč/m2, tj. 732.828 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení vodovodního řadu na částech pozemků 
parc. č. 596/14, 1202/1 a 1201/40 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/58/2014/M/43)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o budoucím odkoupení dokončené a zkolaudované stavby 

vodovodního řadu v rozsahu cca 50 m a  dvou hydrantů DN 80 umístěné na pozemcích 
parc. č. 596/14, 1202/1 a 1201/40 v k. ú. České Budějovice 3 od investora stavby ACR 
auto, a.s., se sídlem Pražská 286, 373 67 Borek, IČ 26025582 za cenu stanovenou dle 
„Pravidel pro převod staveb ZTV“,

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 1201/40 (orná půda) v k. ú. České 
Budějovice 3, spočívajícího ve strpění uložení, zřízení a provozování vodovodního řadu 
a dvou hydrantů a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby 
a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem mezi statutárním 
městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný) a společností ACR auto, a.s., se sídlem 
Pražská 286, 373 67 Borek, IČ 26025582 (jako povinný) s tím, že věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou,

3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě na částech pozemků parc. č. 596/14 (orná půda) a parc. č. 1202/1 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího ve strpění uložení, 
zřízení a provozování vodovodního řadu a dvou hydrantů a v právu vstupu na pozemky 
za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla 
Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný), 
vlastníky pozemků parc. č. 596/14 a parc. č. 1202/1, k. ú. České Budějovice 3 (jako 
povinný) a společností ACR auto, a.s., se sídlem Pražská 286, 373 67 Borek, IČ 
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26025582 (jako investor a plátce),
 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 21 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/77/2014/M/62)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 21 ost. plocha, jiná plocha, odděleného a nově označeného 
jako parc. č. 21/2 o výměře 32 m2 v k. ú. České Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby, za 
cenu dohodnutou ve výši 19.200 Kč, tj. 600 Kč/m2,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1201/107 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/99/2014/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku parc.č. 1201/107 – ostatní plocha, manipulační plocha, zaměřené 

geometrickým plánem a nově označené jako parc.č. 1201/262 o výměře 812 m2 v k. ú. 
České Budějovice 4, společnosti AUTO FUTURE, s. r. o., se sídlem Antala Staška 1966, 
370 07 České Budějovice, IČ 25160303, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
841.000 Kč (bez DPH) + náklady spojené s prodejem,

2. uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc. č. 1201/107 zaměřené geometrickým plánem a nově označené 
jako  parc. č. 1201/262 v k. ú. České Budějovice 4 mezi statutárním městem České 
Budějovice (strana oprávněná) a společností AUTO FUTURE, s. r. o., se sídlem Antala 
Staška 1966, 370 07 České Budějovice, IČ 25160303  (strana povinná) spočívajícího 
v právu strpění staveb kanalizačního řadu, veřejného osvětlení a vedení světelné 
signalizace a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch a revizí 
uvedených staveb v rozsahu zaměření geometrickým plánem, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků v k. ú. Litvínovice - lokalita 
Šindlovský rybník (č.j. KP-ZM/90/2014/M/75)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 426/1, parc. č. 426/2 a části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. 
Litvínovice oddělených geometrickým plánem č. 2030-1/2014 a označených jako nově 
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vzniklé pozemky:
- parc. č. 426/2 (tj. část parc. 426/2 a část parc. č. 426/1) o výměře 154 m2 
- parc. č. 426/1  (tj. část parc. 426/2 a část parc. č. 426/1) o výměře 68 m2 
- parc. č. 426/3  (tj. část parc. 426/2 a část parc. č. 426/1) o výměře 4 m2, 
- parc. č. 411/6  (tj. část parc. 411/1) o výměře 44 m2, 
- parc. č. 411/7  (tj. část parc. 411/1) o výměře 27 m2, 
- parc. č. 411/8  (tj. část parc. 411/1) o výměře 12 m2, 
za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 700 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 – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na části pozemků parc. č. 859/1, 2213/2, 725/2, 726/1, 
726/51, 726/33, 726/34, 2099/127 a 2099/178, vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/86/2014/M/71)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, spočívajícího v uložení veřejného komunikačního vedení sítí 
elektronických komunikací (optické datové sítě) na části pozemků parc. č. 859/1, 2213/2, 
725/2, 726/1, 726/51, 726/33, 726/34, 2099/127 a 2099/178, vše v  k. ú. České  
Budějovice 2, v rozsahu,  jak  bude zaměřeno geometrickým plánem, a  v právu vstupu 
na výše uvedené pozemky za účelem zajištění kontroly, údržby a běžných oprav  této  
stavby, mezi statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a spol. 
LuckyNet, s. r. o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 28078993 (jako 
stranou oprávněnou), za cenu stanovenou dle „Zásad  na  vypořádání  věcných  břemen“, 
tj. při dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za 
každý další započatý 1 m2 (bez DPH) a za podmínek stanovených příslušnými odbory 
s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

2. záměr budoucího prodeje části pozemku parc. č. 726/1 o výměře cca 11 m2 a části 
pozemku parc. č. 2099/127 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. České Budějovice 2, spol. 
LuckyNet s. r. o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 28078993, za cenu 
v místě a čase obvyklou stanovenou v době prodeje + náklady spojené s prodejem 
a s podmínkou předkupního práva pro statutární město České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen - 
služebností inženýrských sítí a smlouvy o budoucím daru - "Obchodní centrum IGY 
2, České Budějovice" (č.j. KP-ZM/50/2014/M/35)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby "Obchodní centrum IGY2, České Budějovice" takto:
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 

sítě na částech pozemků parc. č. 3259/7, 4731/5, 4731/1, 3487/1, 3097/1 v k. ú. České 
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Budějovice 3, spočívajícího v uložení, zřízení a provozování kanalizační a vodovodní 
přípojky a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize 
této stavby, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, za cenu stanovenou dle 
"Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen", to je při dotčené 
ploše včetně ochranného pásma do 30 m2, za cenu 10.000 Kč + 100 Kč bez DPH za 
každý započatý 1 m2, mezi statutárním městem České Budějovice (jako 
povinným) a investorem stavby IGY2 CB, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24152561 (jako oprávněným), s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě na částech pozemků parc. č. 3259/7, 4731/5, 3487/1, 3097/1 v k. ú. České 
Budějovice 3, spočívajícího v přeložce areálových rozvodů, přeložce veřejného řadu 
NTL a přeložce trolejového vedení a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných 
oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, za 
cenu stanovenou dle "Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných 
břemen", to je při dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2, za cenu 10.000 Kč 
+ 100 Kč bez DPH za každý započatý 1 m2, mezi statutárním městem České 
Budějovice,(jako povinným), jednotlivými vlastníky sítí (jako oprávněnými) 
a investorem stavby IGY2 CB, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 
00 Praha1, IČ 24152561 (jako plátcem), s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou,

3. přijetí budoucího daru dokončených a zkolaudovaných staveb od společnosti IGY2 CB, 
a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČ 24152561:
- místní komunikace včetně součástí a příslušenství na částech pozemků parc. č. 4731/1, 
4731/5, 3487/1, 3097/1, 3259/7 a parc. č. 3287/1 v k. ú. České Budějovice 3, 
- pozemku pod stavbou komunikace na části pozemku parc. č. 3287/1 v k. ú. České 
Budějovice 3,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 4742/16, k. ú. České 
Budějovice 3 za části pozemků parc. č. 2734/31 a 2734/30 v k. ú. České Budějovice 7 
(č.j. KP-ZM/35/2014/M/20)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 4742/16 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 102 m2 v k. 
ú. České Budějovice 3 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za části pozemků 
parc. č. 2734/31 a parc. č. 2734/30 oddělené geometrickým plánem č. 736-68/2012 
a označené jako nově vzniklá parc. číslo 2734/82 (orná půda) o výměře  155 m2 v k. ú. České 
Budějovice 7 ve vlastnictví Ing. Josefa Nováčka, bytem Dlouhá 731/33, 110 00 Praha, bez 
finančního vyrovnání, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného 
břemene na pozemek parc. č. 4742/16 v k. ú. České Budějovice 3 spočívajícího ve strpění 
uložení dešťové kanalizace – odvodnění komunikace a v právu vstupu za účelem nutných 
oprav, údržby a odborné revize mezi statutárním městem České Budějovice (jako oprávněný) 
a Ing. Josefem Nováčkem (jako povinný), na dobu neurčitou,

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



53

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků od České republiky   (č.j. 
KP-ZM/101/2014/M/86)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku 2137/110 oddělené geom. plánem a označené jako parcela č. 
2137/363 o výměře 37 m2 v k. ú. České Budějovice 2 a pozemku parc. č. 388/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1984 m2 v k. ú. České Budějovice 7 z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví statutárního města České Budějovice,  

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

K bodu: Prominutí poplatků z prodlení za dlužné nájemné z bytu – konkrétní fyzická osoba 
(č.j. KP-ZM/109/2014/M/94)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost konkrétní fyzické osoby o prominutí poplatků z prodlení ve výši 205.907 Kč,

II. s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení v částce 205.907 Kč konkrétní fyzické osobě,

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

K bodu: Reklamní činnost Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. pro zvýšení 
zájmu přepravy cestujících prostřednictvím MHD (č.j. KP-ZM/75/2014/M/60)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
návrh pana zastupitele Františka Jelena, kterým by Zastupitelstvo města České 
Budějovice doporučilo statutárním orgánům společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, 
a.s. zajistit reklamní činnost, jejímž cílem by mělo být zvýšení zájmu přepravy cestujících 
prostřednictvím MHD s tím, že prokazatelná ztráta Dopravního podniku města České Budějovice, 
a.s. bude hrazena z rozpočtu města České Budějovice.

K bodu: Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/25/2014/M/11)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice, IČ: 28150244, spočívající v rozšíření nemovitého majetku, se kterým organizace 
hospodaří, o stavbu domku trafostanice a stavbu kabelových rozvodů včetně 2 ks pilířů na 
Sokolském ostrově v k. ú. České Budějovice 1,
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II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 
leden - prosinec 2013 pro děti a mládež do 18 let (č.j. KP-ZM/87/2014/M/72)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města za období leden - prosinec 2013 

občanskému sdružení TJ Koh-i-noor České Budějovice, Skuherského 12, České 
Budějovice dle tabulky "Ocenění za reprezentaci města České Budějovice",

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
II. u k l á d á

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

K bodu: Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/31/2014/M/16)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice, IČ 
62537661, převod nemovitého majetku - box na kontejnery na parcele č. 963/1 v k. ú. České 
Budějovice 5, v celkové ceně 187.603,35 Kč, 

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

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/79/2014/M/64)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za období II. pololetí 2013 pro ŽIVOT 90, IČ 00571709, 

ve výši 111.543 Kč
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení
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K bodu: Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/80/2014/M/65)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 1. části neinvestiční dotace na I. pololetí roku 2014 pro Městskou charitu 

České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 250.000 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/82/2014/M/67)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 1. částí neinvestičních dotací na I. pololetí roku 2014 pro:

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČ 00425851 ve výši 
350.000 Kč,
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709 ve výši 900.000 Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955 ve výši 750.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

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

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/84/2014/M/69)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 1. částí neinvestičních dotací na I. pololetí roku 2014 pro:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČ 26594463 ve výši 
90.000 Kč,
Ledax, o.p.s., IČ 28068955 ve výši 100.000 Kč,
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709 ve výši 210.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018 (č.j. KP-
ZM/83/2014/M/68)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2014:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice pro rok 2014.

K bodu: Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva města za práci v orgánech obce od 
1. 3. 2014 (č.j. KP-ZM/108/2014/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu o návrhu odměn za výkon funkce členů zastupitelstva dle přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb.,

II. s c h v a l u j e
tyto výše odměn za práci v orgánech obce s účinností od 01.03.2014:
- neuvolnění členové zastupitelstva města, měsíčně 1.780 Kč,
- neuvolněný člen rady města, měsíčně 5.230 Kč,
- předsedové výborů ZM, komisí RM měsíčně 3.930 Kč,
- členové výborů ZM,  komisí RM měsíčně 2.000 Kč,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat vyplácení odměn dle důvodové zprávy a její přílohy, v upraveném znění.

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2014 v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/18/2014/M/4)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2014:
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 neinvestiční dotace - významná akce - na Festival tvůrčí fotografie Fotojatka 

ve výši 130 000 Kč pro Fotojatka o. s.,
2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na Budějovický Majáles 2014 ve výši 

300 000 Kč pro Studentské kulturní sdružení České Budějovice,
3. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 3. ročník 1/2 Maratonu 2014 ve výši 

550 000 Kč pro Tempo Team Prague s. r. o.,
4. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 25. Hudební slavnosti Emy 

Destinnové ve výši 100 000 Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České 
Budějovice - koncertní agentura s. r. o.,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (č.j. KP-ZM/15/2014/M/2)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. České Budějovice 3 a 4 - propojení dopravních okruhů 
ulic Nádražní a Okružní ulicí Generála Píky,

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

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
17. 02. 2014 (č.j. KP-ZM/93/2014/M/78)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/42/2014/M/27)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Č. Budějovice ze dne 22. 1. 2014,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. kontrolu usnesení ZM.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny 
jednání 18. prosince 2013, 6., 8., 15. a 29. ledna, 12. února 2014 (č.j. KP-
ZM/19/2014/M/5)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 18. prosince 2013, 
6., 8., 15. a 29. ledna, 12. února 2014.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/14/2014/M/1)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1212/2 v k. ú. 

České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/100/2014/M/85)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemku parc. č. 1212/2 o výměře 66 m2 v k. ú. 
České Budějovice 3, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku 
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/97/2014/M/82)

Usnesení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. České 
Budějovice 2 spol. SEVA, export, import, s.r.o., se sídlem U Výstaviště 4, České Budějovice, IČ 
00665843, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení Ing. Miroslavu 
Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1667/41 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita „Luční jez“ (č.j. KP-ZM/98/2014/M/83)

Usnesení ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1667/41 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 752 m2 (pod rozestavěným bytovým domem) v k. ú. České Budějovice 2 spol. 
VLTAVAPARK, s. r. o., se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice, IČ 26024306, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 1.729.600 Kč (bez DPH) + náklady spojené s prodejem a uložení 
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města -záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1926/1 v k. ú. 
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/102/2014/M/87)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1926/1 o celkové výměře 
cca 588 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za účelem využití jako zahrady, za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku 
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního 
města České Budějovice – Město a voda –Vodácký přístav u Valchy (č.j. KP-
ZM/60/2014/M/45)

Usnesení ve věci zrušení usnesení č. 22/2012 ze dne 16. 2. 2012 v celém rozsahu, týkající se směny 
částí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, v majetku JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 4. 
středisko VAVÉHA České Budějovice, Ledenická 61, 370 06 České Budějovice  parc. č. 1645 
(zahrada) oddělené geometrickým plánem č. 3445-70/2011 a označené jako nově vzniklá parc. č. 
1645/1 (zahrada) o výměře  338 m2  a parc. č. 1646 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) 
oddělené geometrickým plánem č. 3398-43/2011 a označené jako nově vzniklá parc. číslo 1646/1 
(vodní plocha, koryto vodního toku umělé) o výměře  172 m2 za pozemek parc. č. 637 (zahrada) 
o výměře 2391 m2 v k. ú. České Budějovice 5, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, 
za účelem  majetkového  vypořádání  investiční  akce  „Město a voda – objekt 09 – Vodácký přístav 
u Valchy“ s tím, že rozdíl cen v místě a čase obvyklých směňovaných nemovitostí ve výši 
2.053.200 Kč uhradí JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 4. středisko VAVÉHA České Budějovice 
statutárnímu městu České Budějovice a s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární 
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město České Budějovice (náklady spojené se směnou nemovitostí budou hrazeny oběma stranami 
rovným dílem) a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci tohoto 
usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  20. 2. 2014
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Milan Brabec

Ing. Kamil Calta

Mgr. Juraj Thoma
primátor


