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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/156/2015/Z/2
Z Á P I S

ze 4. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 16. 3. 2015 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil Calta, Václav Fál, 
Mgr. Jiří Filip, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, Vladimíra Hrušková, Ing. Bc. Vítězslav 
Ilko, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie 
Kozlová, Ph.D., Mgr. Stanislav Křída, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., 
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Pavel Matoušek, MBA, 
Jan Michl, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, 
JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška Richtrová, Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava 
Sýkorová, Michal Šebek, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová, 
Ing. Jaromír Talíř, Ing. Ivan Tekel, MBA, Mgr. Juraj Thoma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., 
Mgr. Rudolf Vodička, RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
RSDr. Petr Braný, Ing. Slavoj Dolejš, Mgr. Petr Podhola

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu č. 8, schválení programu, zvolení návrhové komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení 
(9:10 hodin) přítomno 40 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Primátor Ing. Svoboda informoval o písemném vyjádření zastupitelky Evy Hajerové 
o jejím vystoupení z ČSSD a z klubu zastupitelů s tím, že nadále bude působit 
v zastupitelstvu jako nezařazená zastupitelka.  
Primátor Ing. Svoboda upozornil, že bod Vystoupení občanů bude projednán od 13:00 
hodin.  Dále sdělil, že na žádost pana Petra Vaverky a Josefa Spálenského se stahuje bod 
poř. č. 7.4. Dispozice s majetkem města - majetkové vypořádání stavby na pozemku parc. 
č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 z návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva města. 
Zastupitelé obdrželi u prezence:
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
11. 3. 2015, nově nakopírovaný materiál poř. č. 2 - Geneze průběhu soutěže o návrh - 
Centrum halových sportů České Budějovice, kdy původní materiál byl nakopírován bez 
jedné strany, a materiál pro informaci, který byl předložen radě města - Poskytnutí dotací 
z dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 1. výzva, kde jsou 
radou města schválené žádosti o dotaci do 50 tis. Kč. 
Bylo hlasováno o zařazení bodu poř. č. 8 Delegování zástupce statutárního města České 
Budějovice na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., kdy primátor 
Ing. Svoboda navrhl bod zařadit jako bod poř. č. 3. – bod byl zařazen. (27,1,10,3/41) 
M. Šebek vznesl dotaz, zda Ing. Holický počítá s tím, že v bodě Diskuse zastupitelů bude 
prezentovat Územní komise Rady města České Budějovice. 
Ing. Svoboda odpověděl, že Ing. Holický bude informovat o Územních komisích Rady 
města České Budějovice v bodě č. 25 Diskuse zastupitelů.
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Byl schválen program 4. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice. (41,0,0,1/42)
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda RNDr. Michal Kohn, CSc., 
Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Kamil Calta, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Jaroslava 
Sýkorová, Michal Šebek, Bc. Jan Pikous (41,0,0,1/42).  
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Filipa a Václava Fála.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis ze 3. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.15 do 13.00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin.
Vystoupil poslanec Parlamentu České republiky Karel Pražák, který informoval, že je 
místopředsedou podvýboru pro mládež, členem Národní rady pro sport a Ligy českého 
sportu. Je členem skupiny, která vytváří osnovy k novému zákonu o podpoře sportu. 
V současné době je situace taková, že je sport všeobecně podfinancován, a to zvlášť 
v investicích. Informoval, že ministr financí A. Babiš pod tlakem sportovních svazů 
a vedení sportu přistoupil na to, že pokud projde novela zákona o loteriích, tak veškeré 
fin. prostředky z tohoto výnosu by měly jít do sportu. V loňském roce se rozdělovalo 
2.950 mil. Kč a 1 mld. Kč na reprezentaci a 1 mld. Kč na činnost prostřednictvím svazu 
a cca 850 mil. Kč na investice, které se rozdělují velmi podivným způsobem, i když 
existují jakési osnovy, tak to probíhá tím způsobem, že kdo si to vyjedná, ten peníze 
dostane. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy M. Chládek slíbil, že se prostředky 
budou rozdělovat jinak, v letošním roce, ale rozdělují stále starým způsobem. Návrh je 
takový, aby fin. prostředky byly vázány na samostatné kapitole ministerstva školství, aby 
byla kontrola nad jejich toky s tím, že je návrh, aby finanční prostředky byly cíleně 
rozděleny na činnost reprezentace, prostřednictvím svazu a na investice prostřednictvím 
krajů a měst, a to je důvod, proč vystoupil na zastupitelstvu. Sdělil, že cílem je, aby se do 
investic a do modernizací dostalo více fin. prostředků, tzn. aby k prostředkům, které dá 
stát, přispěl kraj a aby přispělo také město nebo obec, kde se záležitosti mají realizovat. 
Chtěl by, aby obce fin. prostředky vstupovaly do sportovišť tak, jak je to běžné 
v evropských zemích, a aby obce sportoviště udržovaly a kluby tam vykonávaly svou 
činnost. Tento záměr přednesl na výboru pro veřejnou správu, kde byli zástupci 
Parlamentu ČR a Senátu ČR a tento záměr je zaujal, protože se dostávají do situace, kdy 
je oslovují zástupci jednotlivých klubů např. TJ Sokol, kteří nejsou schopni sokolovny 
udržovat. Obce do tohoto vstoupit nemohou, protože by to bylo protizákonné. Sdělil, že 
město by si mělo vytipovat sportoviště, která by měla působit jako veřejná a v budoucnu 
by se měla rozvíjet. Všechny prostředky z výnosů z loterií by šly cíleně do sportu. Uvedl, 
že v roce 2012 město České Budějovice dostalo cca 75 mil. Kč z výnosů z loterií. Hrozí 
situace, že sportoviště mohou být rozprodávána, a je ochoten spolupracovat. Sdělil, že má 
kancelář v Krajinské ul. Zákon by měl být přijat do konce letošního roku.  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení pana poslance Karla Pražáka, kdy neví, kde vzal 
informace, že z hazardu je příjem města 75 mil. Kč. Příjem města z hazardu se pohyboval 
kolem cca 40 mil. Kč a ty byly vynaloženy na podporu dotační činnosti, a to do sportu, 
kultury a sociálních věcí. Ubezpečil pana poslance, že největší částka šla na podporu 
volnočasového žákovského sportu, kdy se rozdělovala částka cca 20 mil. Kč.

1. Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem 
(KP-ZM/128/2015/M/70)
Přijato usnesení č. 34/2015 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.  
Diskuse:  
RNDr. Kohn, CSc.: Souhlasí s návrhem této vyhlášky, kdy si myslí, že je to krok 
správným směrem. Vznesl dotaz, zda při přípravě vyhlášky bylo přihlíženo také k tomu 
jak motivovat občany ke třídění odpadu, kdy existují různé formy bonifikace za třídění 
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odpadů dovozem do sběrných dvorů. Dále uvedl příklad z Argentiny, kde dodávají do 
domácností odpadkové koše, které jsou předem rozděleny na čtyři sekce, a to zvýšilo 
procento třídění odpadu o cca 20 – 25 %, a dotázal se, zda se do budoucna počítá s tím, že 
by se nějakým způsobem sbíral biologicky rozložitelný odpad i z domácností.    
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení RNDr. Kohna, CSc. Pokud by chtěl občany 
motivovat, tak je potřeba vědět, jak který občan třídí, a to je možné dosáhnout např. 
čipováním, kdy popelnice občana bude mít čip a svozová společnost pak na základě 
počítačového propojení bude vědět, jak který občan třídí, pak bude možné toho občana 
bonifikovat. Uvedl příklady z Rakouska a z Německa, pokud byl zpoplatněn pouze odpad 
směsný, netříděný a za odpad tříděný se neplatilo, tak se poměrně dost množily černé 
skládky. Pro město velikosti Českých Budějovic zatím bonifikační systém nebyl 
nalezen. Co se týká odpadu z domácností, tak od roku 2013 k tomuto účelu slouží hnědé 
popelnice na bioodpad a v současné době jsou umístěny zejména ve vilových čtvrtích 
v počtu 3 002 ks.  
RNDr. Zahradník: Sdělil, že třídění komunálního odpadu je věc, která je v našem městě  
zajištěna již několik let na poměrně dobré úrovni. Cílem je, aby byl následně recyklován. 
Vznesl dotaz, jak je zajištěna následná recyklace vytříděného komunálního odpadu, např. 
papír, plasty, ale také biologicky rozložitelný komunální odpad, kdy jeho nejpřirozenější 
recyklace je kompostování. Otázkou je, zda se pak pro vzniklý kompost najde uplatnění. 
Dále vznesl dotaz na problém s kovovým odpadem. Tento odpad je nyní možné nově 
dávat do sběrných nádob pro kovový odpad nebo je možné tento odpad dávat do sběren, 
kde ale došlo nyní ke změně a je možné platit za odevzdaný odpad pouze bezhotovostním 
způsobem a ve sběrnách tak došlo ke snížení odběru kovového odpadu, kdy lidé 
očekávali hotovostní platbu. Ukradený kovový odpad byl často sběrnami vykupován 
a hotovostní platba k tomuto vybízela. Upozornil na to, že pokud město bude kovový 
odpad vybírat ve sběrných dvorech, zdali to nebude „předprovedený“ sběr pro ty, kteří 
pak za něj dostanou peníze.  
Ing. Moravec: Odpověděl, že město má smlouvu se společností .A.S.A. České 
Budějovice, a. s. na recyklovaný odpad. V dnešní době kompost nechce nikdo ani 
zadarmo a odpad, který je občanem odevzdán, se stává majetkem obce a svozová 
společnost následně zajišťuje jeho likvidaci. Předpokládá, že .A.S.A. České Budějovice, 
a. s. dodržuje zákon a v žádném případě by si nedovolila s odpadem protizákonně 
nakládat.  
RNDr. Zahradník: Sdělil, že město se snaží poměrně dobře motivovat občany, a město za 
to  pochválil a současně se pochvalně v minulosti vyjadřoval o nádobách na bioodpad. 
Požádal, aby firma .A.S.A. důsledně recyklovala, aby odpady neskončily v Lišově na 
skládce. Požádal, aby město zvýšilo pozornost, jak .A.S.A. České Budějovice, a. s. 
nakládá s odpady, aby se dobrá motivace neobrátila v opak. 
Ing. Moravec: Odpověděl, že zvěsti o tom, že vytříděný odpad končí na skládce v Lišově, 
také slyšel, ale k tomu, aby město dohlíželo, jak se firma chová, předpokládá, že byl 
jmenován ve společnosti pan Ziegler. Předpokládá, že na to pan Ziegler dohlížel a rovněž 
na to budou dohlížet noví členové dozorčí rady. 
RNDr. Zahradník: Sdělil, že chtěl pouze připomenout tuto věc a poděkoval 
Ing. Moravcovi na odpověď.   
Mgr. Thoma: Vznesl dotaz, jakým způsobem je možné zintenzivnit kontrolu v některých 
případech. Uvedl příklady. Jaké možnosti kontroly má město u fyzických osob. Sdělil, že 
se obrátí na pana Ing. Mikšátka z odboru správy veřejných statků.  
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Podpořil edukaci obyvatelstva k tomu, aby separovalo odpad. 
 JUDr. Průcha:  Uvedl podnět, aby měli i občané v jiných lokalitách možnost separovat 
a využívat k tomu plastové pytle, které jsou řešeny pouze v historickém centru. Realizují 
to i jiné obce a i lidé, kteří nemohou docházet ke kontejnerům, by mohli využívat plastové 
pytle.
Ing. Moravec: Poděkoval JUDr. Průchovi za podnět. V historickém centru nejsou 
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podzemní kontejnery, které by působily esteticky, proto je zajištěn pytlový sběr. 
Informoval, že odbor kontroly a dozoru ministerstva vnitra vyhlášku označil v souladu se 
zákonem, tudíž může být schválena zastupitelstvem.
Upozornil, že se mu z technických důvodů nepodařilo hlasovat pro schválení vyhlášky.

2. Geneze průběhu soutěže o návrh - Centrum halových sportů České Budějovice (KP-
ZM/116/2015/M/60)
Přijato usnesení č. 35/2015 
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že promítl prezentaci a shrnul celý průběh soutěže 
o návrh – Centrum halových sportů.  
Bylo hlasováno o návrhu usnesení předkladatele Ing. Ivo Moravce - bere na vědomí 
předloženou zprávu o průběhu soutěže o návrh na akci Centrum halových sportů České 
Budějovice - byl přijat (30,0,7,4/41).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení zastupitele Michala Šebka - Zastupitelstvo města 
České Budějovice pověřuje Radu města České Budějovice do 29. června 2015 
zpracováním strategie a koncepce ohledně vývoje a správy Sportovní haly, její 
modernizace, a to tak, aby v následujících letech vzniklo odpovídající a reprezentativní 
zázemí pro vrcholový a reprezentační sport ve městě České Budějovice v oblasti 
halových sportů -  nebyl přijat (18,0,19,4/41).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení zastupitele Mgr. Rudolfa Vodičky - II. ukládá radě 
města požadovat na uchazečích soutěže na Centrum halových sportů navrácení 
vyplacených odměn ze zrušené soutěže - byl přijat (24,0,9,7/40).
Diskuse:  
M. Šebek: Poděkoval radě města, že tento bod byl zařazen na toto zastupitelstvo, 
a Ing. Moravcovi za shrnutí celé akce. Sdělil, že celá akce trvala 1001 dní.  Celkové 
náklady činí 1,7 mil. Kč, kdy se jedná o přímé náklady a není v ní započítána práce 
úředníků. Na webových stránkách je celá akce velice pěkně zpracována. Uvedl 
prezentaci, aby bylo zřejmé, jak pod vedením bývalého primátora Mgr. Thomy některé 
věci fungovaly. Centrum halových sportů měla být jedna z významných staveb, která 
měla posunout architekturu města, kdy z jeho strany byly návrhy velmi pěkné. Sdělil, že 
pro oblast sportu zde měla vzniknout hala, která měla reprezentovat město a měla sem 
dostat i reprezentaci ve všech halových sportech a vyřešit tak dlouhodobý problém 
s florbalisty a volejbalisty, kdy byla diskutována otázka, zda je pro volejbalisty dostatečně 
vysoký strop, apod. Současně mělo vzniknout zázemí pro naše volejbalisty, zázemí měli 
využívat fotbalisti, hokejisti a další sportovní kluby. Od počátku shledával, že celá akce je 
poddimenzovaná a že město dalo do zadávacích podmínek, že musí stát 277 mil. Kč 
včetně DPH, a to se později ukázalo, že celou akci zhroutilo. Uvedl prezentaci, kde 
shrnul, kdo všechno se podílel na celé akci. Sdělil, že se mj. soutěžilo o vítěze, který bude 
zpracovávat projektovou dokumentaci, a zde se jednalo o 8 – 12 mil. Kč a to jsou další 
fin. prostředky, které touto architektonickou soutěží měly být dále vyplaceny. Prezentoval 
kritéria pro tuto soutěž.  Dále sdělil otázky, které z jeho pohledu v tomto městě zaznívaly. 
První otázkou bylo, zda město potřebuje halu. Sdělil osobní názor, že podobnou halu 
město potřebuje. Druhou otázkou bylo, zda nejde opravit nebo modernizovat starou halu. 
V rámci architektonické soutěže bylo jasně sděleno, že nejde.  Třetí otázkou bylo, zda 
není lepší postavit halu v jiné části města. Bylo diskutováno, že by se postavila nová ve 
Čtyřech Dvorech. Čtvrtou otázkou bylo, zda má město na tuto akci peníze. Myslí si, že 
důvod byl  právě br vypsání veřejné zakázky na cenu. Pátou otázkou bylo, zda vyhlášená 
limitní cena soutěže je reálná. Myslí si, že odborníci ze stavitelství by se nedostali na 
takovou stavbu vypočítanou cenou „kubíku“. Šestou otázkou bylo jak zajistit zázemí 
sportovcům po dobu stavby, kdy k tomuto proběhla velká diskuse, a sedmou otázkou, zda 
mají všichni účastníci soutěže stejné podmínky. Upozornil, že ani jedna z těchto otázek 
nebyla veřejně diskutována před vyhlášením soutěže. Sdělil, že existovala volumetrická 
studie vítězného návrhu, tj. zajímavá skutečnost, když má proběhnout soutěž, a ze strany 
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Atelieru 8000 s. r. o. byl znám návrh ještě před vyhlášením soutěže na Centrum halových 
sportů. Dál uvedl skutečnost, že zadání statistické expertízy nosné ocelové konstrukce 
současné haly byla zpracována Atelier 8000, s. r. o. již v roce 2011 a to byl argument 
Mgr. Thomy, kdy vysvětloval, proč nejde opravit současná hala a proč to neunese nosná 
konstrukce. Pozastavil se nad tím, jak může město svůj záměr položit na základě analýzy, 
kterou si nechala zpracovat externí firma a zrovna ta, která vyhrála soutěž. Informoval, že 
Ing. Rataj organizoval petici proti zbourání Centra halových sportů, kdy ji podepsalo 
1.086 občanů.  Dále informoval, že Mgr. Thoma přišel na jednání sportovní komise 
a dlouze vysvětloval situaci, ale komisi neuspokojil a ta se dostala k závěru, že to tak 
musí být, jak sdělil. Sdělil, že po vyhlášení záměru se mohli potencionální účastníci 
dotazovat (dle zákona o veřejných zakázkách) a přišel dotaz: "Do jaké míry je závazné 
funkční a finanční rozdělení investice.“ Odpověď Mgr. Thomy byla, že rozpočet musí být 
závazný. Následoval dotaz Ing. arch. Krupauera z Atelieru 8000, spol. s r. o., zda se může 
zúčastnit soutěže, a bylo mu sděleno, že se mohou zúčastnit. Pak vše začalo a následovaly 
námitky, kdy soutěž byla vyhlášena na 277 mil. Kč, ale hodnotící komise do druhého kola 
posunula návrhy, které tuto částku přesahují, ač měsíc předtím bylo sděleno, že finanční 
závazky jsou neměnné. Pak následovalo správní řízení ÚOHS. Vítězný návrh Atelier 
8000, spol. s r. o. měl pořadové č. 13. Shrnul částky jednotlivých projektů: 1. Atelier 
8000, spol. s r. o -  473 mil. 2. Ing. arch Petr Moravčík 369 mil. Kč,  3. Ing. arch. Zbyněk 
Ryška - 475 mil. Kč. Všechny návrhy jsou dalece za 277 mil. Kč včetně DPH. Důvodem 
ke zrušení bylo - citoval z rozhodnutí ÚOHS:  „Porota rozhodla, že nebude vylučovat 
žádný soutěžní návrh z důvodu nedodržení finančních limitů, překročila své oprávnění dle 
zákona a pozměnila soutěžní podmínky.“ To je skutečnost, kdy zde vidí pochybení 
poroty, a kdyby se toto nestalo, tak by zde soutěž proběhla a všichni by si to měli 
pamatovat. Navrhl posílit právní oddělení a dát právníky do hodnotících komisí, protože 
pokud to bude takto fungovat, tak zde nikdy nic město nepostaví. Shrnul, že celá akce 
zatím stála 1,7 mil. Kč a není v ní započítána částka 30 tis. Kč, tj. pokuta od ÚOHS, 
a dotázal se, jak se s těmito náklady město vypořádá a kdy podle něj městu vznikla škoda. 
Sdělil, že bude zajímavé, jak s tím město naloží a jak se poučí z tohoto příkladu, kde 
vznikla chyba a kdo je za vše zodpovědný. Zhodnotil, že celá akce vznikla bez sportovní 
veřejnosti, a tím bylo dáno i to, jak silově byl celý projekt veden. Byla provedena 
nedostatečná analýza výchozího stavu a vše bylo řešeno až v průběhu soutěže, kdy pak 
byly vytvářeny argumenty, a když bylo rozhodnuto o zahájení, nebyla akce nijak řízena. 
Argumentačně byl řízen k určitému směru a pro něj je za to odpovědný bývalý primátor 
Mgr. Thoma, který měl odpovědnost a mohl vytvořit odpovídající tým pro realizaci 
celého projektu, ale nic z tohoto se nestalo a po 1001 dnech celý projekt končí.  
Navrhl M. Šebka na usnesení: Zastupitelstvo města České Budějovice pověřuje Radu 
města České Budějovice do 29. června 2015 zpracováním strategie a koncepce ohledně 
vývoje a správy Sportovní haly, její modernizace, a to tak, aby v následujících letech 
vzniklo odpovídající a reprezentativní zázemí pro vrcholový a reprezentační sport ve 
městě České Budějovice v oblasti halových sportů. 
Ing. Moravec: Uvedl, že město si musí  říct co dál, zda bude v soutěži pokračovat 
způsobem v souladu se zákonem, kdy jsou tři možnosti. Vyhlášení nové soutěže o návrh 
dle zákona o veřejných zakázkách, tento zákon by městu umožňoval soutěž vyhlásit 
okamžitě, ovšem zvyklost je taková, že pokud podobná žádost o soutěž byla zrušena, tak 
by se nová soutěž neměla vyhlašovat 5 let, protože není zaručena anonymita. Další 
možností je ve zrušené soutěži pokračovat, a to vypsáním nové soutěže o návrh tzv. 
zakázkou malého rozsahu s limitem do 5 mil. Kč, kdy od roku 2014 je nově uvedeno do 
 5.244 tis Kč. Další možností je pokračovat v soutěži zakázkou malého rozsahu do 
2 mil. Kč a dále pracovat s návrhem, který se umístil na 1. místě. Tato možnost byla 
konzultována s doc. Jurčíkem, který je významným odborníkem na veřejné zakázky, 
který tento postup předběžně schválil. Rada města by se měla zabývat tím co dál se 
sportovišti v Českých Budějovicích, kdy se nejedná pouze o sportovní halu, ale i o zimní 
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stadion a fotbalový stadion a sledovat nejen zájem prof. klubů, ale i sportování mládeže 
a veřejnosti. Informoval, že ve vedení města se sešly strategické výhledy, které byly 
diskutovány, a ve chvíli, kdy jejich vize dostane jasnější obraz, tak k tomu bude pozvána 
opozice i veřejnost. Reagoval na M. Šebka ohledně toho, co sdělil v závěru s tím, že by 
 byl velmi opatrný ve vznášení obvinění, kdo za co může, ač si může myslet o rozhodnutí 
komise, co chce, ale o tom, že všechny soutěžní návrhy, které prošly formální kontrolou, 
mohou postoupit do prvního kola, tak porota rozhodla pěti ze šesti hlasů. Upozornil, že 
není úplně jednoduché říci, že za to, jak celá akce dopadla, může ten či onen.   
JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na vystoupení M. Šebka. Nemyslí si, že by se zde bránilo 
otevřené debatě o výstavbě Centra halových sportů, a hovořil o tom už i jako neuvolněný 
radní v minulé koalici a řadu bodů kritizoval, ale možnost se k tomuto vyjádřit vždy byla 
a je.  Řada bodů byla správně pojmenována, byť nechce hodnotit ve všech bodech, zda 
data sedí, to není schopen říci, ale s čím nelze souhlasit, je, že otázky měly být pokládány 
dříve než až v průběhu rozjetí akce. Otázky byly debatovány v radě města a byly na ně 
dávány odpovědi. Zmínil několik uzlových bodů, kterými se rada města i zastupitelské 
kluby zabývaly. Prvním bodem byla např. nabídka darování dokumentace městu České 
Budějovice, kdy se dotazoval, zda je možné, aby město ji přijalo. Samozřejmě že to 
nebylo možné, ale to byl první bod, kdy se dospělo k tomu, že je potřeba tu věc soutěžit. 
Další věcí byly prostředky na stavbu Centra halových sportů. Sdělil, že rada města 
projednávala materiál střednědobý investiční výhled, který nedával příliš fin. možností 
městu, pokud nebude město brát úvěrování akce k výstavbě CHS. Bylo navrhováno 
i zkoumání jiného umístění haly. Reagoval na Ing. Moravce, nabádal k opatrnosti nad 
stanovením odpovědnosti za nezdařený průběh soutěže a ani Mgr. Thoma nebyl jediný, 
kdo podporoval tento projekt, protože lidí bylo v radě města více.  
Ing. Talíř: Reagoval na M. Šebka k návrhu usnesení, protože připomněl, že město nemá 
např. koncertní halu. Upozornil, že je zde více záležitostí, kterými by se mělo město 
zabývat, a proto si myslí, že bude město potřebovat vypracování  komplexní strategie, 
protože poslední strategie skončila v roce 2013, a ověřil si u Ing. Svobody, že je 
naplánováno pracovní jednání, které by se mělo vytvořením strategie zabývat. Dále 
upozornil, že sportovišť, které je potřeba řešit, je více a nerad by je vytrhával z konceptu, 
který by se měl zabývat strategií rozvoje města jako celku. 
Mgr. Vodička: Upozornil na to, když byla soutěž zrušena, tak nemůže být za to vyplacena 
odměna. Dotázal se, na základě čeho, byla vyplacena odměna za druhé a třetí místo 
v soutěži. Myslí si, že pokud něco neproběhlo, tak za to nemůže být vyplacena odměna. 
V případě, že uvažuje správně, tak by město mělo odměny požadovat zpět na těch, kteří 
se umístili na druhém a třetím místě.  
Ing. Moravec: Reagoval na Mgr. Vodičku, kdy se jedná o zapeklitý právní problém 
a může to být kvalifikováno jako bezdůvodné obohacení, a tudíž by město mělo přistoupit 
k vymáhání cen za druhé a třetí místo. Bylo zde zmíněno, že v rámci zadávacích 
podmínek byl určen finanční limit 277 mil. Kč včetně DPH za celou stavbu a všichni ti, 
kdo se do soutěže přihlašovali, si byli vědomi tohoto limitu i ti, kdo se následně umístili 
na druhém a třetím místě. Pokud se město rozhodne vyplacené ceny vymáhat, tak by mělo 
zohlednit přístup k hospodárnosti a mělo by zvážit, jaký je úspěch případného soudního 
sporu, a pochybuje o tom, že by ti, kteří se umístili na druhém a třetím místě, peníze 
vrátili. Toto nebylo vyřešeno a vedení města si je tohoto vědomo. Informoval, že o návrhu 
usnesení, které předložil M. Šebek nebude hlasovat, protože nemá rád, když mu někdo 
něco ukládá, kdy ví sám, co má dělat, a vedení města se tímto ubírá. Sdělil, že město chce 
řešit nejen sportoviště, ale i kulturu, a samozřejmě je potřeba pracovat na novém 
Strategickém plánu rozvoje města České Budějovice.  
M. Šebek:  Příspěvek byl proto, aby zastupitelstvo dalo signál sportovcům, že zde 
vznikne zázemí pro sport a v nějakém časovém horizontu. Obává se slova „komplexní 
strategie“. Usnesení je k tomu, aby se začalo pracovat s termíny a aby se město nebálo 
toho, dokdy dá vědět sportovcům, jaký má záměr.       
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doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Požádal M. Šebka, aby stáhl svůj návrh na usnesení, kdy varoval 
před „lidovou tvořivostí“.  
Mgr. Vodička: Sdělil, že přesto podá návrh na usnesení, a to ve znění – zastupitelstvo 
města ukládá radě města, požadovat na uchazečích soutěže Centra halových sportů 
navrácení vyplacených odměn ze zrušené soutěže. 
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Požádal také Mgr. Vodičku, aby svůj návrh stáhl. Varoval před 
nějakým rozhodnutím, kterým se pak město dostane do situace, kdy nebude moci 
couvnout ze soudního sporu. Rada města je připravena se k tomu vyjádřit. 
Ing. Joch: Myslí si, že zastupitelstvo je nejvyšší orgán města a měla by být přijímána 
nějaká usnesení, a pokud zastupitel Michal Šebek podal návrh, tak na to má právo a měl 
by být hlasován. Reagoval na vystoupení Mgr. Vodičky, kdy jeho návrh na usnesení, aby 
se město pokusilo vymáhat fin. prostředky, které dle názoru Mgr. Vodičky nebyly 
vyplaceny správně, tak by se město mělo chovat jako správný hospodář. Myslí si, že 
požadavky M. Šebka a Mgr. Vodičky jsou regulérní a měly by být hlasovány. 
Ing. Moravec: Myslí si, že to sdělil jasně, návrh usnesení je špatný, že vypichuje pouze 
sportovní halu, to je celý důvod, kdy není možné se na celý problém dívat z detailu 
sportovní haly, ale i zimního stadionu a jiných sportovišť a rovněž z toho, co město 
potřebuje v oblasti kultury, a případně dalších zařízení. Kromě těchto věcí město musí 
udržovat chodníky a veřejnou zeleň. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že tento týden proběhne pracovní jednání, kde se budou zabývat 
strategickými věcmi, kdy nechce halu vytrhovat z ostatních souvislostí. Město je 
komplex, který má celou řadu problémů, a musí si určit priority, zda je důležitější 
Centrum halových sportů, fotbalový stadion, nebo stavba koncertní síně.  
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Neplédoval za to, aby se nediskutovalo, ale usnesení je něco 
velice konkrétního. 
Ing. Joch: Reagoval na doc. MUDr. Petra, Ph.D. kdyby se zde nediskutovalo hodinu, tak 
by mohl být návrh odhlasován a také nejspíš zamítnut.    
M. Šebek: Chtěl pouze jednu věc, dokdy vedení města rozhodne, co bude dělat se 
sportovní halou, a s čím mohou sportovci počítat. Zrazuje před jedním slovem 
„komplexní strategie“, protože si myslí, že určité věci je nutné řešit samostatně.    
JUDr. Průcha: Upozornil, že návrhy na usnesení zazněly a jsou předloženy, proto by se 
mělo přistoupit k hlasování.  
J. Michl: Souhlasil s Mgr. Vodičkou, že by se fin. prostředky měly vrátit do pokladny 
města, a souhlasí s M. Šebkem. Myslí si, že město potřebuje halu a osobně bude 
podporovat opravu staré sportovní haly, kdy není zastáncem stavět novou halu na novém 
místě, protože se obává, že 477 mil. Kč je vysoutěžená cena za novou halu a k tomu je 
potřeba přičíst další náklady na infrastrukturu. Myslí si, že by bylo rozumné opravit halu 
a další prostředky by dal na podporu malých sportů, které nepotřebují využívat velkou 
halu, které by mohly využít např. malé tělocvičny ve školních zařízeních a školy by 
z toho mohly mít i ekonomický profit. Zázemí pro sportovce je problematické, protože 
město je schopno zabezpečit špičkovou akci, jako je mezinárodní volejbalový turnaj, ale 
ne dlouhodobě.     
Mgr. Thoma: Reagoval na doc. MUDr. Petra, Ph.D., kdy souhlasí s varováním před 
„lidovou tvořivostí“ a přijímáním náhlých usnesení na tomto zastupitelstvu. Ukázkou je 
předchozí příspěvek J. Michla, že hala měla stát 477 mil. Kč, ale v návrhu smlouvy o dílo 
je 285.500 tis. Kč, každý zde hovoří o něčem jiném a tvoří se zde nějaké návrhy na 
usnesení na základě dojmů a pojmů. Rada města je natolik soudná, že ví, jak se má 
vypořádat s právními dopady všech jednotlivých kroků. Vedle stanoviska ÚOHS je zde 
stanovisko České komory architektů, která naopak tvrdí, že odměny mají být vyplaceny. 
Není to tak jednoduché, jak se to může na první pohled zdát. Myslí si, že navržené 
usnesení předkladatelem je rozumné a všichni, kdo chtěli poslouchat, tak slyšeli, že je 
potřeba vytvořit dostatečně vhodné podmínky, aby se zde mohl hrát zájmový a vrcholový 
sport na nějaké úrovni. Bude rád podporovat řešení, které přispěje k tomu, že zde bude 
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nová hala, ale zastupitelé nejsou seznámeni se všemi pro a proti a předpokládá, že z úst 
radních zaznělo, že se tím zabývat chtějí, tak je to závazek a mohou se na něj spolehnout. 
Doporučil držet se návrhu předkladatele a zdrženlivost při hlasování k dalšímu 
usnesení.     
Ing. Joch:  Reagoval na vystoupení J. Michla, kdy chce opravovat starou halu. Uvedl 
příklad, kdy KD Slavie byla také opravena, ale koalice chce řešit KD Slavii komplexně 
a přestavovat v nějaké velkolepé variantě, a zda bude řešení pro radu města „závazné“, 
kdy  Ing. Svoboda, že sliboval, že bude parkoviště na náplavce, kdy lhůta uběhla a zatím 
tam nic není. M. Šebek pouze chtěl svým usnesením sdělit, aby do červnového 
zastupitelstva bylo předloženo řešení, zda se bude hala pouze opravovat, nebo se vydá 
město úplně jinou cestou.     
Mgr. Lavička:  Nelíbí se mu v diskusi, že zde sportovce srovnávají s tím, zda hala bude či 
nebude. V tuto chvíli je potřeba udělat strategii sportu pro České Budějovice, nechce to 
řešit komplexně, ale jako předseda sportovní komise dostal toto uloženo od rady města 
a je potřeba zmapovat veškerá sportoviště, a zda bude ve finále velká multifunkční hala 
nebo nebude, na sportovní aktivity nemá zásadní dopad. V tuto chvíli má ambici vytvořit 
strategii sportu na základě prvotních věcí, jak jsou využívána sportoviště v rámci města 
a školní tělocvičny, které nejsou nikde uváděny.  
Mgr. Vodička:  Sdělil, že jestliže ÚOHS rozhodl o tom, že soutěž zrušil, tak Česká 
komora architektů není orgán, který by měl dohlížet nad plněním zákona o veřejných 
zakázkách. Byla vyplacena i pokuta, kterou uložil ÚOHS, a jestliže na jednu stranu 
zaplacením pokuty přijímá město usnesení úřadu a na druhé straně nevymáhá vyplacené 
odměny, tak mu to logiku nedává a myslí si, že v této věci musí město konat, a trvá na 
svém návrhu.  

3. Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat od 17. 3. 2015 do 30. 6. 2015   
(KP-ZM/126/2015/M/68)
Přijato usnesení č. 36/2015 (26,0,11,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Jocha v části II. ukládá, delegovanému zástupci 
statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením 
zastupitelstva města - nebyl přijat (15,11,8,7/41).
Diskuse: 
Ing. Joch: Sdělil, že podává protinávrh v části II. ukládá delegovanému zástupci 
statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením 
zastupitelstva města namísto rady města. Sdělil, že v minulém volebním období dávala 
mandát rada města a mělo to své důvody. V současné době město vlastní 99 % akcií 
a nevidí důvod, proč o budoucnosti, strategii, rozdělování dividend či stanovách by měla 
rozhodovat rada města. Myslí si, že o tom, jak se bude hlasovat na valné hromadě, by 
měli rozhodovat zastupitelé, proto dává tento protinávrh.  
Ing. Moravec: Sdělil, že plní informační povinnost, kdy Mgr. Nadberežný, 
JUDr. Ing. Bouzek a Ing. Moravec jsou členy dozorčí rady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s.       
Mgr. Thoma: Plédoval za to, aby se město drželo návrhu na usnesení tak, jak bylo 
předloženo předkladatelem, protože rada města je jediný orgán, který má k dispozici 
podklady, aby mohl zodpovědně rozhodnout. Varoval před lidovou tvořivostí, poprosil, 
aby se zastupitelé drželi navrženého usnesení.  
Ing. Joch: Ctí názor Mgr. Thomy, ale bývalo standardní, že o bodech projednávaných na 
valné hromadě rozhodovalo zastupitelstvo. Myslí si, že Teplárna města České 
Budějovice, a. s. je tak významným podnikem, že o tom, co se v teplárně děje, by mělo 
rozhodovat zastupitelstvo města.
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4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-
ZM/121/2015/M/65)
Přijato usnesení č. 37/2015 (37,1,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuse:
Mgr. Křída: Vznesl dotaz, jestliže město přispívá na bezpečnost občanů na úseku požární 
ochrany, jak je budované parkoviště potřebné na požární ochranu, na které tímto má 
město přispět. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že Hasičský záchranný sbor Jč. kraje ví, na co parkoviště 
potřebuje, technika musí někde parkovat.  
Mgr. Filip: Klade si otázky, když město dává 2,5 mil. Kč na činnost Hasičského 
záchranného sboru a najednou je město nedá, tak kde je Hasičský záchranný sbor vezme. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že pokud Mgr. Filipovi bude stačit odpověď do 30 dnů, tak ji 
zajistí. 
Mgr. Vodička: Sdělil, že příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Jč. kraje je vyplácen 
každoročně, kdy se s tímto počítá v rozpočtu města. Hasičský záchranný sbor Jč. kraje ví, 
jak nejlépe využít finanční prostředky k naplnění zákonné povinnosti. 
Ing. Svoboda: Doplnil, že město nemá vlastní zásahovou jednotku, a pokud by neposkytlo 
město tento příspěvek kraji, tak by si město mělo zabezpečit požární bezpečnost jinak, 
a to by znamenalo zřízení nové jednotky, což by bylo finančně daleko nákladnější, 
vzhledem k cenám techniky, kterou potřebují. 
Mgr. Křída: Nemá nic proti tomu, aby Hasičskému záchrannému sboru Jč. kraje byl 
poskytnut příspěvek ve stejné výši, ale v žádosti je uvedeno, že budou finanční prostředky 
použity na vybudování nového parkoviště pro zaměstnance a veřejnost. Nemyslí si, že by 
zrovna toto mělo být dotováno z rozpočtu města, pokud by šly finanční prostředky na 
provoz a techniku, tak to podpoří, ale vybudování parkoviště mu připadá nemravné.  
Mgr. Matoušek, MBA: Uvedl, že v rozpočtu tyto finanční prostředky jsou vyčleněny, a je 
potřeba si přečíst také důvodovou zprávu.   
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Informoval, že v areálu sídla Hasičského záchranného sboru Jč. 
kraje je hala, kterou hasiči dostali bezúplatným převodem od státu, kdy je určena 
k demolici. Uvnitř objektu na místě zrušené budovy bude poté vybudováno parkoviště pro 
ty, kteří budou ve výkonu služby.

5. Rozpočtové opatření číslo 28 (KP-ZM/111/2015/M/55)
Přijato usnesení č. 38/2015 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města toto 
rozpočtové opatření ke schválení.  

6. Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 
(KP-ZM/109/2015/M/53)
Přijato usnesení č. 39/2015 (26,0,14,1/41)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto 
rozpočtové opatření. 
Ing. Joch: Překvapuje ho, že je zde předložen materiál, kde se rozhoduje o částce 
127 mil. Kč, které nejsou vázané např. na opravy ulic, a nikoho nezajímalo, kam tyto 
finanční prostředky půjdou. 
Podal protinávrh:
Odpovědné místo 102 A/Ú 2578 Položka 5901 Paragraf 6409, ponížit částku 
11.839.941,12 Kč o 5.000.000 Kč a 
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Odpovědné místo 102 A/Ú 6102 Položka 6901 Paragraf 6409, ponížit částku 
17.000.000 Kč o 10.000.000 Kč.  
Dále navrhl ponížené částky Ʃ 15.000.000 Kč alokovat na Odpovědné místo 119 A/Ú 
2393 Položka 5169, Paragraf 2143 Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace. Navrhl 
částku 15.000.000 Kč použít na nákup reklamního plnění u HC ČEZ Motor – 55 %, SK 
Dynamo České Budějovice – 30 % a Volejbalový klub Jihostroj – 15 %. Zdůvodnil, že 
sezóna vrcholí a sportovní kluby musí plánovat a vědět, s jakým rozpočtem mohou 
počítat. 
Mgr. Thoma: Požádal o přestávku na poradu klubu před ukončením diskuse po vyčerpání 
přihlášek.       
M. Šebek: Vznesl dotaz na to, když se koncem loňského roku převedly finanční 
prostředky ze Sportovních zařízení města České Budějovice, p. o. ve výši cca 3 mil. Kč, 
aby se nemusely danit, ale nikde je v tomto materiálu nevidí, proč se nevrátí zpět do 
společnosti Sportovní zařízení města České Budějovice s jasným zadáním, co mají 
opravit. Upozornil, že naše sportovní zařízení si investice zaslouží. Dále vznesl dotaz na 
Žižkovo kasárna, kde byl původní záměr zastaven a že z toho bude parkoviště. V nových 
požadavcích a plánech nevidí vybudování parkovišť. Kdyby ve firmě bylo předloženo 
150 mil. Kč, tak by k tomu být velká diskuse a je potřeba, aby si zastupitelstvo 
uvědomilo, že zde rozděluje 150 mil. Kč.  
Mgr. Matoušek: Vysvětlil, že jednoznačně chtějí diskutovat nad všemi tématy, jak fin. 
prostředky využít. Reagoval na vystoupení Ing. Jocha s tím, že když Ing. Joch rozhodoval 
o rozpočtu a věděl, že chce podporovat sport, tak rozpočtová částka na podporu sportu 
tam zakotvena nebyla. Upozornil, že koalice musí rozhodnout a Ing. Joch volá po tom, 
aby sportovním klubům byly poskytnuty fin. prostředky ještě navýšené o 5 mil. Kč. 
Takový zájem nemá a nemyslí si, že je podpora sportovní klubů priorita v momentě, když 
viděl, např. v jakém stavu jsou koupelny v Domově pro seniory Hvízdal. Uvedl, že každý 
vidí priority někde jinde. Koalice se musí shodnout na tom, co je priorita, a pak udělá 
řádná rozhodnutí, kdy chtějí smysluplně rozhodnout o investicích. Rozpočet je připraven 
tak, že počítá také s 30 mil. Kč z prodeje KD Vltava, a pokud tento prodej nebude 
uskutečněn, tak si musí ponechat rezervu. Sportovní zařízení města České Budějovice 
vznikla, ale zda mají úspory, to neumí úplně odhadnout, uvedl příklad topení a další. 
Potřebují další fin. prostředky, kdy tam nevyhovují např. WC a musí tyto fin. prostředky 
někde najít. Sdělil, že podpora sportu je potřeba a sport bude podpořen.
Ing. Joch: Sdělil, že se nejedná o přímou podporu sportu, ale jedná se o nákup reklamy. 
Převádí se volných 127 mil. Kč a až se v příštím roce se bude převádět nula fin. 
prostředků, tak bude věřit, že město neví, kam dávat. Informoval, že zdroje jsou, ale i na 
tu koupelnu pomůže fin. prostředky najít, např. přes Správu domů s. r. o. Upozornil, že 
nejsou připraveny investiční akce, kde také vzniknou úspory. Uvedl, že město má fin. 
prostředky, a pokud nám. Matoušek sdělí, že sportovní kluby podpoří, tak svůj protinávrh 
stáhne.
Ing. Konečný: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy s ním v mnoha věcech souhlasí 
a je také z těch, kdo chce podporovat sport v Českých Budějovicích, ale nebude hlasovat 
pro jeho návrh, protože město je na začátku roku a potřebuje daleko více informací, aby 
se mohl kvalifikovaně rozhodnout.  
Mgr. Nadberežný:  Vznesl dotaz na položku 112, kde se jedná o demolici v areálu býv. 
kasáren ve Čtyřech Dvorech a dále se dotázal na částku 330 tis. Kč na aktualizaci 
a digitalizaci Encyklopedie města České Budějovice. 
Ing. Talíř: Odpověděl, že město má uzavřenou smlouvu s agenturou NEBE, která se 
zavázala, že bude doplňovat údaje a bude čtvrtletně fakturovat podle skutečných nákladů. 
Poprvé fakturovala 30 tis. Kč za I. čtvrtletí za internetovou podobu, která je zveřejněna na 
webových stránkách města a aktualizace bude průběžně prováděna.  
Mgr. Matoušek, MBA: Sdělil, že otázku Mgr. Nadberežného ohledně demolice býv. 
kasáren ve Čtyřech Dvorech zodpoví Ing. Holický.  
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doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Dotázal se, na poměrné části, které se rozdělovaly v minulém 
volebním období na nákup reklamy pro sportovní kluby. 
Ing. Joch. Odpověděl, že to bylo 5 mil. Kč, 3 mil. Kč a 2 mil. Kč.     
Mgr. Filip: Reagoval na vystoupení Ing. Konečného.
M. Šebek: Uvedl technickou připomínku k zodpovídání dotazů.  
JUDr. Průcha: Reagoval na vystoupení Mgr. Matouška, kdy má pocit, že jako opoziční 
zastupitel zde nemusí být, protože koalice si rozhodne, jaké priority bude vybírat.  
Mgr. Nadberežný: Jedná se o zásadní věci a vedení musí umět konkrétně odpovědět, když 
má být o tomto materiálu hlasováno. Sdělil, že požadoval např. koncepci kultury, ale jde 
mu především o to, aby město vědělo, na co se má v budoucnu připravit. Myslí si, že 
zkušeností má město dost, aby začalo pracovat s koncepcí a mohlo plánovat.    
Ing. Holický:  Reagoval na vystoupení Mgr. Nadberežného s tím, že akce 3329 Čtyři 
Dvory se týká dokončení terénních úprav po demoličních pracích v areálu býv. kasáren, 
a to likvidace suti.
M. Šebek: Upozornil, že odpověď na svou otázku nezaregistroval.   
Ing. Joch: Sdělil, že odvoz hromad cihel a zbytků po demolici v areálu býv. kasáren ve 
Čtyřech Dvorech se v minulém volebním období také řešil a je nutné prověřit, zda tam 
někdo suť nenaváží. Upozornil na vznik černých skládek.
  
Byla vyhlášena přestávka do 13:00 hodin a poté byl projednán bod 25. Vystoupení 
občanů.  
Pokračování diskuse k bodu 6. 
M. Šebek: Zopakoval otázku, z jakých fin. prostředků se bude realizovat parkoviště 
v Žižkových kasárnách. Myslí si, že je potřeba se přihlásit k volebním slibům hnutí ANO, 
jak jsou finančně kryty např. akce typu - „zajistíme extraligu, 1 000 parkovacích míst“. 
Vznesl dotaz, kde najde tyto body v tomto rozpočtovém opatření.   
Mgr. Matoušek: Informoval, že byli nuceni rozhodnout o Žižkových kasárnách s tím, že 
byla provedena analýza a v současné chvíli jsou přesvědčeni, než aby tam město dělalo 
investici do přestavby, tak se přiklání, aby se s řešením prostranství počkalo do doby, než 
přijde nějaký developer, aby tam vybudoval moderní komplex s parkováním ve dvou 
patrech a to bylo důvodem, aby se tam v prvním momentě dělaly kanceláře pro magistrát, 
z toho důvodu zatím převládá záležitost, že by se tam realizovala výstavba dočasného 
parkoviště. V současné chvíli jsou v rozpočtu uvedeny částky na demolice a další věci 
budou na základě projektu. Na plány na přípravu výstavby úřednického centra bylo 
vyčleněno cca 12 mil. Kč a na plány na přípravu parkoviště by mělo být dost fin. 
prostředků.    
M. Šebek: Rozumí tomu tak, že z 12 mil. Kč tam zůstávají fin. prostředky, které nebudou 
využity, takže jdou do rezerv, které může město volně použít.  
Mgr. Matoušek, MBA: Připomněl, že je zde návrh rozpočtového opatření a pokud se 
jedná o rezervu, kterou bychom chtěli analyzovat, tak bude projednána v následujícím 
nebo předprázdninovém termínu.   
Ing. Mach: Upozornil, že materiál by měl obsahovat důvodovou zprávu.   
Ing. Talíř: Doplnil svou odpověď ohledně aktualizace Encyklopedie, kdy bude 
fakturováno čtvrtletně na základě výkazu práce a honorováno 130 Kč za hodinu.   
Mgr. Thoma: Myslí si, že by diskuse byla jednodušší, kdyby tam byla klasická textová 
důvodová zpráva, ale zaznamenal, že by v Žižkových kasárnách měla být vybudována  
dočasná parkovací místa, ale neví, v jakém režimu by parkovací místa měla sloužit, když 
tam neexistuje deficit parkování. Uvedl, že v nákupním centru je parkoviště v jednom 
patře téměř prázdné kvůli progresivním cenám za parkování. Upozornil, že když tam 
bude volné parkoviště bez regulace, tak tam nebude nikdo dodržovat režim. Existuje 
materiál, který popisuje nedostatky parkování, a není to o tom, že by město muselo 
bourat, a varoval před tím, zbavovat se pozemku a věnovat ho nějakému developerovi 
kdy se jedná o velmi cenný pozemek, a neznamená to, že když si s ním dnes neví město 
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rady, tak kdyby to ještě mohlo přetrvávat ve stavu, v jakém to je, že si s ním neporadí 
např. za nějaký čas. Sdělil, že byl rezervovaný k tomu, aby tam vznikl úřad, ale pak to 
podpořil za podmínky, když na to budou použity fin. prostředky z dotací.   
E. Hajerová: Upozornila, že v souvislosti se změnou zákona, který řeší příspěvek na 
bydlení, navrhla tyto prostory využít jako ubytovnu pro sociálně slabé s režimem sociální 
práce a příspěvky by šly do městské pokladny.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Doplnil, že nikdo nechce bourat stávající velké budovy, pokud se 
hovořilo o bourání, tak šlo o přístřešky, které nejsou v dobrém stavu. Zadal jednoduchou 
studii, zda to bude pro parkování vhodné, kdy část využívá celní správa a není to aktuální 
záležitost, kdo zná IPOD, je plánováno velké záchytné parkoviště.
Ing. Maršík Ph.D.:  Reagoval na vystoupení E. Hajerové s tím, že probíhají jednání 
s agenturou pro sociální začleňování.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že jednal s předsedou okresního soudu, kdy okresnímu soudu 
patří západní část areálu a je reálná úvaha, že na části pozemku v této části bude 
zřízeno parkoviště, kdy část poskytne město a část soud, kdy by tam mělo vzniknout 
parkoviště i pro potřeby soudu. 
Ing. Joch: Uvedl technickou připomínku, aby se vrátili k bodu, který je projednáván.  
Ing. Mach:  Upozornil, že se odchylujeme od tématu a uvedl poznámku, že byla dohoda, 
že se parkoviště pro záchytné parkoviště bude využita část nákladového nádraží. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu HOPB.  
Mgr. Matoušek, MBA: Přislíbil, že na příštím jednání bude předložen návrh, jak bude 
podpořen sport. 
Ing. Mach: Požádal o přestávku na poradu klubu ČSSD.  Byla vyhlášena přestávka na 
poradu klubu ČSSD.  
Ing. Svoboda: Shrnul, že nabyl dojmu, že nikdo ze zastupitelů není proti tomu, aby byly 
sportovní kluby podpořeny. Věří, že shody bude dosaženo. Mgr. Matoušek, MBA 
přislíbil, že na příštím jednání zastupitelstva města předloží konkrétní návrh. Informoval 
o jednání se sportovními kluby, kdy mezi nimi existuje dohoda, a že se město dostane 
k cíli, otázka je zapojení prostředků, které zbývají.  
M. Šebek: Rozumí tomu tak, že pokud rada města předloží na příštím jednání 
zastupitelstva města návrh jak finančně podporovat sport vycházející z modelu z loňského 
roku a bude to řešit rok 2015, a nebál by se řešit i rok 2016 jednoznačně. Bude se na 
takový návrh na dubnové zastupitelstvo těšit. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že se nic nemění na principech, které byly přijaty v minulosti. 
Ing. Joch: Zvažoval, jak naloží s pozměňovacím návrhem, který podal, ale po příslibu 
Mgr. Matouška, MBA a Ing. Svobody, který zazněl, se bude těšit na dubnové 
zastupitelstvo.   Informoval, že k takto připravenému materiálu nemůže hlasovat, proto se 
zdrží. 
Mgr. Filip: Sdělil, že příští měsíc se nemůže zúčastnit jednání zastupitelstva, ale tento 
návrh Mgr. Matouška, MBA podporuje.       
M. Šebek: Informoval, že klub ODS nebude hlasovat ani pro, ani proti tomuto materiálu, 
kdy pro příště si zaslouží tento materiál větší pozornost.

7. Žádost o prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné z bytu – konkrétní 
fyzická osoba (KP-ZM/118/2015/M/62)
Usnesení nebylo přijato (8,10,20,2/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8. Majetkové dispozice ()

8.1 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod stavbou „Okružní 
křižovatka Nové Roudné“ v k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné (KP-
ZM/105/2015/M/49)
Přijato usnesení č. 40/2015 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
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8.2 Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
v rámci stavby "Stavba mostu CB-036 přes Dobrovodskou stoku, Č. Budějovice" (KP-
ZM/99/2015/M/44)
Přijato usnesení č. 41/2015 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.3 Dispozice s majetkem města – budoucí prodej částí pozemků parc. č. 1003 a č. 1094 v k. 
ú. Dubné (KP-ZM/100/2015/M/45)
Přijato usnesení č. 42/2015 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.4 Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 2523/1 v k. ú.  České 
Budějovice 5 (KP-ZM/107/2015/M/51)
Přijato usnesení č. 43/2015 (31,0,4,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
E. Hajerová: Podpořila JUDr. Ing. Bouzka, ale upozornila na nízkou cenu s tím, že by se 
mělo město zamyslet nad tím, jak mu znalci oceňují pozemky.  

8.5 Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc. č. 492/107 v k. ú. České Budějovice 
5 (KP-ZM/108/2015/M/52)
Přijato usnesení č. 44/2015 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.6 Dispozice s majetkem města – směna pozemků a zřízení věcného břemene - služebnosti 
na uložení dálkového horkovodu v k. ú. České Vrbné   (KP-ZM/104/2015/M/48)
Přijato usnesení č. 45/2015 (34,0,1,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Diskuse:  
E. Hajerová: Upozornila, že za Jihočeskou univerzitou se prodávaly pozemky za 50 Kč 
za m2, dneska se v těchto místech prodává za 2.650 Kč  za m2, proto navrhla, zda není 
výhodnější tento pozemek koupit a druhou část si nechat, protože pak není problém 
nechat udělat změnu územního plánu na zastavitelné území.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že dané pozemky se nachází pod vedením vysokého 
napětí, a pokud by tam byl i rozdíl v ceně pozemků, tak byl vyvažován tím, že věcné 
břemeno je zřizováno nejen na převáděných pozemcích, ale i na dalších pozemcích, které 
nesouvisí s prováděnou směnou. Jde pouze o navázání na předchozí dohody a formálně se 
změní předchozí usnesení zastupitelstva.   

8.7 Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 133/11 v k. ú. České Budějovice 7 
za část pozemku parc. č. 2196/67 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/102/2015/M/46)
Přijato usnesení č. 46/2015 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

8.8 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 
4740/1 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/119/2015/M/63)
Přijato usnesení č. 47/2015 (27,0,9,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

9. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014 (KP-
ZM/110/2015/M/54)
Přijato usnesení č. 48/2015 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Vznesl dotaz, čeho se týká změna č. 11.  
Ing. Holický: Požádal o vysvětlení Ing. Baumrukovou.   
Ing. Joch: Sdělil, že se jedná o změnu statutárního orgánu. 
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10. Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2014 (KP-
ZM/112/2015/M/56)
Přijato usnesení č. 49/2015 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuse:  
Ing. Joch:  Vznesl dotaz, zda bylo v Tematickém IPRM vše vyčerpáno. 
Ing. Holický: Odpověděl, že v Tematickém IPRM nebylo dočerpáno cca 100 tis. EUR.

11. Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2014 (KP-
ZM/113/2015/M/57)
Přijato usnesení č. 50/2015 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Joch: Poděkoval všem pracovníkům odboru rozvoje, kteří na tomto tvrdě pracovali, 
a tak, jak to dopadlo, je velký úspěch našeho města. Dále poděkoval všem pracovníkům 
Úřadu regionální rady, kdy bylo umožněno přesouvat alokované částky z Tematického 
IPRM na Levý břeh Vltavy a další. V minulém dotačním období byly vyčerpány nemalé 
fin. prostředky a byly investovány. Vyzval, aby se tomuto věnovali se stejnou pečlivostí 
při přípravách nového programovacího období IPRÚ.  

12. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2015 - 1. výzva (KP-ZM/103/2015/M/47)
Přijato usnesení č. 51/2015 (34,0,2,3/39)
Materiál uvedl Ing. Talíř. Jednání byl přítomen Mgr. Hovorka, předseda kulturní komise, 
který by zodpověděl dotazy. U prezence zastupitelé obdrželi materiál, ve kterém byly 
schválené dotace radou města, které jsou nižší než 50 tis. Kč. 
Diskuse: 
E. Hajerová: Vznesla dotaz na položku č. 12, kdy s programem Občanského sdružení 
Brčko byl v minulosti problém, protože se akce odehrávala venku před K2 do jedné do 
rána. Požádala o sdělení, kdo stojí za tímto občanským sdružením jako člověk, nemůže 
pro toto hlasovat, když není subjekt dostatečně registrován.    
JUDr. Průcha: Požádal o vysvětlení, kdy v tabulce OP 3 je sumarizace 1 400 tis. Kč 
a v tabulce v důvodové zprávě je rozděleno OP 3 1.951.000 Kč. 
Mgr. Hovorka: Odpověděl, že v tabulce OP 3 se rozděluje 1.400 tis. Kč a jedná se 
o rozdělení částek nad 50 tis. Kč, které schvaluje zastupitelstvo města.   
E. Hajerová: Požádala Mgr. Hovorku o sdělení, kdo stojí za Občanským sdružením 
Brčko.  
Ing. Talíř: Odpověděl, že každé občanské sdružení je registrováno na ministerstvu vnitra 
a dle nového občanského zákona se musí přeregistrovat na zapsané spolky. Sdělil, že 
v tomto spolku je registrován pan Aleš Hrdlička.

13. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
pro rok 2014 (KP-ZM/95/2015/M/40)
Přijato usnesení č. 52/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Talíř. 

14. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2015 (KP-ZM/117/2015/M/61)
Přijato usnesení č. 53/2015 (35,0,2,2/39)
Materiál uvedl Ing. Talíř. 

15. Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 (KP-ZM/94/2015/M/39)
Přijato usnesení č. 54/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.  
Diskuse. 
Ing. Joch: Vznesl dotaz na to, jak je tento materiál závazný, jaký to má dopad do rozpočtu 
a personálního zajištění zaměstnanců magistrátu.  
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Ing. Maršík, Ph.D.:  Odpověděl, že se jedná o materiál, který byl dotován z Evropské unie 
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a pružně reaguje na situaci, která je 
v sociální oblasti. V roce 2015 se zaměřuje na zvýšení podpory zaměstnávání osob 
s různým znevýhodněním a reagují na to i dotační pravidla.   
Ing. Joch: Dotázal se Ing. Maršíka, Ph.D., jaký to má dopad do rozpočtu. Dále uvedl, že 
v materiálu je u některých bodů přesně specifikované, u koho si bude město služby 
objednávat. Sdělil, že ví, že to pak prochází ještě komisí, ale proto se ptal, jak je tento 
materiál závazný a zda se s plánem dá dále pracovat, když to nyní zastupitelstvo 
odsouhlasí.   
Mgr. Vodička: Myslí si, že tyto dotazy měly být řešeny ve chvíli, když se Rozvojový plán 
sociálních služeb v začátku vytvářel, což bylo v gesci náměstka Mgr. Podholy, a kdyby tu 
dnes byl, určitě by Ing. Jochovi dotazy zodpověděl. Ubezpečil, že v materiálu nejsou 
navýšené závazky, ale plán zpracovává sociální pomoc města s rozšířenou působností, 
tzn., že město není jediným poskytovatelem v této spádové oblasti. Jedná se o priority 
poskytování sociální péče, kdy mapuje terén a z toho pak akční plán vychází.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Připomněl, že všechny žádosti jsou projednávány v sociální 
komisi. Závazek městu České Budějovice v tomto případě nevzniká. 
 

16. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2015 (KP-
ZM/120/2015/M/64)
Přijato usnesení č. 55/2015 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

17. Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2015 - 1. výzva (KP-ZM/106/2015/M/50)
Přijato usnesení č. 56/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

18. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 (KP-ZM/96/2015/M/41)
Přijato usnesení č. 57/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

19. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden -
 prosinec 2014 pro děti a mládež do 18 let (KP-ZM/115/2015/M/59)
Přijato usnesení č. 58/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

20. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 11. 3. 2015 (KP-ZM/125/2015/M/67)
Přijato usnesení č. 59/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Šebestíková. 

21. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/127/2015/M/69)
Přijato usnesení č. 60/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Tekel, MBA.

22. Neinvestiční dotace - významná akce v roce 2015 v Českých Budějovicích - Budějovický 
Majáles 2015 (KP-ZM/122/2015/M/66)
Přijato usnesení č. 61/2015 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.   
Diskuse:  
Mgr. Vodička: Poprosil o podporu tohoto programu, protože si myslí, že Budějovický 
Majáles je jedna z nejlepších akcí, která se zde za poslední roky zrodila a je čistě 
z iniciativy studentů. Finanční prostředky generují nejen s pomocí města České 
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Budějovice, ale také od soukromých subjektů. Myslí si, že město celý týden Majálesem 
žije, a organizátorský tým byl oceněn za pořádání oslav k výročí 17. listopadu v Praze. Je 
rád, že i v letošním roce, kdy město slaví své jubileum, tak město může Majáles posílit 
o částku 100 tis. Kč, kdy festival finanční prostředky zužitkuje a bude to pěkná akce.     
Ing. Svoboda: Sdělil, že žadatelé předvedli velmi profesionální prezentaci na radě města, 
a také vyjádřil podporu této akci.   
Mgr. Filip: Upozornil na skutečnost, že na akcích, které se pořádají na Sokolském ostrově 
se setkává s tím, že se tam opíjí mladiství. Dále vznesl dotaz na to, jak bude zajištěno, aby 
automobily neparkovaly na trávnících a aby tam nebyly rozježděné plochy. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že bohužel město nedokáže zabránit tomu, aby se tam někdo 
neopil, ale bude posílena hlídka Městské policie České Budějovice a samozřejmě že 
záchranná služba funguje neustále.  
Mgr. Thoma: Navázal na vystoupení Mgr. Vodičky, kdy klub HOPB podpoří tuto akci 
s velkou radostí a byl velmi mile překvapen, jak profesionálně dokáží studenti 
Budějovický Majáles prezentovat. Připomněl, že se z toho stala obrovská tradice 
a organizátoři mají jeho hluboký obdiv.   
M. Šebek: Sdělil, že podpoří Budějovický Majáles, kdy se mu líbí tyto iniciativy. Těší se 
na další obdobnou akci, kdy za 400 tis. Kč to bude mít obdobnou kvalitu jako zahajovací 
akce oslav 750 let založení města České Budějovice.  
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy vše, co proběhlo na nám. Přemysla 
Otakara II. dne 10. 3. 2015 nestálo 600 tis. Kč, přispěla celá řada firem, kdy zaplatily 
např. vystoupení L. Bílé a ohňostroj. Smlouva je zveřejněna na webových stránkách 
města.  
E. Hajerová:  Sdělila, že ani Budějovický Majáles není za 400 tis. Kč, kdy další 1 mil. Kč 
vyberou studenti od sponzorů. Upozornila na problém kvůli hluku s občany, kdy byla 
vysvětlovat s vedoucí odboru kultury na Krajské hygienické stanici, že to nebyla akce 
města. Požádala, aby někdo hlídal konec akce a aby se pak začalo ihned s úklidem. 
Poděkovala za perfektní zahajovací akci k zahájení oslav 750 let od založení města dne 
10. 3. 2015 až na mince, kdy zaměstnancům České národní banky nadávají občané, že už 
nejsou k dispozici.   

23. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9. a 18. 2., 4. 3. 2015 
(KP-ZM/97/2015/M/42)
Přijato usnesení č. 62/2015 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuse:  
M. Šebek: Vznesl dotaz na Ing. Konečného, Ph.D. kdy na 4. schůzi rady města podal 
ústní informaci ke sjezdům dálnice D3 u Českých Budějovic. Sdělil, že kolem sjezdů 
dálnice D3 slyšel mnoho informací a požádal, aby o tom bylo informováno 
i zastupitelstvo města. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že projektové práce a výkupy na dálnici D3 pokračují, 
diskuse proběhly u sjezdů a projektů, ale jak názor Jč. kraje, ministerstva dopravy 
a Ředitelství silnic a dálnic, ale i jeho je, že to pokračuje tak, jak má, a je snaha města, 
obcházet občany, kterých se to dotýká a začínají s nimi jednat a že se bude vše stíhat, jak 
je plánováno. Pozval ministra dopravy p. Ťoka na jednání do Českých Budějovic, které 
proběhne na začátku dubna, p. ministr Ťok jednání potvrdil a zúčastnit by se měli také 
zástupci Ředitelství silnic a dálnic, p. hejtman a dotčení starostové. Myslí si, že to bude 
rozhodující jednání, které potvrdí trend, o kterém hovořil, a co se týká sjezdů, tak v tomto 
okamžiku se nehovoří o vypuštění sjezdů, protože by to znamenalo změnu územního 
rozhodnutí, změnu územního plánu a zásad územního rozvoje. Jeví se zde varianta 
nejrychlejší, tzn., že první fáze projektu pro stavební povolení bude bez některých sjezdů, 
aby byly splněny podmínky, které udávají normy, a do budoucna nebude vyloučeno, aby 
se případně nějaké sjezdy nerealizovaly.  
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M. Šebek: Požádal o sdělení, které sjezdy zůstanou zaslepené na dálnici D3. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Opověděl, že v této fázi by nebyly realizovány sjezdy Hlinsko 
a Nové Hodějovice. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že se pan poslanec RNDr. Zahradník snaží dlouhá léta, aby 
se dálnice D3 posunula a hledala se taková řešení, která by byla nejprůchodnější, a přitom 
byly dodrženy zákonné podmínky.  
RNDr. Zahradník:  Požádal Ing. Konečného, Ph.D., aby k jednání s panem ministrem 
dopravy byli přizváni také představitelé sdružení pro dálnici D3, např. pan senátor Eybert. 
JUDr. Průcha: Vznesl dotaz na usnesení rady města č. 296/2015, kterým zřídila Územní 
komisi Rady města České Budějovice.  
Ing. Holický:  Odpověděl, že minulá územní komise přestala pracovat s volebním 
obdobím minulých volených orgánů. Rada města znovu obnovila územní komisi, která 
má účel poradního orgánu rady města a účel komunikační, tzn., že jde o kvalifikovanější 
„vox populi“, názor lidí, kteří v lokalitě bydlí nebo tam např. pracují. Struktura bude 
trochu jiná než v minulém volebním období. Měla by být sedmičlenná a jednotliví 
členové by měli zastupovat 7 oblastí tak, jak to bylo zasíláno na mapce, která byla 
rozeslána jednotlivým politickým klubům.  Představil okruhy územní komise.  Komise se 
se bude řídit standardním jednacím řádem komisí Rady města České Budějovice. Oslovil 
zájemce o práci cestou politických klubů, aby je rada města mohla jmenovat, ale zároveň 
by to neměli být politici, ale politicky angažovaní lidé, osobnosti, jejichž názory mohou 
přispět k zodpovědnému rozhodování rady města, a budou to osoby komunikativní. 
Osoby, které jsou schopny kolem sebe shromáždit další své poradce tak, jak fungovaly 
v minulém období. Je nadbytečné nebo vyloučené, aby se členy komise stávali zastupitelé 
města, ti mají možnost na komisi přijít a zúčastnit se diskusí a mohou si informace sehnat 
jinou cestou a svůj názor jinou cestou uplatnit. Členy komise by neměly být osoby, které 
mají konkrétní obchodní motivace či zájmy, měla by to být nezávislá diskuse. Měly by to 
být diskuse o veřejném prostoru, potřebě investic, o veřejném pořádku, o veřejných 
akcích a koncepčních dokumentech města České Budějovice. 
M. Šebek: Dotázal se, zda z jejich jednání budou vznikat zápisy, jak budou řízeny, jakým 
pravidlům budou podléhat. Vycítil, že se město chce vyhnout organizaci. 
Ing. Holický: Odpověděl, že organizaci v té místní části si povede člen komise, kterého 
nominuje rada města, a rada města nechce dále mluvit do organizace, bude to věc toho 
člena komise. Město vyjde vstříc tím, že umožní zajistit místo pro setkávání 
a zorganizovat tu činnost. Zápisy budou vznikat v územní komisi samostatně. 
Předpokládá, že pokud rada města bude potřebovat pro danou část nějaké informace, tak 
on bude přímo komunikovat se členem komise pro danou místní část.
M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Holického, kdy se obává, aby bylo zpětně 
dohledatelné, co kdo na komisi řekl. 
Ing. Holický: Odpověděl, že v minulém volebním období docházelo k tomu, že diskuse 
ztratila cíl, a proto by komisi chtěl udržet v menším počtu členů. Samozřejmě že mohou 
být schůze v místních částech, kde budou přizváni zástupci odborů magistrátu nebo 
odborníci. Kodifikace názoru pak přísluší komisi jako takové.  
M. Šebek: Pozastavil se nad tím, že územní část bude zastupovat pouze jeden člověk, ke 
kterému má město důvěru, a ten co řekne, to platí, a to sdílí celé území.  
Ing. Holický: Odpověděl, že takto bude zahájena práce územních komisí a může být i to, 
že se bude muset popracovat na struktuře. 
M. Šebek: Popřál hodně štěstí při zpětném dokazování, kdo co z daného území měl na 
mysli a jaký měl záměr.           
Mgr. Filip: Vznesl dotaz k  usnesení rady města č. 221/2015, kdy schválila neinvestiční 
dotaci volejbalovému klubu SK HLINCOVKA, z. s. ve výši 20.000 Kč.  
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že sportovní komise sice nedoporučila dotaci poskytnout, 
ale protože tam sportuje 25 dětí z Českých Budějovic, tak se rada rozhodla, že tento klub 
podpoří částkou ani ne 900 Kč na 1 dítě na rok. 
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Mgr. Filip: Dotázal se, zda budějovické kluby dostávají více než SK HLINCOVKA, z. s.  
na jednoho člena a zda je město připraveno podpořit jakýkoli klub, který má nějaké členy 
z Českých Budějovic, aby to bylo koncepční, že se podporují kluby z cizích měst, které 
jsou ostrou konkurencí budějovických klubů, protože v Českých Budějovicích je 8 klubů. 
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že všechny žádosti budou posuzovány individuálně 
a záleží na rozhodnutí rady města.     
JUDr. Průcha: Reagoval na vystoupení Ing. Holického. Domnívá se, že systém, který byl 
zvolen, není dobrý a nemůže to fungovat tak, jak sdělil. Pokud se bude 7 členů 
 individuálně rozhodovat o tom, jak si v které části udělá své zázemí bez jakékoliv 
odpovědnosti a pokud na tom nebude spolupracovat celé zastupitelstvo a všechny 
subjekty, které v zastupitelstvu jsou, územní komise klesnou do neznáma. Pokud nebudou 
aktivizovat politické subjekty k tomu, aby v tom pomohly, tak komise skončí pouze 
v administrativní oblasti, takže předseda bude přednášet nepodstatné připomínky. 
M. Šebek: Uvedl technickou připomínku, aby přihlášení diskutovali k určenému bodu, 
aby témata Ing. Svoboda uzavřel a mohlo se diskutovat k dalšímu bodu, došlo by tak 
k přehlednosti. 
E. Hajerová: Územní komise nebyly postaveny na bázi politické, ale na bázi aktivních 
občanů s tím, že rada města vyzvala občany, aby se přihlásili do jednotlivých územních 
komisí, a z těch se losovalo. Důležité je, jaké je složení komise, zda převažují ženy či 
muži. Uvedla příklady řešení situací. Nejlépe pracující komise byla na sídlišti Máj, kdy 
zásluhou této komise se vyřešily sociální problémy, které tam vznikly. Nejhůře pracující 
komise byla v centru města, kdy stížnosti byly převážně na hluk a celonočně otevřené 
restaurace, apod., které nebylo možné ovlivnit. Shrnula priority, o kterými se územní 
komise zabývaly.   
Bc. Pikous: Sdělil, že není ztotožněn s novou podobou územních komisí a pokud jako 
jeden z argumentů zrušení starého systému, bylo to, že byla dlouhá diskuse, tak by se 
mohlo rozpustit i zastupitelstvo. Redukovat to na nějaké zástupce mu nepřipadá vhodné 
a přiklání se k té podobě, která zde již byla, i když i ta měla své nedostatky.   
Ing. Mach: Chápe, že komise je rady města, ale podmínka, že každý politický klub má 
napsat, je pro něj nepřijatelná. Myslí si, že je to o tom, že by se do komise měli přihlásit 
lidé, kteří o to mají zájem, a dala se komukoli možnost přihlásit se a pak se dělal výběr 
vhodnou formou a to bude na radě města, jakým způsobem je vybere. Komise bere jako 
účelnou záležitost, že se dostávaly další informace do rady města a náměstkům.
Ing. Konečný, Ph.D.: Upřesnil, že když budou ustanoveny územní komise, že zastupitelé 
nebudou pracovat, že nebudou ve své lokalitě zjišťovat, co se děje. Dnes je běžné, že 
když se někde naskytne problém, tak se řeší.   
Ing. Joch: Vznesl dotaz k usnesení rady města č. 298/2015, kdy schválila zahájení prací 
projektu „Otáčivé hlediště v rámci obnovy zámecké zahrady v Českém Krumlově“, 
zejména podání projektového záměru projektu na ministerstvo pro místní rozvoj do 
operačního programu IROP, a zahájení přípravných prací na vyhlášení architektonické 
soutěže na nové otáčivé hlediště a vzala na vědomí harmonogram prací na projektu. 
Vyzval město, než se pustí do návrhu architektonické soutěže, tak by si mělo nechat na 
tento projekt vypracovat studii proveditelnosti, aby to nedopadlo jako s Centrem halových 
sportů. 
Ing. Talíř: Uvedl poznámku, že právě s vědomím toho, jak dopadlo Centrum halových 
sportů, se přistupuje k vyhlášení soutěže, kde nebude stanovena podmínka ceny. 
Ing. Joch: Upozornil, aby pak město mělo zpracované projekty a pak zjistilo, že to tam 
nejde postavit, protože na to nebude vydáno stavební povolení.   
Ing. Talíř: Odpověděl, že bez stavebního povolení v České republice stavět nelze. 
Mgr. Filip: Znovu se vrátil k dotaci SK HLINCOVKA, z. s., kdy rada města dává jasné 
sdělení všem mimo budějovickým klubům, ať mají jednoho nebo dva členy s trvalým 
pobytem v Českých Budějovicích, aby požádaly radu města o dotaci.   
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že minulý rok také byly poskytnuty fin. prostředky klubu 
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SK HLINCOVKA, z. s., ale jde o to, že tam chodí hodně dětí z Českých Budějovic.  
M. Šebek: Reagoval na Ing. Maršíka, Ph.D., aby si ověřil informace, protože na radě 
města dotace klubu SK HLINCOVKA, z. s.  nebyla jednohlasně schválena.  Z 10 radních 
to podpořilo pouze 8 radních, a co se týká loňského roku, tak i přes nepodpoření sportovní 
komise to rada města podpořila, ale ne jako neinvestiční dotaci, ale jednalo se o příspěvek 
na traktor, takže to byla úplně jiná kategorie. Dotázal se, na základě jakého kritéria 
o tomto rada města rozhodla, kdy toto jde proti pravidlům, proti směrnici a ve výsledku 
do tohoto oddílu dalo město více peněz než do ostatních volejbalových klubů. Všechny 
okolní kluby, např. Borek, Homole, kam dojíždí občané Českých Budějovic, mohou 
poslat žádost na město České Budějovice o podporu, a pokud řekne rada města ano, tak je 
vyzývá k tomu, aby tak učinily. Znamená to, že všem „nebudějovickým“ dětem, které 
jsou v českobudějovických oddílech, se přestanou dávat fin. prostředky, protože město 
podporuje pouze českobudějovické děti, tzn., že pokud jsou v městských oddílech děti 
např. z Borku, Homolí, tak jim nebude město přispívat, protože se nepátrá, zda mají trvalý 
pobyt v Českých Budějovicích. Požádal o jasné stanovisko k této věci a jaká je koncepce. 
Dotázal se na to, jaká je práce komisí, proč když sportovní komise toto nedoporučí, proč 
rada města i přes stanovisko sportovní komise je pak jiného názoru. Co bylo kritériem pro 
udělení dotace. 
Ing. Svoboda: Myslí, že to bylo řečeno, kdy je tam velké množství dětí z Českých 
Budějovic. 
M. Šebek: Dotázal se, že teď to znamená, že mohou žádat okolní obce, kde jsou 
českobudějovické děti, o dotaci. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že žádat může kdokoli, a je otázka, jak to bude posouzeno. 
Sportovní komise je poradním orgánem rady a rada města buď schválí, či neschválí, nebo 
může i pozměnit rozhodnutí komise, to je legitimní záležitost.  
M. Šebek: Věří, že Mgr. Lavička, který je předseda sportovní komise, toto sdělení 
registroval a bude k tomu tak přistupovat do budoucna.     
E. Hajerová: Uvedla, že všechny pravidla a směrnice jsou nižší právní síly, a pokud město 
chce, aby se jimi řídila komise, tak by se jimi měla řídit i rada města.
Mgr. Vodička:  Sdělil, že SK HLINCOVKA, z. s. využila všechny možnosti, které má 
každý oddíl. Rada města shledala, že oddíl si zasluhuje, aby dostal fin. příspěvek  kromě 
toho, že jsou tam děti z Českých Budějovic, že oddíl má velmi slušné výsledky a myslí si, 
že je zde zdravá konkurence mezi oddíly. Uvedl příklad, kdy hospic v Prachaticích se 
také stará o občany města Českých Budějovic a také mu město poskytlo nemalý 
příspěvek. Rada města má kompetenci mimo tato rozpočtová pravidla rozdělovat fin. 
prostředky k jiným účelům.  
Ing. Svoboda: Doplnil, že stejný případ jako SK HLINCOVKA, z. s. byl Budějovický 
Majáles, kdy jejich žádost byla také kladně vyřízena.   
M. Šebek: Uvedl, že nikomu nebere právo poslat žádost, ale hovoří za kluby, které jsou 
v Českých Budějovicích, které musí překonávat složitou administrativu kvůli dotačním 
pravidlům, a přesto dostanou méně než ten, kdo je mimo České Budějovice a má tam 
českobudějovické děti. Navrhl doplnit do pravidel tuto možnost, protože proč 
českobudějovické kluby musí procházet kritérii a jiné kluby mimo katastr tímto nemusí 
procházet. Navrhl zjednodušit pravidla pro českobudějovické kluby, aby mohly poslat 
pouze žádost, a pak bude spokojen.      
Mgr. Filip: Sdělil, že žádost SK HLINCOVKA, z. s. nepodpořil ve sportovní komisi a ani 
v letošním roce ji nikdo nepodpořil. 
E. Hajerová: Reagovala na vystoupení Mgr. Vodičky, kdy město podporuje hospic 
v Prachaticích, ale ministerstvo práce a soc. věcí neumožní postavit hospic v Českých 
Budějovicích, protože v každém kraji je podporován pouze jeden.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.:  Požádal o písemnou odpověď, kde bude seznam členů, případně 
i zákonných zástupců dětí s udáním místa trvalého bydliště, které provozují činnost v SK 
HLINCOVKA, z. s. 
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Ing. Joch: Požádal o písemnou odpověď, když rada města svým usnesením č. 297/2015 
schválila vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku (projektové dokumentace) ve 
výši 2.808.024,10 Kč vč. DPH z účetní evidence, tak jaké projekty byly vyřazeny.  
M. Šebek: Vznesl dotaz k usnesení č. 163/2015, kterým rada města schválila vyhlášení 
výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. 
Upozornil na to, že když si přečetl kritéria, tak ho překvapil časový harmonogram, 
protože dne 18. 2. 2015 rada města schválila kritéria a předpokládaný nástup do funkce je 
duben 2015. Myslí si, že tři týdny na výběr jednatele společnosti je málo a, že dobrý 
jednatel společnosti by neměl být na trhu volný. Působí to na něj tak, že asi někdo volný 
je a může v dubnu 2015 nastoupit.    
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že si je vědom časového napětí, ale důvod urychlení je ten, že 
p. ředitel Volf odchází do důchodu, ale uvolil se „přesluhovat“, z toho důvodu rada města 
spěchá na termín. Rozumí tomu, co M. Šebek sdělil, proto je tam uvedeno, že se jedná 
o předpokládaný nástup. V pátek skončila lhůta pro podávání přihlášek a ještě dnes chce 
domluvit jednání komise, která otevře obálky a v prvním kole se seznámí s nabídkami. 
Pokud komise najde kvalitního kandidáta, který bude moci nastoupit až od května, tak 
nastoupí až od května.  Sdělil, že je dohoda s panem ředitelem Volfem, že bude i nadále 
k dispozici v nějakém zkráceném rozsahu na základě dohody o pracovní činnosti.     
M. Šebek: Upozornil, že v Dopravním podniku města České Budějovice, a. s. není dosud 
vybrán ředitel. Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka s tím, že tak, jak je to podáno, 
to nepůsobí transparentně a za měsíc a půl vybrat od schválení zadání jednatele 
společnosti si myslí, že není standardní na trhu práce.  
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že přednost mají odborná kritéria, a pokud je nebude 
nikdo splňovat, pak to dopadne, že tam bude pověřen zástupce a bude vypsáno nové 
výběrové řízení. Bylo by dobré vybrat vhodného kandidáta rovnou. 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz na usnesení rady města č. 128/2015, kterým rada města schválila 
zásady pro poskytování odměn orgánů obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města České Budějovice. Požádal o zaslání „klíče“, podle kterého se 
vypočítávají odměny orgánům v dozorčích radách.  
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že k tomu byl stanoven „klíč“ s tím, že se posuzovala 
např. velikost obratu, zisku, počty zaměstnanců, multioborovost a všechny další 
obvyklosti při posuzování a nastavování výše odměn i v jiných statutárních městech.     
Mgr. Filip: Požádal o písemné sdělení „klíče“, podle kterého byly zásady pro odměňování 
schváleny. Upozornil, že mu tam chybí odměna předsedy ve společnosti Teplárna města 
České Budějovice, a. s., a aby pokles odměn neměl vliv na chod společnosti.  
Mgr. Matoušek, MBA: Informoval, že v současné době je v Teplárně města České 
Budějovice, a. s. předseda poměrně odměněn a je na něm dostatek práce, dále jsou tam 
dvě funkce místopředsedy s tím, že u místopředsedy částky poklesly. Myslí si, že v tom 
není tak velký rozdíl, pokud se srovná odměna předsedy a místopředsedy.    
Mgr. Filip: Reagoval na vystoupení Mgr. Matouška, MBA, když se sníží odměny, aby 
pak orgány poctivě pracovaly, kdy ručí celým svým majetkem.
Mgr. Matoušek: Sdělil, že se odměny pouze nesnižovaly, ale také se zvedaly, např. ve 
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. a právě to byl i jeden 
z důvodů, aby všechny společnosti měly odměny srovnatelné a aby se zajistila práce 
v dozorčích radách tak, jak má být. Koalice také diskutovala o tom, zda práce bude 
zajištěna, ale v momentě, kdy ti lidé nebudou pracovat, tak budou nahrazeni.  
Mgr. Vodička: Podpořil Mgr. Matouška, MBA, co se týká odměn v dozorčí radě 
v Teplárně města České Budějovice, a. s.  
E. Hajerová: Dotázala se, jestliže předseda dozorčí rady odpovídá celým svým majetkem, 
tak zbytek odpovídá pouze jednou třetinou svého majetku, když má třikrát nižší odměnu. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že zákon hovoří jasně a i kdyby odměny v dozorčích radách 
byly násobné, tak to nezaručuje to, že se tím pokryjí rizika, která tam mají, protože ručí 
svým majetkem. Upozornil, že jsou pojištěni. Odměny byly sníženy v průměru o 30 % 
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a nejde o to, aby tam šli lidé něco odsedět, ale jde o to, aby tam něco odpracovali a byli 
tam lidé, kteří to umí a které to zajímá.      
Ing. Joch: Vznesl dotaz, jaká kritéria obsahovala veřejná zakázka v jednacím řízení bez 
uveřejnění dle § 23 odst. 4. písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
s obchodní společností SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. na služby pod názvem „Havarijní 
oprava SSZ CB. 13 Dlouhá louka x OC Kaufland – dodávka a montáž řadiče SSZ“ poté, 
až tato zakázka bude vysoutěžena. Požádal o informaci, kolik to stálo a zda bude řadič 
komunikovat i s jinými řadiči od jiných společností.
Ing. Moravec: Odpověděl, že došlo k havárii na křižovatce Dlouhá louka x Husova ulice, 
kdy byl řadič kompletně zničen a musel být nahrazen. Muselo se velmi rychle jednat, 
protože křižovatka nemohla být bez světelné signalizace dlouhodobě. Dnešní odpověď 
doplní písemně, zda řadič bude komunikovat i s jinými řadiči od jiných společností.     
M. Šebek: Vznesl dotaz, jak je město připravené na zápisy do mateřských škol, aby opět 
nedocházelo ke „spaní“ před školami. 
Ing. Maršík, Ph.D.: Sdělil, že přespávání před školami bylo naprosto zbytečné a všechny 
děti z příslušných školských obvodů se dostaly, kam patřily. V principu sdělil, že všichni 
z Českých Budějovic byli uspokojeni. Co se týká mateřských školek, tak zápis pokračuje 
elektronickou cestou, kdy se v současné době děti zapisují do škol a rodiče se svými 
dětmi navštěvují školky, ale není povinnost děti do školek vést, ale některé školky dělají 
vstupní pohovor, aby zjistily jejich úroveň. Poté bude následovat druhá fáze, kde se 
budou žádosti vyhodnocovat. Uvedl, že ze zkušenosti z minulého roku se všechny „starší“ 
děti čtyřleté pětileté a šestileté dostaly, pouze pár dětí tříletých se nedostalo a většinou to 
bylo z důvodu problému s očkovacím průkazem. Jinak je problém s umístěním mladších 
dětí, tam opravdu nebude možné všechny zájemce uspokojit.
Mgr. Filip: Dotázal se pana tajemníka Ing. Řeřábka na usnesení č. 134/2015, kterým se 
ruší jídelna na magistrátu, kdo toto navrhl a zda to nebude mít dopad na dobu, kterou 
budou muset zaměstnanci strávit mimo radnici na obědě a zda to stihnou do 30 minut. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že jídelna se neruší, ale měla by být provozována jiným způsobem. 
V současné době je dohodnuto, že by všichni zaměstnanci měli nárok na stravenku 
„gastro“. Zaměstnanci, kteří jsou na radnici, chodí do jídelny a ti, kteří byli dislokováni, 
např. na Jeronýmově ul., měli stravenku „gastro“ a vznikla tam nerovnost z hlediska 
příspěvku zaměstnavatele a tímto by se příspěvek srovnal a v těchto prostorech bylo 
umožněno stavování i na stravenku. Jde o změnu nájemce, možná se toho ujme znovu ten 
samý, za jiných podmínek, ale je to součástí kolektivního vyjednávání.   
Ing. Řeřábek: Doplnil, že zaměstnavatel není povinen zabezpečovat stravu a je povinen 
pouze umožnit 30 minutovou přestávku na stravování zaměstnance. V případě, že bude 
stravovací část zachována, tak se přesoutěží a dostane pak stravenku. Celá část je ještě 
v jednání.  
M. Šebek: Zmínil, že město může být hrdé na začátek oslav 750 let založení města, ale 
upozornil, že nebyly zveřejněny pro zastupitele přílohy smlouvy s firmou Art 4 
promotion. 
Ing. Svoboda: Rozhodně to nebyl úmysl, že tam ty přílohy nebyly přiloženy.  
M. Šebek: Dotázal se pana Jana Michla na záměr pronájmu veřejných WC v objektu 
radnice, zda to takto bylo vyvěšeno na úřední desce. 
J. Michl: Sdělil, že záměr byl vyvěšen na úřední desce do 20. 3. 2015 a výsledek pak bude 
předložen radě města. Dále sdělil, že ho oslovila společnost, která na magistrátu provádí 
úklid, a jejich představa je taková, že by tam provedli stavební úpravy a požadovali by 
dlouhodobější pronájem, aby se jim fin. náklady vrátily. 
M. Šebek:  Upozornil na nedostatek informací pro uchazeče ve výběrovém řízení (např. 
zda opravy půjdou za nájemcem nebo je bude hradit město, stanovení provozní doby, 
návrh smlouvy atd.). Myslí, že to nebylo kvalitně vypsáno.   
J. Michl: Odpověděl, že předpokládaná provozní doba je 8:00 – 20:00 hodin, ale přesné 
podmínky tam nebyly, protože si nechává možnost, aby se mohli uchazeči vyjádřit, jakou 
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budou mít představu nebo jestli provedou nějaké stavební úpravy, které předpokládá, že 
se sejdou, a návrh předloží radě města a rada rozhodne a následně se bude připravovat 
smlouva. Nemůže být připravena smlouva, protože se neví, kdo se přihlásí.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Sdělil, že veřejné záchodky trápí více lidí, ale je to reakce na to, 
kdy se lidé dobývali na radnici při vánočních trzích a prvním krokem je otevřít WC 
o víkendech a večer. Na základě nabídek se rada rozhodne, jakou cestou se vydá. Zjišťují 
se i jiné možnosti, kde by mohly být veřejné WC na náměstí, které by byly plnohodnotné, 
a toto bere jako provizorní záležitost.   
Ing. Joch: Neví, jak původně byly záchody zamýšlené, ale původně byly WC určeny pro 
návštěvníky magistrátu. Všechny WC, které jsou na patrech, jsou zamčené, i když chápe, 
že je to potřeba pro občany, turisty atd.  Upozornil na kvalitu materiálu, a také na to, že 
jedním z kritérií je cena.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy je zklamán, že ty WC tu 
nejsou vyřešeny už dávno. Sdělil, že udělali první krok, a očekával, že to budou všichni 
kvitovat, byť to není ideální, ale ať to vysvětlí např. babičce nebo mamince s dvěma 
dětmi, kteří potřebují WC, ať jdou jinam. 
J. Michl: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy cena nebyla nejdůležitější a pokud se 
podaří WC pro veřejnost vysoutěžit, tak je město schopno oželet i nižší nájemné, protože 
náklady na údržbu a opravy jsou zatěžující. Dochází tam k demontáži zásobníků mýdla, 
devastaci a o to nehovoří o tom, jak vypadají po občanech bez domova, kteří se tam chodí 
umývat. V silách pracovníků radnice není hlídat WC, a i když nebyly před 20 lety 
kolaudovány jako záchody pro veřejnost a byly pouze pro návštěvníky, kteří si přijdou 
vyřídit organizační věci do budovy magistrátu, tak v posledních letech došlo ke značnému 
tlaku ze strany veřejnosti, protože tady v centru WC nikde není. Pokud se toto povedlo 
vyřešit, tak si myslí, že budou všichni spokojení, momentálně není spokojen nikdo.  
E. Hajerová: Upozornila, že radnice je budova veřejné správy a je placena z daní všech 
daňových poplatníků a nezná jednu veřejnou budovu, která by měla zpoplatněné WC. 
Chápe, že je zde potřeba veřejných WC, ale problém s bezdomovectvím je, ale jsme vůči 
nim příliš vstřícní. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že WC se nedělají kvůli bezdomovcům.  

24. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  
(KP-ZM/98/2015/M/43)
Přijato usnesení č. 63/2015 (31,0,0,2/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Diskuse:  
M. Šebek: Požádal o písemnou odpověď, jaký je skutečný záměr s Žižkovými kasárnami. 
Vznesl dotaz, který se týkal článku z Českobudějovického deníku k záměru, že úředníků 
na magistrátu bude méně, kdy o tomto tématu nic neví, proto požádal o stanovisko 
k tomuto záměru.
Ing. Svoboda: Sdělil, že toto patří do bodu diskuse zastupitelů. 
Ing. Joch:  Poděkoval Ing. Konečnému, Ph.D. a Ing. Řeřábkovi za odpovědi na své 
dotazy. 
M. Šebek: Sdělil, že odpověď na jeho dotaz bere jako malé cvičení, ale celou záležitost už 
považuje uzavřenou. 

25. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
konkrétní fyzická osoba: Představila sdružení aktivních seniorů Klub Aktiv. Uvedla, že 
žádali finanční prostředky na svou činnost, ale letos poprvé žádné finanční prostředky 
neobdrželi. Cítí se diskriminováni, protože všechny jejich žádosti byly zamítnuty. Uvedla, 
že jsou seniorskou komunitou, která nepotřebuje pečovatelskou službu. Požádala 
zastupitele, aby řádně zastupovali občany města starších 60 let a aby bylo zajištěno 
spravedlivé rozdělování grantů.
Ing. Maršík, Ph.D.: Ujistil, že si váží všech seniorů a také si váží toho, co pro město 
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dělají, ale zároveň je pravda, že město poskytuje Klubu Aktiv nebytový prostor o výměře 
65 m2 za snížené nájemné za 2.060 Kč včetně energií v KD Slavii a v roce 2014 jim byl 
přiznán příspěvek na činnost 10 tis. Kč. V letošním roce v 1. výzvě nebyli úspěšní, ale nic 
nebránilo tomu, aby se přihlásili do druhé výzvy. Váží si jejich práce, ale komise rozhodla 
tak, jak rozhodla, a odkázal se na pravidla dotačního programu v roce 2015. Vyzval, aby 
se přihlásili o příspěvek v příštím roce.    
konkrétní fyzická osoba: Upozornil na to, že neví, kdo zastupuje občany Nového Vráta. 
Za stotisícové město jsou voleni zastupitelé jako za celek, dotázal se, zda to není příliš 
anonymní. Sdělil, že by si občané zasloužili, aby byly „velké Budějovice“, kdy by 
odpadlo spoustu věcí, které se řeší se stejnými chybami jako dříve. Upozornil, že nemají 
vybudovanou kanalizaci a nemají páteřní ulici plně asfaltovanou, jsou hanbou Českých 
Budějovic. Přitom si myslí, že by město Č. Budějovice mělo být rozděleno na menší 
oblasti, aby zastupitel měl mít styk přímo s občany a říkat občanům, co pro ně dělá a ne, 
aby občan chodil na město a dožadoval se přijetí např. u p. primátora nebo náměstka 
primátora a nakonec se nedozvěděl, co se stalo, a pak shledal, že je vše hotovo. 
Nesouhlasí s výstavbou dálnice D3, která do města zavede kamionovou dopravu.    
Ing. Holický: Reagoval na vystoupení konkrétní fyzické osoby s tím, že rada města 
schválila zřízení Územní komise Rady města České Budějovice, která by měla řešit 
otázky jednotlivých lokalit např. formou dialogu s radnicí, ale více o tomto sdělí v bodě 
diskuse zastupitelů, kdy jeho námět by např. spadal pod tyto územní komise.   
Ing. Svoboda:  Reagoval na vystoupení konkrétní fyzické osoby, kdy hovořil o „velkých 
Budějovicích“ nebo naopak o rozdělení Českých Budějovic do několika celků, kdy se 
musí postupovat podle zákona a muselo by dojít k referendu. Je to věc složitá, a pokud 
bude petice, tak se tím rada města a zastupitelstvo bude zabývat.  
konkrétní fyzická osoba: Vznesl dotaz na rozpočet oslav výročí 750 let založení města 
České Budějovice, kdy tuto částku nikde nenašel. Sdělil, že podle údajů České národní 
banky byla vydána emise 16 500 ks mincí k výročí 750 let od založení města České 
Budějovice, ale opatřit si pamětní minci pro každého občana je nadlidský úkol. Dále 
sdělil, že by bylo dobré občany lépe informovat o členech v dozorčích radách 
„městských“ společností. Uvedl příklad, kdo je členem dozorčí rady Lesy a rybníky města 
České Budějovice s. r. o., jaké jsou jejich odborné způsobilosti, jak dopadl audit 
provedený v této organizaci, kdy předpokládá, že zpráva o výsledku kontroly bude 
veřejná a bude mít možnost se s ní seznámit. Dále vznesl dotaz, na co bude orientovaná 
činnost organizace, jaké jsou cíle a záměry v oblasti investic a oprav, protože se 
proslýchá, že je zájem společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic prodat a neví, 
co je na tom pravdy.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že v rozpočtu byla plánována dostatečná částka cca 12 mil. Kč 
na oslavy 750 let založení města, ale když město začalo oslavy připravovat, nemohlo 
využít celou částku, protože by musela být vypsána veřejná zakázka a někdo ze 
soutěžitelů by se mohl odvolat a město by pak nemělo oslavy vůbec žádné. Bylo 
rozhodnuto jít cestou zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč s tím, že se do oslav zapojí 
i další podniky ve městě. Minulý týden proběhlo zahájení.  Proběhnou další akce, ale 
nesmí převýšit částku 2 mil. Kč.  Co se týká mincí, Česká národní banka má stanovené 
limity výdeje a tento limit byl naplněn a běžní občané mají problém mince získat. 
O mince je velký zájem, kdy si je nakupují numismatici nebo investoři, kdy tam pak 
dochází ke zhodnocení. Město mince nevydalo a nemůže v tomto nic udělat.  Pokud se 
týká dozorčí rady Lesů a rybníků, tak údaje jsou na webových stránkách města, kdo je 
členem.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že členy dozorčí rady Lesy a rybníky města Českých 
Budějovic, s. r. o. jsou Ing. Richtrová, doc. Ing. Kozlová, Ph.D., Ing. Zasadil a Ing. Tůma 
a JUDr. Vachta, LL.M. Jednatelem je Ing. Schoř a jako statutární orgán nese odpovědnost 
za hospodaření s tím, že dozorčí rada provádí kontrolní činnost. Město zadalo v současné 
době audit této společnosti, který zatím nemá žádné výsledky, a cílem auditu je 
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efektivnost a fungování společnosti. Pokud jde o možnost prodeje společnosti Lesy 
a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., tak to vážně neslyšel a TOP 09 nebude 
prosazovat prodej této společnosti.  
Mgr. Vodička:  Poradil konkrétní fyzické osobě, kde se dají mince sehnat, kdy na 
webových stránkách České národní banky jsou prodejci a někteří tu nabídku ještě mají. 
V lepší variantě jsou k dispozici ještě na www.e-mince.cz. Upozornil pouze, že prodejní 
cena roste, minulý týden stála 500 Kč v nominální hodnotě 200 Kč.   
Mgr. Filip: Upozornil, že v rozpočtovém opatření č. 29 byl uveden nákup pamětních 
stříbrných mincí k založení města. Dotázal se, jaká částka to byla, kolik mincí se 
objednalo a jak se využijí.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že město neobjednalo vydání mincí, kdy nemůže ovlivnit jejich 
množství. Město pouze koupilo mince jako dary a budou rozdány těm, kteří se podíleli na 
oslavách, případně pokud přijedou zahraniční návštěvy, apod.   
Mgr. Matoušek, MBA: Sdělil, že prioritou je maximálně zefektivnit hospodaření 
městských společností, žádné privatizace. 
konkrétní fyzická osoba: Uvedl, že v Dopravním podniku města České Budějovice, a. s. 
se dějí podivné věci. Odkázal na článek 19. 7. 2013 v Českobudějovickém deníku 
o kontrolách revizorů v dopravních prostředcích v MHD. Uvedl příklad, kdy nastupoval 
do autobusu MHD a dával přednost paní o berli a pak si chtěl označit lístek, ale bohužel 
to nefungovalo, tak přešel do pravé části a opět to nefungovalo. Trolejbus byl plný lidí 
a začala kontrola. Lístek si chtěl označit, revizor postupně kontroloval cestující, a když 
viděl, že za ním stojí jeho kolega, který žádal, aby se prokázal jízdenkou tak sdělil, že 
k tomu mají své vlastní prostředky. První revizor zkoušel funkčnost přístroje zařízením, 
kterým strojek rozezvučí, a následně jeho kolega vkládá lístek do strojku a označil jej 
jako kontrolní. Zápis o provedené přepravní kontrole byl ale jiný, než bylo označeno, a to 
tím, že neměl jízdní doklad. Jízdenku měl, ale nešla mu označit. Podal stížnost na chování 
revizorů a požadoval, aby jeho stížnost byla řešena za účasti zástupce magistrátu nebo 
příp. městské policie, jako kontrolního orgánu, který by slyšel, jak vypadá zvukový 
záznam. Zvukový záznam byl pořízen, kdy v uvedeném označovači jízdenek bylo 
zjištěno, že přístroj je zcela funkční a bez závad. Zápis byl proveden dle zvukového 
záznamu, který potvrdil uvedené skutečnosti, kdy na záznamu muselo být jasné, že 
přístroj zkoušeli dva revizoři. Upozornil, že tento postup nemůže odpovídat 
vnitropodnikové směrnici pro zkoušení označovacích přístrojů. Došlo k tomu, že záznam 
byl zlikvidován a když požádal, aby byl dochován do vyřešení případu, tak případ vyřešili 
pracovníci dopravního podniku. S takovýmto postupem nesouhlasil a žádal, aby kontrola 
proběhla, ale neobdržel žádnou odpověď. Požádal následně nám. Matouška, aby s ním 
celou záležitost projednal, ale po ukončení jednání slíbil, že mu zašle dopis, který ale 
neobdržel. Dále sdělil, že na celou záležitost si stěžoval u Ing. Popelové. Požádal 
Mgr. Matouška, MBA, aby mu mohl všechny záležitosti předat, a chtěl by vědět, co je 
schopen pro to udělat, aby se zamezilo podvodným jednáním.    
Mgr. Matoušek, MBA: Požádal konkrétní fyzickou osobu o osobní projednání a o předání 
potřebných podkladů.     

26. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Joch: Opakovaně požádal o přesunutí diskuse zastupitelů např. za začátek jednání, 
nebo za vystoupení občanů, aby zde vedoucí odborů nemuseli být do pozdních hodin.   
Ing. Svoboda: Reagoval na dotaz M. Šebka ohledně úředníků na magistrátu, kdy si nechal 
udělat snímek pracovního dne některých zaměstnanců odboru kancelář primátora, aby 
zvážil, zda mají dostatek času vzhledem k tomu, co vykonávají. Úvahy o změnách jsou 
zatím ve fázi jednání, zatím se nejedná o nic konkrétního, až projdou radou města, tak 
o tom budou zastupitelé informováni. 
M. Šebek: Vznesl dotaz, kdy se v minulosti dělal personální audit na magistrátu. 
Ing. Řeřábek: Informoval, že personální audit proběhl v roce 2004 a v té době bylo 568 
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tabulkových míst, a to z toho důvodu, že v roce 2002 probíhala II. etapa reformy veřejné 
správy a 175 tabulkových míst bylo převzato od zrušeného Okresního úřadu v Českých 
Budějovicích a přenesená působnost státní správy se rozšířila pro 79 obcí. Byly vytvořeny 
tzv. obce třetího typu.  Počet úředníků vykonávajících státní správu byl snížen v roce 
2015 o 68 zaměstnanců. Dále byla zřízena příspěvková organizace Sportovní zařízení 
města České Budějovice, kdy byl počet snížen o 53 zaměstnanců. Média toto používala 
proti městu a počítala i neobsazená tabulková místa. Sdělil, že personální audit v roce 
2004 stál 3 mil. Kč a ukázal, že město šetří neobsazených 43 tabulkových míst, za které 
nemuselo platit. Upozornil, že prázdné tabulkové místo je šetření mzdových prostředků 
a město dostává příspěvek na výkon státní správy a je povinno ze zákona ji zabezpečovat.
Mgr. Filip: Poděkoval Ing. Konečnému, Ph.D., že svolal diskusi k Cyklogenerelu, ale v té 
samé době probíhalo jednání sportovní komise, která nebyla usnášeníschopná, proto se jí 
musel účastnit vzhledem k tomu, jak se spěchalo na granty k 750 letům založení města. 
Sdělil, že je rád, že prezentaci k Cyklogenerelu znovu uvidí.  Požádal, aby byla lépe 
koordinována jednání, aby nebyla plánována ve stejnou dobu, jako je jednání sportovní 
komise. Myslí si, že by se prezentace Cyklogenerelu mohl také zúčastnit.  
J. Sýkorová: Vznesla dotaz, zda se počítá s přechodem pro chodce u Domova pro seniory 
na Máji, kdy upozornila, že důchodci na vozíku nejsou schopni sami přejet. 
Ing. Řeřábek: Odpověděl, že investiční odbor o tomto problému ví a podnět od Domova 
pro seniory na Máji byl na magistrát doručen, ale technická norma přechodu to v daném 
místě nedovolovala vzhledem k tomu, že se v daném místě nachází sloup el. vedení. 
Řešení se hledalo, ale investiční odbor toto řešil, bude písemně odpovězeno příslušným 
náměstkem primátora.     
Ing. Joch: Informoval, že město uzavřelo smlouvu s Židovskou obcí a ta pak uzavřela 
další smlouvu ohledně parkovacího domu v Goethově ul., ale nyní vidí, že to bude spíše 
administrativní budova. Sdělil, že město by v objektu mělo mít pro vlastní potřebu 20 
parkovacích míst a dalších cca 150 míst by tam mělo být volně přístupných a mělo by to 
fungovat jako parkoviště. Cena za parkování by měla být identická se systémem města 
v dané lokalitě. Požádal JUDr. Ing. Bouzka o prověření, kdy na automatech města je 
uvedena částka 10 Kč a na „parkovacím domě“ je cena za parkování 20 Kč a zda 150 míst 
je zkolaudováno jako parkoviště volně přístupné.   
JUDr. Ing. Bouzek: Vysvětlil, že parkovacích míst je tam celkem 316 z toho 20 je 
vyhrazeno pro statutární  město České Budějovice, 60 parkovacích míst počítají pro 
kanceláře. Dále uvedl, že 236 míst by mělo být pro veřejnost, ale aktuálně by tam mělo 
být parkovacích míst pro veřejnost více než 236, protože ve smlouvě je uvedeno, že 
budou poskytovat parkovací místa za obvyklou hodinovou sazbu, a pak je pochopitelné, 
že parkovací dům funguje jinak než parkoviště venkovní. Sdělil, že sazby budou 
nastaveny jinak a s rostoucím počtem hodin se bude parkovné zlevňovat. Informoval 
o schůzce, která proběhla za účasti JUDr. Ing. Bouzka a Mgr. Matouška, MBA se 
zástupci „parkovacího domu“, kdy bylo dohodnuto, že sazba nebude větší než 20 Kč za 
hodinu, další hodina za 15 Kč a v noci je sazba snížená s tím, že průměrná částka za 24 
hodin je 10 Kč za hodinu. Dále jsou v něm tarify na víkend, týden, na dva týdny, kdy tam 
to vychází levněji. Upozornil, že ze smlouvy to město neumí prosadit, ale byl příslib, že 
to nebude více.     
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha s tím, že do parkovacího domu 
může denně jezdit až 500 lidí. Upozornil, že do budoucna to způsobí dopravní problémy, 
protože zaměstnanci budou najíždět do parkovacího domu v době špičky. Situace se řeší 
a město se zabývalo řešením možných způsobů výjezdů.  
Ing. Joch: Poděkoval Ing. Konečnému, Ph.D. za odpověď. Požádal JUDr. Ing. Bouzka, 
aby přesto prověřil smlouvu, protože se někdo dostal k pozemkům za velmi dobrých 
podmínek, proto by město mělo trvat na cenách. 
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že jeho představa je taková, až se bude uzavírat smlouva 
s Židovskou obcí, aby to tam bylo zakotveno. Sdělil, že je garance 150 + 20 parkovacích 
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míst.   
E. Hajerová: Sdělila, že v radě města se jednalo o 10 Kč za hodinu. Souhlasí 
s Ing. Konečným, Ph.D. že vznikne dopravní problém.    
M. Šebek: Sdělil, že zítra se uskuteční hokejové utkání, tak uvidí, jak to v daném místě 
bude fungovat.  Dále informoval o korespondenci s Ing. Konečným, Ph.D. ohledně 
Cyklogenerelu. Myslí si, že by měl být diskutován, kdy jsou v něm uvedeny revoluční 
věci. Požádal Ing. Konečného, Ph.D. aby byl Cyklogenerel předložen zastupitelstvu města 
a zastupitelé mu dali oficiální mandát. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že zpracovatel nabídl, že udělá prezentaci pouze pro 
zastupitele, proto nabídl, kdo bude mít zájem, můžete přijít, jedná se o věc zajímavou 
a určitě přínosnou pro město. 
Ing. Joch: Požádal zastupitele, kteří nebyli na prvním představení této záležitosti, která se 
má uskutečnit za měsíc, aby si našli čas. Jedná se o revoluční záležitost, kdy s tím přišla 
společnost z Brna, a byl překvapen, když vedle něj seděli úředníci magistrátu a obávali se  
toho, že by měli cyklisté možnost jezdit do jednosměrných ulic a v pruzích pro autobusy. 
Naopak si myslí, že by to do zastupitelstva vůbec nedával a nechal by rozhodovat pouze 
radu města a je mu líto úředníků, kteří toto budou muset projednávat.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Překvapuje ho, že s tím úředníci nesouhlasí, protože se všemi jednal 
a neslyšel od žádného zásadní výhradu. Poděkoval Ing. Jochovi za podněty, které posílal 
např. projednání s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. Úředníci se 
nemusí bát.   
Bc. Pikous: Vrátil se k incidentu pana J. Pavelky, řidiče MHD, který vystoupil na 
minulém jednání zastupitelstva. Sdělil, že jsou zde indicie, že v dopravním podniku by 
jisté poměry zasluhovaly revize, a i kdyby polovina nařčení byla reálná, tak by to 
zasloužilo personální řešení na adresu ředitele dopravního podniku. Požádal Ing. Svobodu 
o písemné vyjádření, jaké kroky byly a budou podniknuty ze strany statutárního města 
České Budějovice, týkající se řešení incidentu J. Pavelky, řidiče MHD, a Ing. Dolejše, 
místopředsedy představenstva Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. 
Upozornil, že chování v situaci, která tam nastala, nepovažuje za tolerovatelné. 
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení Bc. Pikouse, kdy město má dozorčí radu, která je 
plně kompetentní, aby obdobné věci řešila, ale bude mu odpovězeno písemně.  
Ing. Joch: Sdělil, že podle jeho informací se tak stalo, jednání proběhlo také 
u Ing. Svobody, J. Pavelka neunesl argumentaci pana Ing. Dolejše, ale J. Pavelka je řidič 
MHD, který v dopravním podniku pracoval 20 let, když se dověděl, že celá akce byla 
řízena Ing. Jochem, tak je rád, že toto téma na zastupitelstvu otevřel Bc. Pikous. 
Informoval, že vznikla petice, kde bylo podepsáno 80 zaměstnanců proti Ing. Dolejšovi. 
Hovořil o situaci v Dopravním podniku města České Budějovice, a. s.  
Ing. Svoboda: Informoval o jednání s panem J. Pavelkou a Ing. Dolejšem, kdy se snažil 
v začátku do tohoto sporu vstoupit, ale asi po hodině jednání vše ztroskotalo, protože J. 
Pavelka pozurážel úplně všechny a na petici odpověděl panu Kohoutovi, předsedovi 
odborové organizace o doplnění konkrétních informací. 
Mgr. Matoušek, MBA: Informoval o připravovaném výběrovém řízení na ředitele 
Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. a shrnul jednání u p. primátora 
Ing. Svobody k této věci. 
Bc. Pikous: Uvedl, že z indicií je patrné, že v dopravním podniku není situace dobrá. 
Ing. Svoboda:  Informoval, že v událostech se postupovalo racionálně, ale nezastírá, že 
situace v dopravním podniku není dobrá.  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení pana Nováka, který také hovořil o problémech 
s revizory v dopravním podniku. Uvedl, že se dočetl, že Ing. Svoboda plně stojí za 
Ing. Dolejšem.  
M. Šebek: Sdělil, že incident J. Pavelky byl také diskutován na dozorčí radě, ale je zde 
nové představenstvo a z pozice dozorčí rady se na tento problém zeptá, co představenstvo 
činilo, popř. co rada města pod vedením Mgr. Matouška, MBA, který toto má na starost, 



27

bude činit.  
J. Michl: Sdělil, že je mu naprosto jedno, kdo vyhraje výběrové řízení ředitele dopravního 
podniku, ale nechce se mu věřit, že se Ing. Dolejš začal chovat špatně k zaměstnancům až 
v posledních měsících, protože tam musel být nějaký signál již dříve a Ing. Dolejš tam byl 
dosazen bývalou koalicí. Uvedl, že část zaměstnanců stojí za Ing. Dolejšem a část říká, že 
má kolem sebe nekvalitní management. Myslí si, že udržet respekt u 400 zaměstnanců je 
velice důležité, ale by byl rád, aby se situace uklidnila.  
Ing. Svoboda: Informoval, že v řádu týdnů bude vypsáno výběrové řízení na ředitele 
Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. s tím, že komise bude sedmičlenná 
a budou v ní např. zástupci zaměstnanců, děkan dopravní fakulty ČVUT a další. 
Ing. Joch: Reagoval na J. Michla a Ing. Svobodu, kdy je potřeba se seznámit se 
stanovami. Výběrové řízení v minulém volebním období proběhlo, komise někoho 
doporučila, ale ředitele podle stanov jmenuje představenstvo. Minulé představenstvo 
neakceptovalo výsledek doporučení komise a rady města. Ing. Dolejš byl jmenován 
místopředsedou představenstva, předsedou představenstva se stal Ing. Ďuriš, ale ten 
odešel do Dopravního podniku města hl. města Prahy.  
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Přimluvil se za to, aby bylo vedoucím odborů umožněno odejít, 
pokud na ně nebudou mít zastupitelé nějaké dotazy. 
Ing. Joch: Hovořil o situaci úředníků na magistrátu, kdy po nastoupení hnutí ANO na 
magistrát bylo personálně řešeno několik vedoucích odborů např. výtkami. Informoval, že 
chtěl všeobecně vědět, jaké na magistrát chodí dotazy např. podle zákona č. 106/1999 
o svobodném přístupu k informacím, nechal si zpracovat seznam žádostí, které promítl 
zastupitelům. Zjistil, že od jediného člověka, který je členem hnutí ANO jich chodí na 
magistrát spoustu. Sdělil, že vedení by mělo prostřednictvím Ing. Řeřábka, tajemníka 
magistrátu, vedoucí odborů metodicky řídit a ne ztěžovat život úředníkům 
prostřednictvím člena ANO, který neustále zasílá žádosti o informace. Zastal se úředníků 
a sdělil, že když dostanou jasná zadání a budou je náměstci metodicky řídit, tak to budou 
dělat a budou překvapeni, jak dokážou efektivně a dobře pracovat.       
Ing. Svoboda: Sdělil, že část jeho důvodů je spekulativní. Povinnost odpovědět podle 
zákona č. 106/1999 Sb. magistrát má a bez ohledu na to, z jaké strany nebo náboženského 
vyznání tazatel je. Také mu to přidělává práci, protože než odejdou odpovědi na žádosti, 
tak je chce všechny před tím vidět.     
Ing. Kubíček, Ph.D.: Sdělil, že viděl sjetinu žádostí, ale odmítá, že by hnutí ANO 
navádělo členy, aby zahlcovali svými dotazy magistrát, a kdyby to chtělo udělat, tak to 
určitě udělá inteligentněji.     
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na Ing. Jocha, kdy to vypadá, že zde hnutí ANO 
připravuje nějaké „čistky“, ale sdělil, že vedoucím odborů byly dány výtky, ale pokud 
někdo udělá chybu a udělá ji opakovaně, tak to musí řešit, to je běžný způsob, jak ve 
firmě, tak na úřadech.
Ing. Svoboda: Sdělil, že by byl rád, aby byl pořádek v dokumentaci, když se něco hledá, 
ale není to nic stranického či osobního. Koalice chce pouze, aby radnice fungovala 
efektivně, a kdyby měla pocit, že někdo není na svém místě, tak by za tři měsíce kroky 
učinila a to, že někdo dostane zdvižený prst, není nic fatálního.      
RNDr. Kohn, CSc.: Apeloval, zda by bylo možno doplnit stavy v odborných komisích 
rady města, kdy dochází k problémům při hlasování, protože členů má být 11 
a v některých komisích je pouze 10 členů. Upozornil, že to není případ pouze komise pro 
životní prostředí.  
Mgr. Filip: Upozornil na pokuty za špatné parkování v souvislosti s nedodržením 6 m 
průjezdné ulice. Požádal o seznam ulic, které nemají 6 metrů, kde nelze parkovat a zda 
městská policie jezdí s metrem a pak pokutuje. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že pokud městskou policii někdo zavolá, že se někde nevhodně 
parkuje, tak je povinna na místo vyjet, a pokud ji nikdo nezavolá do konkrétní ulice, tak 
nemá důvod do ulice vyjíždět a co se týká šířky komunikací, tak se obává, že by tam 
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spadla valná část Českých Budějovic. 
Mgr. Filip: Občané mají nárok na to, aby věděli, které ulice to jsou, protože v dobrém 
vědomí tam zaparkují a pak zjistí, že ulice nemá 6 metrů, ale 5, 90 a pak jsou zbytečné 
pokuty a stížnosti. 
Ing. Svoboda:  Myslí si, že to nesouvisí s šířkou komunikace, ale s tím, co je uvedeno 
v zákoně o pozemních komunikacích, je to na tom řidiči a ne na šířce komunikace.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že by musel obcházet město s metrem a ve většině míst to 
nevyhovuje. Městská policie to mlčky toleruje, jinak by se zde nezaparkovalo nikde. 
Pokud si bude stěžovatel stěžovat, tak městská policie musí konat a nelze dát seznam ulic 
v Českých Budějovicích, kde mohou občané bezpečně parkovat.
Mgr. Filip: Dotázal se, co by poradil občanům, kde mohou a nemohou parkovat. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že pokud by mělo město postupovat dle platné 
legislativy, tak na polovině míst, kde se dnes parkuje, by se parkovat nesmělo, ale asi si 
dokáže představit, co by to ve městě znamenalo.  
Ing. Svoboda: Doplnil, že ulice jsou zde takto postavené a musí se vycházet z toho, co tu 
je.  
Mgr. Vodička: Požádal, zda by bylo možné navýšit bezdrátové připojení v zasedacích 
místnostech, kde jednají orgány města. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že to může být problém veřejné zakázky a nějakého času.     
Mgr. Filip: Kvitoval by také zrychlení bezdrátové sítě. Vrátil se k oslavám založení 750 
let města, kdy upozornil na špatné ozvučení akce, kdy nebylo rozumět např. moderátorce 
a ani Ing. Svobodovi při jeho projevu.  
Ing. Svoboda: Sdělil, že se bude vyhodnocovat zahajovací akce a bude to součástí zpětné 
vazby.  
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl Mgr. Filipovi s tím, že ozvučit náměstí je obrovský 
problém. Byla na to spousta nabídek a pouze ozvučení náměstí by stálo 1 mil. Kč. 
Vysvětlil, jak bylo ozvučení na náměstí Přemysla Otakara II. provedeno.  
Ing. Svoboda: Informoval o žádosti Karla Pražáka, kdy v průběhu zasedání poslal tabulku 
- Odhad dopadu novely zákona č. 202/1990 Sb. a souvisejících zákonů zákonem č. 
458/2011 Sb. na příjmy obcí o částkách, kdy tabulka bude připojena k zápisu pro 
informaci.    
Ing. Joch: Sdělil, že statutární město České Budějovice přijalo vyhlášku, kde je nulová 
tolerance k hazardu a příjmy budou tudíž velmi nízké, protože budou pouze ze sázkových 
loterií. 
Ing. Svoboda: Upozornil, že tabulka od poslance Karla Pražáka uvádí stav za roky 2010 
a odhad roku 2012. 

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.

4. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:57 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: Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem (č.j. KP-ZM/128/2015/M/70)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 34/2015:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem,

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

K bodu: Geneze průběhu soutěže o návrh - Centrum halových sportů České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/116/2015/M/60)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 35/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o průběhu soutěže o návrh na akci  Centrum halových sportů České 
Budějovice.

II. u k l á d á
radě města,
požadovat na uchazečích soutěže na Centrum halových sportů navrácení vyplacených odměn 
ze zrušené soutěže.

K bodu: Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat od 17. 3. 2015 do 
30. 6. 2015   (č.j. KP-ZM/126/2015/M/68)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 36/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
delegování zástupců
1. Mgr. Pavla Matouška, MBA, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valné 

hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 60826835, které se budou 
konat od 17. 3. 2015 do 30. 6. 2015,

2. Ing. Martina Maršíka, Ph.D., jako náhradního zástupce statutárního města České 
Budějovice na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 60826835, 
které se budou konat od 17. 3. 2015 do 30. 6. 2015,

II. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě 
v souladu s usnesením rady města.
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K bodu: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
(č.j. KP-ZM/121/2015/M/65)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 37/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje pro rok 2015 v celkové výši 2.542.000 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 statutárním městem České 

Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje,
II. u k l á d á

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 28 (č.j. KP-ZM/111/2015/M/55)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 38/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 28 - přesun rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář primátora 
určených na neinvestiční transfery státnímu rozpočtu - HZS ve prospěch rozpočtu 
kapitálových výdajů určených na investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS na plánovanou 
investiční výstavbu ve výši 2.242.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2015
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 28 do rozpočtu roku 2015.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 
2015 (č.j. KP-ZM/109/2015/M/53)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 39/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2015 
v celkové výši 326.760.940,19 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 
32.063.940,19 Kč a rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 294.697.000,00 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2015
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 29 do rozpočtu 2015.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod stavbou 
„Okružní křižovatka Nové Roudné“ v k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné (č.j. 
KP-ZM/105/2015/M/49)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 40/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby „Okružní křižovatka Nové Roudné, České 
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Budějovice“ na pozemcích ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, Jihočeského 
kraje a obce ROUDNÉ takto:
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene na částech  

pozemků parc. č. 221/1, 222/1, 566/1, 566/11,  k. ú. Roudné a parc. č. 3190/11 v k. ú. 
České Budějovice 7, spočívajícího ve strpění uložení, zřízení a provozování veřejného 
osvětlení v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 350 m2) mezi 
statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 
České Budějovice, IČ 00244732 (jako oprávněným) a vlastníky pozemků (jako 
povinnými) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

2. uzavření smlouvy o budoucím bezúplatném převodu částí pozemků parc. č. 3189 
a 3190/2 o výměře cca 478 m2, k. ú. České Budějovice 7, zastavěných stavbou 
komunikace z vlastnictví statutárního města České Budějovice do vlastnictví Jihočeského 
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 70890650 po dokončení 
a skutečném zaměření stavby, 

3. uzavření smlouvy o budoucím bezúplatném nabytí částí pozemků parc. č. 221/1, 222/1, 
566/11, k. ú. Roudné a parc. č. 3190/11, k. ú. České Budějovice 7 o výměře cca 973 m2, 
zastavěných stavbou chodníku, zastávkou MHD, veřejnou zelení a zábradlím do 
vlastnictví statutárního města České Budějovice od vlastníka pozemků obce ROUDNÉ, 
Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372 po dokončení 
a skutečném zaměření stavby, 

4. uzavření smlouvy o budoucím bezúplatném nabytí částí pozemků parc. č. 566/1, 566/10, 
k. ú. Roudné o výměře cca 225 m2, zastavěných stavbou chodníku, zastávkou MHD, 
veřejnou zelení a zábradlím do vlastnictví statutárního města České Budějovice od 
vlastníka pozemků Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České 
Budějovice, IČ 70890650,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - 
služebnosti v rámci stavby "Stavba mostu CB-036 přes Dobrovodskou stoku, Č. 
Budějovice" (č.j. KP-ZM/99/2015/M/44)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti, 
spočívajícího ve strpění stavby "Stavba mostu CB-036 přes Dobrovodskou stoku, České 
Budějovice"  na částech pozemků parc. č. 1783/6 a 4722 o výměře cca 119 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3 a v právu vstupu a vjezdu na služebný  pozemek za  účelem zajištění provozu, 
údržby, nutných oprav, odborné revize a včetně jejího odstranění v rozsahu,  jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice,  IČ 002 
44 732, (jako  oprávněným) a
Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953 (jako povinným), 
za cenu dohodnutou ve výši 10.000 Kč + DPH s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí prodej částí pozemků parc. č. 1003 a č. 1094 
v k. ú. Dubné (č.j. KP-ZM/100/2015/M/45)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí prodej části pozemků parc. č. 1003 o výměře cca 60 m2 a parc. č. 1094 o výměře cca 
150 m2 v k. ú. Dubné, konkrétní fyzické osobě za účelem vybudování a užívání hráze 
rybníka za podmínky vybudování nového hradítka a nápustní stoky pro rybník Žabinec, za 
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou v době prodeje a náklady spojené s prodejem s tím, 
že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 let od uzavření budoucí smlouvy kupní,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 2523/1 v k. ú.  České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/107/2015/M/51)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2523/1 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako 
parc. č. 2523/76 – zahrada o výměře 33 m2, vše v k. ú. České Budějovice 5  konkrétní fyzické 
osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.580 Kč + DPH + náklady spojené 
s prodejem, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného  břemene  - služebnosti inženýrské 
sítě spočívajícího v právu uložení a strpění vodovodního a kanalizačního řadu uložených na 
části pozemku parc. č. 2523/1 nově označené jako parc. č. 2523/76 v k. ú. České Budějovice 
5  a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění údržby,  provozu 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny,  modernizace a včetně jejího 
odstranění mezi statutárním městem České  Budějovice (strana oprávněná)  a konkrétní 
fyzickou osobou (strana povinná) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc. č. 492/107 v k. ú. České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/108/2015/M/52)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 44/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 492/107 – trvalý travní porost o výměře 38 m2 v k. ú. České 
Budějovice 5,  za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 30.400 Kč + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na uložení dálkového horkovodu v k. ú. České Vrbné   (č.j. KP-
ZM/104/2015/M/48)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 45/2015:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 157/2014 ze dne 22. 5. 2014 ve schvalovací části takto:
I. schvaluje
směnu pozemků bez finančního vyrovnání v k. ú. České Vrbné takto:
- parc. č. 212/3 – trvalý travní porost o výměře 13027 m2  
z vlastnictví statutárního města České Budějovice
za 
- parc. č. 237/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 438 m2

z vlastnictví  konkrétní fyzické osoby, 
a to za podmínky zřízení  bezúplatného  věcného  břemene  - služebnosti inženýrské sítě, 
spočívajícího v právu uložení a strpění stavby Dálkového horkovodu ETE  a v právu vstupu 
a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění údržby, provozu a odstraňování poruch 
včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace a včetně jejího odstranění, zatěžujícího 
směňovaný pozemek parc. č. 212/3 v k. ú. České Vrbné a dále pozemky v k. ú. České Vrbné - 
parc. č. 212/22 ve SJM konkrétní fyzické osoby, parc. č. 212/45, č 212/5, č 213/1 a č.  212/1 
ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby (strana povinná), ve prospěch statutárního města 
České Budějovice (strana oprávněná), a to na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 133/11 v k. ú. České 
Budějovice 7 za část pozemku parc. č. 2196/67 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/102/2015/M/46)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 46/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 133/11 (manipulační plocha, ostatní plocha) o výměře 16 m2  v k. ú. 
Č. Budějovice 7,  ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 
1359/11, 158 00 Praha, IČ 26178541 za část pozemku parc. č. 2196/67 oddělenou 
geometrickým plánem č. 4030-6/2015 a označenou jako nově vzniklá parc. č. 2196/114 (jiná 
plocha, ostatní plocha) o výměře 16 m2,  k. ú. České Budějovice 2, ve vlastnictví statutárního 
města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice, bez finančního 
vyrovnání, 

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby parkoviště na části pozemku parc. 
č. 4740/1 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/119/2015/M/63)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 47/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 4740/1 o výměře 110 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3 od společnosti D.I.M., s. r. o., se sídlem A. Trägera 344/91, 370 10 České 
Budějovice, IČ 157 69 062, za částku ve výši 1 Kč,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014 (č.j. 
KP-ZM/110/2015/M/54)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 48/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2014.

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2014 (č.j. KP-
ZM/112/2015/M/56)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 49/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2014,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2014. 

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2014 (č.j. KP-
ZM/113/2015/M/57)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 50/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2014,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2014.
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K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2015 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/103/2015/M/47)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 51/2015:
zastupitelstvo města

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

programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva, dle 
předloženého Protokolu hodnocení žádostí o dotaci nad 50.000 Kč,

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

Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče pro rok 2014 (č.j. KP-ZM/95/2015/M/40)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 52/2015:
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 
2014.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2015 (č.j. KP-
ZM/117/2015/M/61)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 53/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. návrh rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městské památkové 

rezervace České Budějovice na rok 2015 dle důvodové zprávy,
2. návrh podílu města České Budějovice na spolufinancování jednotlivých akcí dle 

důvodové zprávy,
3. vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské 

památkové rezervace České Budějovice pro rok 2015, který bude tvořen podílem ze 
státní finanční podpory a podílem z rozpočtu města České Budějovice,

II. u k l á d á
Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
zajistit další kroky potřebné k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR.

K bodu: Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 (č.j. KP-
ZM/94/2015/M/39)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 54/2015:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice pro rok 2015.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2015 
(č.j. KP-ZM/120/2015/M/64)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 55/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže České 

Budějovice, IČ 00425851, na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2015 ve výši 
100.000 Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2015 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/106/2015/M/50)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 56/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v roce 2015 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 (č.j. KP-
ZM/96/2015/M/41)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 57/2015:
zastupitelstvo města

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

České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 na 
celoroční provoz dle  přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,

II. u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 
leden - prosinec 2014 pro děti a mládež do 18 let (č.j. KP-ZM/115/2015/M/59)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 58/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města za období leden - prosinec 2014 

občanskému sdružení TJ Sokol České Budějovice, Sokolský ostrov 1, České 
Budějovice dle tabulky "Ocenění za reprezentaci města České Budějovice" ve výši 
53 460 Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 11. 3. 2015 (č.j. KP-ZM/125/2015/M/67)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 59/2015:
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/127/2015/M/69)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/2015:
zastupitelstvo města

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

25. 2. 2015,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Neinvestiční dotace - významná akce v roce 2015 v Českých Budějovicích - 
Budějovický Majáles 2015 (č.j. KP-ZM/122/2015/M/66)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 12. ročník festivalu Budějovický Majáles 
2015 ve dnech 25. - 29. května 2015 v Českých Budějovicích ve výši 400.000 Kč pro 
Budějovický Majáles, z. s., IČ 03347371,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9. a 18. 2., 
4. 3. 2015 (č.j. KP-ZM/97/2015/M/42)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 9. a 18. 2., 4. 3. 2015.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice  (č.j. KP-ZM/98/2015/M/43)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/2015:
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: Žádost o prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné z bytu – konkrétní 

fyzická osoba (č.j. KP-ZM/118/2015/M/62)

Usnesení ve věci schválení prominutí části poplatků z prodlení v částce 26.413,- Kč konkrétní 
fyzické osobě a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, realizovat přijaté 
usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  16. 3. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Václav Fál

Mgr. Jiří Filip

Ing. Jiří Svoboda
primátor


