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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/365/2015/Z/5
Z Á P I S

ze 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného v mimořádném termínu dne 8. 6. 2015 od 18:00 hodin  v zasedací místnosti 

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

Přítomni: 
Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, MUDr. Pavel Burda, Ing. Slavoj 
Dolejš, 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, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Mgr. Petr Podhola, 
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: 
Ing. Kamil Calta, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška 
Richtrová, Filip Šmaus

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové a volební komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení 
(18:05 hodin) přítomno 39 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně 
se usnášet.
Zastupitelé obdrželi v elektronické a následně v tištěné podobě tyto materiály:
poř. č. 1 - Odvolání náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie 
poř. č. 2 - Volba náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie
poř. č. 3 - Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.   
Mgr. Podhola uvedl technickou připomínku, zda občané mohou sledovat přímý přenos 
z jednání zastupitelstva. Bylo mu sděleno, že přímý přenos funguje.  
Byl schválen program 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (24,0,1,14/39).
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Mgr. Rudolf Vodička, 
členové: Vladimíra Hrušková, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Slavoj Dolejš, Jaroslava Sýkorová, 
Jan Hrdý (31,0,1,7/39).
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Jaroslava Berku, Ing. Ivana Tekela. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Ing. Svoboda navrhl ukončení 7. zasedání ve 21:00 hodin.   

1. Odvolání náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie (KP-
ZM/313/2015/M/155)
Přijato usnesení č. 132/2015 (23,0,4,12/39)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že dne 27. 5. 2015 na jednání valné hromady spol. 
Teplárna České Budějovice, a. s. nedodržel Mgr. Pavel Matoušek, MBA, náměstek 
primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie, jako delegovaný zástupce 
města na tuto valnou hromadu, usnesení zastupitelstva města, kterým mu bylo uloženo 
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hlasovat o nových členech dozorčí rady Teplárny České Budějovice, a. s. Zcela ignoroval 
vůli všech voličů města prezentovanou prostřednictvím zastupitelů přijatým usnesením, 
které bylo schváleno všemi hlasujícími zastupiteli, a neuvedl žádné relevantní důvody, 
které by mu tuto vůli zamezily vykonat. Rada města dne 28. 5. 2015 doporučila 
Zastupitelstvu města České Budějovice odvolat Mgr. Pavla Matouška, MBA, z funkce 
náměstka pro ekonomiku, finance, informační technologie z výše uvedených důvodů.  
Diskuse:  
MUDr. Burda: Uvedl technickou připomínku, zda toto hlasování bude tajné, jak je 
obvyklé, nebo zda bude opět veřejné, jak se stává zvykem v tomto zastupitelstvu.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města bude 
o tomto rozhodnuto hlasováním.
Ing. Joch: Vznesl dotaz na Ing. Svobodu, zda mu Mgr. Matoušek, MBA vysvětlil, co ho 
vedlo ke kroku, že na valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. 
nehlasoval v souladu s usnesením zastupitelstva, protože jedna věc je řídit se usnesením 
zastupitelstva, ale na valné hromadě má hlasovat jako řádný hospodář.  Požádal 
Mgr. Matouška, MBA, zda by mohl zastupitelům vysvětlit, co ho vedlo k tomu, že 
neakceptoval usnesení zastupitelstva. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že to není problém koalice nebo hnutí ANO, ale problémem je to, že 
delegovaný zástupce nerespektoval usnesení zastupitelstva města. Mgr. Matoušek, MBA 
měl smluvní vztah, který měl naplnit, ale on jej nenaplnil. Kdyby k tomu ale měl nějaké 
závažné důvody, např. pokud by zjistil, že se páchá nějaký trestný čin, tak by to bylo 
v pořádku, že nehlasoval, ale tyto závažné důvody v nějaké konkrétní podobě nebyly 
uvedeny. Vše, co Mgr. Matoušek, MBA sdělil, bylo známé veřejnosti např. že má 
teplárna určitý počet soudních případů, které zrovna nevyhrává, a systém odměňování. 
Informace, které Mgr. Matoušek, MBA sdělil, nebyly nové ani zásadního charakteru, 
které by ho vedly k okamžité změně rozhodnutí. Kdyby takovéto informace byly, tak by 
jeho snahu určitě hnutí ANO podpořilo. 
M. Šebek: Sdělil, že klub ODS čeká na argumenty, které zde zazní, a také ze strany 
Ing. Svobody, který inicioval mimořádné zasedání zastupitelstva. Vyzval Mgr. Matouška, 
MBA, aby zastupitelům uvedl důvody, proč jednal tak, jak jednal. Dokáže si představit, 
že delegovaný zástupce nevyužije svého práva na valné hromadě, pokud se mu v průběhu 
jednání dostanou nové informace. Překvapuje ho tvrzení Ing. Svobody, že 
Mgr. Matoušek, MBA neuvedl žádné důvody, protože rada města, aniž by si vyslechla 
jeho argumenty, hlasovala jednoznačně pro jeho odvolání. V tisku se objevilo vyjádření 
Ing. Svobody, že Mgr. Matoušek, MBA neuposlechl vůli obyvatel města Českých 
Budějovic. Uvedl, že by toto tvrzení poupravil na pouze „části obyvatel“, protože ne 
všichni volili hnutí ANO. Připomněl, že delegace člena na Valnou hromadu společnosti 
Teplárna České Budějovice, a. s. dvakrát neprošla zastupitelstvem, díky hlasům koalice. 
Požádal, aby mu bylo sděleno, kdo bude navržen na funkci náměstka primátora místo 
Mgr. Matouška, MBA, aby se nestalo, že bude navržen horší kandidát, než je on.    
Ing. Svoboda: Sdělil, že volba na případné uvolněné místo náměstka primátora je dalším 
bodem programu a bude možnost vznášet návrhy na kandidáty, kteří budou voleni. Uvedl, 
že inicioval toto zasedání proto, protože primátor vždy svolává zastupitelstvo města, ale 
důvody byly takové, že komunikace s Mgr. Matouškem, MBA velmi vázla. Při valné 
hromadě i po ní a druhý den ráno čekali radní na jeho příchod, ale nedostavil se ani na 
radu města a ani v ten den na radnici s tím, že se dozvěděli jeho vyjádření přes média. 
Pakliže někdo nepostupuje v souladu s usnesením zastupitelstva města, neodvolí dozorčí 
radu a vzápětí předá připravené tiskové prohlášení médiím a nekomunikuje se zástupcem 
hlavního akcionáře teplárny, tak je asi něco v nepořádku.  
M. Šebek: Znovu se dotázal, kdo bude koalicí navržen na funkci náměstka primátora pro 
ekonomiku, finance a informační technologie, a připomněl ustavující zastupitelstvo, kdy 
to nemusí být pouze o komunikaci. 
RSDr. Braný:  Reagoval na vystoupení Ing. Svobody, kdy Mgr. Matoušek, MBA je také 
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předsedou městské organizace ANO. Neví, jaký má hnutí ANO mechanismus, ale zdá se 
mu, že není férové, že nemá s hnutím ANO nic společného. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že se zde nejedná o panu Mgr. Matouškovi, MBA jako 
o předsedovi místní organizace, ani to není o tom, kdo ho případně nahradí.  
RSDr. Braný:  Sdělil, že každá strana či hnutí musí nést odpovědnost za své lidi. Nejspíše 
nový kandidát nebude nikdo z opozice, ale řada věcí nepřísluší zastupitelstvu města řešit. 
Myslí si, že nic nespěchalo tak, aby se na řádném zastupitelstvu věci posoudily a pokusilo 
se najít politické řešení. Je veřejným tajemstvím střet kolem toho, co se v teplárně děje 
a že je tam nominován opět Mgr. Thoma. Toto není řešení politické, nemá potřebu nikoho 
navrhovat, ale celkově posoudit situaci. Rozumí tomu, že měnit se nechce nic. Tohoto se 
zúčastnit nechce a návrhy, které v minulosti podával, není ochota řešit. Uvedl příklad 
z minulosti, jak se věci řešily složitým vyjednáváním, ale řešení se vždy našla. 
Ing. Svoboda: Zopakoval, že problém není v osobě pana Mgr. Matouška, MBA, ale 
delegát města nesplnil to, k čemu ho usnesení a plná moc zavazovala, v tom to je.  
Mgr. Matoušek, MBA: Sdělil, že všem zastupitelům budou rozdány podklady – 
 Rozsudek jménem republiky Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 
19. března 2015 a vyjádření Ing. Houfka, předsedy představenstva teplárny ke sporu 
o souběh funkcí bývalého předsedy představenstva Ing. Zdeňka Blažka. Informoval, že 
tento bod navrhla zastupitelstvu rada města, když na valné hromadě neschválil dozorčí 
radu v takovém složení, jak navrhlo zastupitelstvo. Uvedl důvody, které považuje za 
relevantní a za kterými stojí. Je přesvědčen, že většina zastupitelů neměla při hlasování 
tyto informace k dispozici tak, jako je neměl on. Chápe, že jeho krok velmi znepokojil 
koaliční partnery, kteří iniciovali jeho odvolání, ale není náměstkem za HOPB, KDU-
ČSL nebo TOP 09, ale za hnutí ANO.  Považuje za nešťastné, že se tato věc neřešila na 
stranické půdě, ale už pár hodin po valné hromadě navrhuje jeho odvolání rada města, 
aniž by měl možnost sdělit své argumenty a řádně se obhájit, ale už se tak stalo. Dále 
sdělil důvody, které vedly k jeho rozhodnutí. Už delší dobu se všem dostávají informace, 
že není vše v teplárně v pořádku, že je zde vedena řada soudních sporů, ve kterých jsou 
vynakládány miliónové částky na posudky, soudní poplatky a právní zastoupení. Také se 
proslýchá, že jsou to spory vedené spíše z politických důvodů proti představenstvu 
teplárny z let 2006-2010, kde seděli členové ODS, kdy nová koalice po roce 2010 vedena 
HOPB a TOP 09 zejména Mgr. Thomou a JUDr. Ing. Bouzkem chtěla těmito spory 
minulé představenstvo postavit do co nejhoršího světla. Přiznal, že tyto informace bral 
s respektem a hnutí ANO zde není od toho, aby posuzovalo přestřelky jiných stran 
a s kým se Mgr. Thoma pohádal, než svlékl jejich dres a stal se novým čistým politikem, 
a s kým se nemá rád JUDr. Ing. Bouzek. Hnutí ANO slíbilo občanům, že bude ve městě 
pořádek a že městské podniky budou sloužit k tomu, k čemu mají, že se v nich nebude 
politikařit, ale pracovat. Sdělil, že problém je větší, než si mysleli, a ukazuje se, že 
teplárna je dlouhodobý problém uvnitř koalice. Sdělil, že hnutí ANO nemělo žádného 
zástupce v dozorčí radě. Koaličními partnery byli přesvědčováni, že by byl zbytečný 
náklad na valnou hromadu a že se má počkat až na řádnou v červnu. V rámci koaličních 
dohod se náměstkem, do jehož portfolia teplárna spadá, stal JUDr. Ing. Bouzek a celá 
dozorčí rada fungovala pod vedením HOPB a TOP 09. Před měsícem schválila dozorčí 
rada odměny pro tři lidi v představenstvu v řádu 40 mil. Kč na čtyřleté období a k tomu 
konkurenční doložky s odstupným ve výši 18ti platů v součtu dalších 15 mil. Kč, aniž by 
o tom hnutí ANO bylo informováno. V Českých Budějovicích máme představenstvo, 
které si vydělá až 300 tis. Kč měsíčně, což není adekvátní velikosti a ekonomické 
ziskovosti komunálního podniku, který by zde měl být pro obyvatele města, a na otázku, 
proč jim tak vysoké odměny dozorčí rada schválila, se nedozvěděli odpověď. Další 
požadavek uvnitř koalice byl z HOPB, že předsedou dozorčí rady se musí stát 
Mgr. Thoma. Osobně to považuje za velmi nešťastné, protože Mgr. Thoma stojí před 
soudem za zneužití pravomoci úřední osoby, a i když ctíme presumpci neviny, bylo by 
korektní počkat, jak soud dopadne. Všechny spory v teplárně spadají do období 2006-
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2010, kdy právě Mgr. Thoma byl předsedou její dozorčí rady, a teplárna vede soudní 
spory s představenstvem, které měl Mgr. Thoma ze své pozice kontrolovat a o všech 
rozhodnutích věděl, což rozsudky soudu také mj. potvrzují. Upozornil na citace 
z rozsudku k rekultivaci odkaliště, kde je zřejmé, že všechny materiály projednávala 
i dozorčí rada v čele s předsedou Mgr. Thomou. Jedná se o rozsudek z 19. 3. 2015, kdy 
vytáhl pouze stranu 5 a 6. Citoval „Z jednání dozorčí rady ze dne 30.09.2009 je 
prokázáno, že se zabývala projektem rekultivace odkaliště, tuto informaci představenstva 
vzala na vědomí a požádala dopracovat likvidaci podle toho projektu i do ekonomických 
ukazatelů, vzhledem k navrhovaným variantám. Ze zápisu z jednání dozorčí rady 
společnosti ze dne 24.03.2010 je prokázáno, že vzala na vědomí zprávu o hospodaření za 
rok 2009 a strategický plán na rok 2010 až 2015.“ V dalším odstavci je prokázáno, že se 
tím zabývaly vnitřní orgány útvaru kontrolingu a plánování teplárny a na str. 6 soudce 
zdůvodňuje, proč teplárna prohrála a dále citoval: „Svoji žádost ze zasedání dne 
30.09.2009 k projektu Rekultivace odkaliště a dopracování do ekonomických dopadů 
dozorčí rada však již dále za dobu činnosti obou žalovaných ve společnosti důsledně 
nevyžadovala.“ V dalším odstavci je uvedeno: „Z těchto důkazů žalování ve své obraně 
prokázali, že jako členové statutárního orgánu vykonávali svoji působnost v souladu 
s přijatými usneseními výše uvedených statutárních orgánů a schválené koncepce při 
likvidaci odpadů společnosti v jejich časové posloupnosti a kontinuitě.“ Z rozsudku je 
jasné, že dozorčí rada o konání představenstva věděla. Co považuje politicky za 
nepřijatelné, přestože navrhli snížení odměn na jednu polovinu 10 tis. Kč u všech členů 
dozorčí rady, že požadavek HOPB byl, aby u předsedy došlo ke snížení o 5 tis. Kč na 
35 tis. Kč měsíčně. Poznamenal, že dozorčí rada zasedá jednou za dva měsíce za 
35 tis. Kč. Hnutí ANO uspělo ve volbách s novou politickou kulturou, která měla 
odstranit politikaření a politické trafiky. Ultimativní požadavek HOPB získat pro 
Mgr. Thomu místo předsedy dozorčí rady a nesnižovat mu plat jako ostatním, tak se 
tomto případě jedná o klasický příklad politické trafiky. Protože pak není hnutí ANO 
lepší než ti, které dodnes kritizovali. Přes všechny koaliční neshody se hnutí ANO 
chovalo korektně a nikdy se neřešily věci veřejně. Sdělil informace, které ho vedly k jeho 
rozhodnutí. V médiích všichni zaznamenali, že teplárna prohrála další soudní spor 
o rekultivaci odkaliště, kde žalovala škodu 38 mil. Kč, navíc že nedokončená rekultivace 
brání výstavbě „srubeckého přivaděče“ na dálnici D3. Podstatou sporu byla změna 
rekultivace, která byla schválena jako rekultivace zeminou a nová dozorčí rada po roce 
2010 prosazovala rekultivaci popílkem jako odpadem z teplárny pro odsíření. Zjistili, že 
teplárna dodnes nemá projednanou změnu stavebního povolení a navíc má zamítavá 
stanoviska dotčených obcí. Novým faktem je, že vedení teplárny podepsalo k vysoutěžené 
veřejné zakázce na rekultivaci z roku 2008 dodatek ke smlouvě č. 4, který porušuje zákon 
o veřejných zakázkách. Místo, aby zakázku teplárna zrušila a po získání stavebního 
povolení vypsala novou, dohodla se s dodavatelem, že pro ně má zpracovat novou 
technologii s popílkem, a až bude mít stavební povolení, dohodnou se na nových 
termínech a ceně zakázky. Má k tomu 3 výklady právních kanceláří, že se jedná 
o porušení zákona o veřejných zakázkách.  Dne 25. 5. 2015 bylo zastupitelstvo a členové 
hnutí ANO měli výhrady k návrhu koaličních partnerů, proto zastupitelstvo schválilo 
nové složení dozorčí rady bez Ing. Moravce a Ing. Kořínka. Dne 26. 5. 2015 přišla další 
zpráva z teplárny, kdy prohrála další spor o souběh funkcí u bývalého předsedy 
představenstva Ing. Blažka, kde byl žalován o cca 10 mil. Kč. Informace mu k tomu sdělil 
Ing. Houfek, předseda představenstva, a to, co zjistil, mu vyrazilo dech, kdy mu potvrdil, 
že u řady sporů představenstvo informovalo dozorčí radu, že z právního hlediska je velmi 
malá šance uspět a politici z TOP 09 a HOPB trvali na tom, aby žaloby byly podány. 
Ing. Houfek mu potvrdil, že byli jako představenstvo vystaveni tlaku od dozorčí rady. 
Předložil zastupitelům dokument od Ing. Houfka a stejného názoru byl i právní zástupce 
JUDr. Bayer. Citoval z dokumentu: „Představenstvo však není naopak přesvědčeno, že by 
bylo účelné a smysluplné domáhat se vrácení poskytnutého plnění deklarovaného jako 
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mzda generálního ředitele. V tomto případě se představenstvo opírá o právní názor 
vyslovený ve Vám známém písemném stanovisku advokáta JUDr. Bayera ze dne 
29. 9. 2011.“ Dále citoval: „S ohledem na výše uvedené důvody se ovšem představenstvo 
rozhodlo, při vědomí své povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře, nevymáhat na 
bývalém předsedovi představenstva vrácení plnění deklarovaného jako mzda generálního 
ředitele.“ Dozorčí rada nakonec přijala své usnesení, ve kterém přes všechno trvají dále 
žalovat. V určitý moment si myslel, že je v Kocourkově, protože v době, kdy se teplárna 
soudila s Ing. Blažkem za odměnu za funkci generálního ředitele, argumentovala tím, že 
pracovní poměr je neplatný, a v jiném sporu, který teplárna vedla s jedním ze svých 
pracovníků, argumentuje tím, že pracovní poměr Ing. Blažka je platný. Co je tedy 
správně, v teplárně se u soudu tvrdí, jen co se hodí, nebo jak to kdo potřebuje. Chápe, 
proč představenstvo schválilo narychlo odměny na čtyři roky, ale bohužel toto 
přetahování není zadarmo, kdy teplárna musela platit soudní poplatky, právní zastoupení, 
a to i po prohraných sporech, musí platit právní zastoupení i protistrany. Neví, zda 
v nákladech 18 mil. Kč jsou i náklady protistrany. Shrnul soudní poplatky. Ptá se, jak 
dozorčí rada svou činnost vykonávala, náklady na spor o souběh funkcí Ing. Blažka jsou 
dnes jen za poplatky cca 600 tis. Kč a celkový náklad by měl dosáhnout 1,5 mil. Kč. Ptá 
se JUDr. Ing. Bouzka, zda bude opět TOP 09 prosazovat odvolání proti rozhodnutí soudu 
a teplárna bude hradit další poplatky a výlohy na právní služby, i když právníci teplárny 
doporučili smír a dle právníků je právní vztah Ing. Blažka platný. Dále se vede další spor 
a to, že jde o škodu, která měla být způsobena výstavbou turbíny TG 6 na výrobu 
elektřiny za 100 mil. Kč. JUDr. Ing. Bouzek nesdělil, že si teplárna zadala zpracovat 
společností Takoma znalecký posudek, aby měla relevantní vyčíslenou škodu pro tuto 
žalobu. Tento teplárnou zadaný posudek žádnou způsobenou škodu nepotvrdil, ale 
konstatoval, že škoda teplárně nevznikla. Byl zadán další posudek a i druhý posudek 
skončil výsledkem, že teplána žádnou škodu neutrpěla, tak si nechala zpracovat další 
posudek, který již nějakou škodu zjistil. Všechny posudky stály milióny korun a tato 
žaloba byla již podána v roce 2012 a je zvláštní, že teplárna ji sama zastavila s tím, že 
nezaplatila soudní poplatek. Nároky teplárny byly promlčeny v roce 2013, část z nich 
byla promlčena v roce 2014 a podruhé teplárna žalovala škodu a opět o 100 mil. Kč 
a platí poplatek 5 %. Dotázal se JUDr. Ing. Bouzka, zda si opravdu myslí, že bude mít 
teplárna tak silnou pozici ve sporu o souběh funkcí Ing. Blažka a ve sporu o TG 6. Není 
právník, ale je občan tohoto města a zcela legitimně ho napadá otázka, zda jsou všechny 
tyto peníze vynaložené na spory účelně. Jeho jediný cíl byl hájit peníze občanů v teplárně 
a její dobré hospodaření a je otázkou, zda se vedení v minulém období chovalo jako řádný 
hospodář. S kolegou Ing. Kubíčkem, Ph.D. se dozvěděli na valné hromadě, že náklady na 
tyto spory činí více než 18 mil. Kč bez jediného úspěchu a velká většina byla zadávána 
právní kanceláři NH partners, advokátní kancelář, s. r. o., která byla do teplárny přivedena 
v minulém volebním období HOPB a TOP 09. Oznámil, že podal trestní oznámení. 
Všechny tyto informace byly pro něj nové a zneklidnily ho tak, že považoval za menší 
škodu na valné hromadě nehlasovat a vše ještě projednat se svým zastupitelským klubem. 
Pokud byly tyto informace již známé před hlasováním o složení dozorčí rady, tak se 
omlouvá, že zastupitele dnes zdržoval. Sdělil, že pokud bude odvolán i z toho důvodu, že 
na základě všech informací pozdržel hlasování na valné hromadě, bude to respektovat, ale 
myslí, že to bude spíše pod tlakem koaličních partnerů a vyhrožováním ukončení koalice 
než z vlastního přesvědčení. Věří, že každý bude hlasovat na základě svého svědomí.  
JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na vystoupení Mgr. Matouška, MBA, odkud zjistil, že byl 
vyhlášen rozsudek o souběhu funkcí Ing. Blažka, protože byl vyhlášen den před valnou 
hromadou a nebyl rozeslán ani před valnou hromadou, tak odkud má materiály, které zde 
zastupitelům rozdal. Nebude reagovat na všechny lži, které zde Mgr. Matoušek, MBA 
uvedl. Opakovaně tvrdil, že teplárnu v minulém období ovládala koalice TOP 09 
a HOPB. Dozorčí rada měla 12 členů – za TOP 09 - 2, za HOPB - 1, za ČSSD - 2, KSČM 
- 1, dále 4 zaměstnanci a 2 nezávislí odborníci, takže to jsou ti, co rozhodovali v dozorčí 
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radě teplárny. Je pravdou, že dozorčí rada přezkoumávala činnost předchozího 
politického představenstva a neseděl tam pouze Ing. Blažek, ale i další tři pánové za ODS, 
a to M. Kuba, a seděl tam i zástupce za ČSSD. Minoritní akcionář dával právo vznášet 
podněty a dozorčí rada se jimi zabývala. Nejprve byl vypracován forenzní audit, který 
zjistil alarmující skutečnosti, následně musely být provedeny znalecké posudky a teprve 
na základě znaleckých posudků byly podány žaloby, ale nebyly podány ve všech věcech, 
protože tam, kde bylo zjištěno, že se představenstvo ničeho nedopustilo, podány nebyly. 
Sdělil, že má před sebou právní posudek dozorčí rady, který říká, že teplárna by se měla 
domáhat náhrady škody, případného nedůvodného obohacení ze souběhu funkcí a ten je 
z 30. 6. 2011. To, že v jedné konkrétní věci mohlo dojít k výměně názorů právníků 
a dozorčí rady a představenstva, nic nedokazuje. Vrátil se znovu k tomu, odkud má 
Mgr. Matoušek, MBA informace, protože hlasoval na valné hromadě a už měl připravené 
tiskové prohlášení. Sdělil, že do té doby žádné informace legální cestou nemohl získat. 
Na minulém zastupitelstvu konstatoval, že platí zákon a všichni akcionáři musí být 
informováni rovným dílem a teplárna mu žádné informace neposkytla. Ve středu před 
valnou hromadou probíhala dozorčí rada, na které byl předseda představenstva, a ten 
informoval, že se Mgr. Matoušek, MBA domáhá nahlédnutí do určitých materiálů, ale 
podání informací mu bylo logicky odmítnuto, protože informace může dostat akcionář až 
na valné hromadě nebo jeho zástupce na dozorčí radě a Ing. Houfek mu žádné informace 
nepodával. Z obsahu jeho prohlášení je jasné, že to psal v úterý a znovu se dotázal, odkud 
má tyto dokumenty, určitě odjinud než z teplárny. Sdělil, že se v teplárně nic neděje, 
protože funguje dobře. V minulém volebním období se podařilo nahradit politické 
představenstvo ODS a ČSSD a na její místo byli instalováni lidé, kteří v teplárně 
pracovali. Na základě podnětu minoritních akcionářů a na základě znaleckých posudků 
bylo zjištěno, že vznikla škoda a dozorčí radě nezbylo nic jiného než škodu žalovat. To, 
co zde sdělil Mgr. Matoušek, MBA, jsou lži a pomluvy a kdokoli bude přezkoumávat 
dění v teplárně, tak veškeré jednání dozorčí rady mělo svůj řádný a jasný podklad. Dle 
vyjádření Mgr. Matouška, MBA je cílem stopnout žaloby, které byly podány proti 
Ing. Blažkovi, Martinu Kubovi a proti dalším politikům, kteří tam seděli. Neví, jak soud 
definitivně rozhodne, protože dozorčí rada a představenstvo podalo žaloby podle 
nezávislých posudků, a že prvoinstančně bylo rozhodnuto v některých věcech, 
neznamená, že to odvolací soud nezmění a nerozhodne jinak, protože se někteří pánové 
bojí rozhodování Vrchního soudu v Praze. Mgr. Matoušek, MBA zde jedná v soukromém 
zájmu lidí, kteří si nepřejí, aby žaloby dále v teplárně běžely. Toto zastupitelstvo řeší 
návrh na jeho odvolání, které je důvodné, protože porušil usnesení zastupitelstva a nezná 
žádné ustanovení zákona, které by ho liberovalo k tomu, že neuposlechl pokyny 
zastupitelstva a to vyplývá ze zákona o obcích. Neřekl nikomu nic a přitom měl 
připravené tiskové prohlášení a pak následně hlasoval v rozporu s usnesením 
zastupitelstva, aby destabilizoval teplárnu a způsobil jí tím škodu minimálně ve výši 
nákladů na svolání další valné hromady. Doporučil mu, aby nahlédl do příslušných 
ustanovení trestního zákona a podíval se, že rozhoduje v působnosti úřední osoby a jaké 
následky může mít nesplnění zákonné povinnosti v souvislosti s usnesením zastupitelstva, 
když tím vědomě způsobí škodu. Zde nejde o žádnou politiku při návrhu na odvolání 
Mgr. Matouška, MBA, ale jde o to, že každý by měl dodržovat zákon, a pokud ho 
nedodržuje, tak dle jeho názoru by měl být odvolán, ale to je věc zastupitelstva.  
M. Šebek: Požádal o řízení argumentace zastupitelů, kteří zde vystoupí, protože 
JUDr. Ing. Bouzek dává závěry, které nejsou doložitelné. Dále požádal, aby k jeho 
závěrům nebylo přihlédnuto, protože nejsou doložitelné a mohou ovlivňovat. Dotázal se 
JUDr. Ing. Bouzka, zda vše, co sdělil Mgr. Matoušek, MBA, byly lži.  
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení M. Šebka s tím, že když se zde střetnou dva 
názory, tak to samé platí i pro to, co zde prezentoval Mgr. Matoušek, MBA, je to také 
nedoložitelné v tuto chvíli, ale toto budou řešit orgány činné v trestním řízení. 
M. Šebek: Podivil se nad tím, že předložený rozsudek je nedoložitelný. 
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Ing. Svoboda: Odpověděl, že ano, pokud je rozsudek legálně získaný.   
M. Šebek: Vznesl dotaz na to, co bylo ve vyjádření Mgr. Matouška, MBA lživé a že 
rozsudek vydaný Českou republikou a sdělení předsedy představenstva je také lživé. Ale 
nelze říci obecně, že všechno je lživé.   
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení M. Šebka s tím, že řekl skoro to samé, protože vše, 
co zaznělo od JUDr. Ing. Bouzka, také označil za nedoložitelné a lživé. 
M. Šebek: Odpověděl, že měl na mysli jeden konkrétní závěr a JUDr. Ing. Bouzek ví, 
který myslel. 
Ing. Joch: Sdělil, že JUDr. Ing. Bouzek sedí v teplárně čtyři roky a informace má ucelené, 
ale Mgr. Matoušek, MBA byl delegován zastupitelstvem města a vydal se na valnou 
hromadu teplárny a někde získal informace, které dnes zazněly. Vadilo by mu spíše, že by 
do dozorčí rady najmenoval členy za hnutí ANO a ne členy HOPB a TOP 09. 
 Mgr. Matoušek, MBA nenajmenoval nikoho a osobně to vnímá tak, že tím nechal 
otevřený prostor, aby se tyto věci vyřešily. Myslí, že nic špatného neudělal, ale ať 
JUDr. Ing. Bouzek také podá trestní oznámení, když si myslí, že způsobil trestný čin. 
Mgr. Matoušek, MBA měl pocit, že v teplárně se dělo něco nekalého, alespoň konal tak, 
že odešel na Policii České republiky a podal trestní oznámení. Shrnul časovou osu, ale 
jsou zde informace od Mgr. Matouška, MBA na souběh funkcí, že se pak vyhrává soud 
s bývalými zaměstnanci, že Ing. Blažek byl generální ředitel, tak to není nic tajného. 
Nevidí v tom žádné spáchání trestního činu. 
Ing. Svoboda:  Doplnil, že pokud Mgr. Matoušek, MBA měl takovéto informace, které ho 
vedly k tomu, že učinil to, co učinil, tak mu nic nebránilo, aby během několika minut 
mohl tuto informaci přenést na zástupce hlavního akcionáře nebo alespoň na budoucí 
přítomné členy dozorčí rady a konzultovat to s nimi, nebo alespoň se svými stranickými 
kolegy, ale bohužel se rozhodl individuálně a vyjádření dal pouze tisku a nikoli tomu, kdo 
na něj delegoval kompetenci. Kdyby se zjistilo, že se dějí nějaké nepravosti, tak by 
Mgr. Matouška, MBA v jeho snaze podpořili, ale museli by mít reálný podklad, aby tak 
mohli učinit.  
M. Šebek: Upozornil, že dvakrát neprošel v zastupitelstvu bod delegace člena na valnou 
hromadu, jinak už valná hromada mohla být již v březnu nebo v dubnu a nyní se v tisku 
propírá teplárna, ale to je práce posledních čtyř let a kdo poslední čtyři roky v teplárně 
pracuje, kdo to tam řídí a vede a kdo dává argumenty a podsouvá tím věrohodnost svých 
závěrů. Sdělil, že si dokáže představit, že s hnutí ANO Mgr. Matoušek, MBA v danou 
chvíli nekomunikoval a možná si příště uvědomí, že je potřeba komunikovat více, 
nicméně to bylo lidské selhání, kterých zde máme více, ale nechce poukazovat, protože 
na to kolikrát vyvolávali např. radní a podobně. Také mu nikdo neodpověděl, kdo bude 
navržen radou na případného nového finančního náměstka. Upozornil, že se úspěšně hnutí 
ANO promlčuje k jednotlivým bodům. Požádal o názor Ing. Svobodu k jednotlivým 
skutečnostem. Jak hodnotí odměnu 300 tis. Kč měsíčně pro členy představenstva a jak 
vnímá, že Mgr. Thoma měl být činný a měl kontrolovat a nyní se má do teplárny vrátit na 
pozici předsedy dozorčí rady. Rád by slyšel jeho názory, a zda hnutí ANO mělo všechny 
informace. Doporučil podívat se, jak s hnutím ANO komunikoval JUDr. Ing. Bouzek 
ohledně teplárny v posledních měsících a co proti tomu je 24 hodin, kdy s nimi 
nekomunikoval Mgr. Matoušek, MBA. 
Mgr. Podhola: Nestává se často, aby koalice tak narychlo odvolávala svého náměstka 
a v historii Českých Budějovic se to nestalo ještě ani jednou, v tom má koalice své 
prvenství. Je stále Mgr. Matoušek, MBA trestán za obsah nebo za formu jakou to provedl. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že se nestává často, že by byli odvoláváni náměstci primátora, 
ale také se nestává často, že delegovaní za město jednali v rozporu s usnesením 
zastupitelstva města a pohrdali tím, jak zastupitelé hlasovali, a tím činem byl porušen 
zákon, a proto jde o princip. Nejde o kolegu Mgr. Matouška, MBA, protože kdyby na 
jeho místě byl kdokoli, tak by se postupovalo stejně. Radní se od něj nedozvěděli nic, než 
si přečetli v médiích a nekomunikovat s tím, kdo mu udělil plnou moc, tak to mu také 
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přijde, že by se stávat nemělo. 
Mgr. Podhola: Myslí si, že lidé se nemají trestat za formu, ale za obsah, protože to, co je 
nejklíčovější, je přece obsah, ale pokud se rozhodl jako primátor, a pokud i kolegové 
z hnutí ANO jsou připraveni trestat pro formu a obsah je jim víceméně jedno, tak si 
myslí, že to je velmi smutná zpráva nejen pro HOPB, ale především pro občany města.  
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení Mgr. Podholy, kdy požádal, aby se nesměšoval 
obsah a forma. Pokud je porušován zákon, tak má prioritu především a samozřejmě, že 
i obsah byl diskutován a určitě měli podobné názory na nemorální výši odměn 
představenstva, ale Mgr. Matoušek, MBA měl celou řadu možností jak korigovat tyto 
záležitosti. Nic mu nebránilo, aby na valné hromadě neodsouhlasil účetní závěrku a tím 
by zabránil vyplácení odměn a tantiém pro dozorčí radu, ale toto odhlasoval. 
RSDr. Braný: Myslí si, že by se tyto věci měly řešit lidsky, a snažil by se je 
zkomunikovat. Vadí mu, že se přeci nestalo nic takového, že by hrozilo nějaké prodlení 
a kdyby se to projednalo ve vlastních organizacích ve městě, v každé koaliční straně, bylo 
by to lepší než kolem toho dělat soutěž, kdo je spravedlivější. Sdělil, že pokud 
Mgr. Matoušek, MBA, měl nějaké pohnutky, tak se tomu ani nediví, ale Mgr. Matoušek, 
MBA neodsouhlasil pouze personální otázky a v případě, že by byl žalován, tak to by byl 
spor na celé funkční období. Myslí si, že je špatně, že koalice nedává záruku, že když 
nastane jakýkoli problém, tak se zbaví náměstka. Dotázal se, když bude odvolán, tak bude 
někým žalován za náhradu škody, nevolá po tom, ale co se bude dít v dalších krocích. 
Upozornil, že není rozumné veřejně diskutovat, kdo kolik bere, jaký plat. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Líbí se mu, jak opoziční zastupitelé chválí člena za hnutí ANO, to 
nebývá obvyklé, je to zvláštní, ale asi k tomu jsou nějaké důvody. Nelíbí se mu ale, jaké 
má současný management smlouvy, ale do dozorčí rady nebylo umožněno hnutí ANO se 
dostat. Domnívá se, že odstupné, které jsou uvedeny ve smlouvách, jsou nemorální a jsou 
nastaveny špatně, s tím s panem Mgr. Matouškem, MBA souhlasí. Myslí si, že to není 
pouze lidské selhání, ale v okamžiku, kdy je to tak zásadní věc, kdy usnesení 
zastupitelstva bylo schváleno všemi hlasy, bez ohledu na to, kdo to je, by se mělo 
postupovat jednotně.  Pokud se nebudou postihovat osoby, které nebudou ctít usnesení 
zastupitelstva, tak jim to projde. Bohužel Mgr. Matouškovi, MBA už hnutí ANO nevěří, 
protože mu udělal ostudu a udělal ten krok, který byl v rozporu s usnesením 
zastupitelstva. Mgr. Matoušek, MBA na valné hromadě schválil odměnu za rok 2014 
téměř ve výši 4 mil. Kč a pak schválil odměny ve výši 500 tis. Kč, to zde nezaznělo, a jak 
už sdělili kolegové, v dozorčí radě byli dva zástupci ČSSD a zástupce KSČM, pana 
Mgr. Nadberežného dobře zná, a pokud by to bylo tak, jak říká Mgr. Matoušek, MBA, že 
dozorčí rada působila nezákonně, tak by byl určitě první i kolegové z ČSSD, kteří by 
vystoupili a učinili by patřičné kroky a k tomu směřují jeho dotazy na zástupce KSČM 
a ČSSD, zda je pravda, co sdělil Mgr. Matoušek, MBA, že dozorčí rada se chovala tím 
způsobem, že tlačila nezákonně na představenstvo teplárny.  
M. Šebek: Požádal o zvukový záznam z tohoto jednání a předat ho Ing. Konečnému, 
Ph.D., aby si vytáhl, kde chválil pana Mgr. Matouška, MBA a kde hovořil, že chápe jeho 
lidské selhání. Chápal jeho lidské selhání v rámci komunikace, že to nešťastně 
komunikoval v danou chvíli, protože když byl vystaven takovému tlaku a informacím, tak 
málokdo z tohoto zastupitelstva by toto unesl, ale ví, že nic takového nezaznělo. Pro 
oživení paměti citoval z volební kampaně hnutí ANO „máme pro vás 1.000 parkovacích 
míst v centru města, a to hned“, protože po sedmi měsících po volbách 1.000 parkovacích 
míst neviděl, tak to také znamená, že také selhali jako hnutí ANO. Reagoval na 
vystoupení Ing. Svobody s tím, že byl porušen zákon v jakých paragrafech, a vyzval ho, 
aby sdělil, kdo bude navržen koalicí na náměstka pro ekonomiku, finance a informační 
technologie. Vrátil se k vyjádření Ing. Svobody, že jde o formu a že forma znamená 
mlčet, protože když se dozví na valné hromadě nové skutečnosti, tak má mlčet, protože 
toto je forma, kterou na zastupitelstvu předvádí Ing. Svoboda a celé hnutí ANO. 
Ing. Svoboda:  Reagoval na vystoupení M. Šebka, aby neslučoval věci, které proběhly na 
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valné hromadě, se všemi ostatními, a dále sdělil, že se jedná o občanský zákoník § 441 
a následující.   
Byla vyhlášena přestávka. 
 
Ing. Joch: Reagoval na Ing. Konečného, Ph.D., že až bude mít hnutí ANO člena v dozorčí 
radě, tak doporučil přečíst si zápisy z dozorčích rad. Reagoval na vystoupení 
Ing. Svobody, kdy dnešní zasedání je pohrdání Mgr. Matouškem, MBA. Bude hlasování 
o tom, kdo pohrdá Mgr. Matouškem, MBA svými 23 hlasy, a není si jist, kolik koalici 
zbývá hlasů, protože když si odstraní další, tak vést město o síle 23 hlasů je hodně 
odvážné, pokud to takto chce dělat celé volební období. 
Ing. Svoboda: Poděkoval Ing. Jochovi za rozbor vnitřních věcí hnutí ANO a výrazně se 
ohradil, že by použil, že je to pohrdání Mgr. Matouškem, MBA. Jedná se o panu 
Matouškovi jako delegátu města, který nesplnil usnesení zastupitelstva města.  
E. Hajerová:  Nemá problém zvednout ruku a odvolat kohokoliv z koalice a sdělila 
výhrady k Mgr. Matouškovi, MBA, kdy z jejího pohledu si mohl tyto informace opatřit 
dříve a mohl je sdělit už na minulém jednání zastupitelstva. Má k němu výhrady jako 
k náměstkovi vzhledem k tomu, že si koupil telefon iphone za 26 tis. Kč a údajně řval na 
úředníky, aby mu to proplatili. Nemůže ho považovat za schopného náměstka, Ing. Joch 
byl lepším náměstkem, ale protože tomu věnoval podstatně více času. Domnívá se, že po 
něm může být už náměstkem kdokoli, a pokládá si otázku, v čí prospěch jednal.  
Ing. Kubíček, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy ho požádal, aby mu do úst 
nevkládal něco, co neřekl a co neudělal. Žádal pouze Mgr. Matouška, MBA o jeho 
vysvětlení, a jakým způsobem se k tomu zachová, ať nechá na něm. 
Ing. Mach: Uvedl poznámku, že zde vidíme, co vyplývá z funkce hnutí, které vznikne za 
okamžik, pak to takto vypadá. Nedovede si představit, že v nějakém funkčním hnutí 
předseda místní organizace nekomunikuje s členem strany, který je ještě k tomu primátor. 
To, co zde vidíme, je krize. 
M. Šebek: Dotázal se Ing. Svobody, zda všechny otázky, které dnes jemu položil, budou 
od něj písemně zodpovězeny, pokud se mu na tomto zastupitelstvu nedostane odpovědi. 
Ing. Svoboda: Pokud to u nich bylo zdůrazněno, že chce odpověď, tak ze záznamu to 
bude vyhledáno a jemu bude písemně odpovězeno.  
M. Šebek: Požádal o vyhledání, protože i občany to bude zajímat, jak se hnutí ANO dívá 
na skutečnosti, které se kolem teplárny dějí. Každý, kdo bude hlasovat v souladu 
s předloženým návrhem, si uvědomí, že svým hlasováním říká, že to, co se v teplárně 
děje, je naprosto běžné a ve chvíli, kdy to hnutí ANO přikryje, tak ho bude zajímat, jak se 
na to dívá. 
RSDr. Braný: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha a připomněl výběrové řízení na ředitele 
dopravního podniku a Ing. Svobodovi navrhl, aby chodil na valné hromady někdo 
z KSČM. 
Ing. Joch:  Shrnul situaci ohledně výběrového řízení na ředitele dopravního podniku, ale 
s tím ČSSD nemá nic společného. Jedná se o hru HOPB a TOP 09, pak to podpoří někdo 
z KDU-ČSL a na něčem se dohodnou, ale pak to nedopadne. Díky politickým hrátkám 
tam zůstal pověřený ředitel, aby byl zajištěn správný hlas na správné straně, a to 
v nějakém čase potká i hnutí ANO.   
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.   
Bylo hlasováno o prodloužení jednání zastupitelstva do vyčerpání bodů programu. 
(24,0,3,12/39)
 

2. Volba náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie   (KP-
ZM/314/2015/M/156)
Přijato usnesení č. 133/2015 (23,3,0,13/39)
Bylo hlasováno o tom, aby volba náměstka primátora byla provedena veřejným 
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hlasováním (23,3,0,13/39). 
Ing. Svoboda navrhl v návaznosti na předchozí bod jednání provést v souladu s § 84 odst. 
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle příslušných ustanovení platného 
jednacího řádu zastupitelstva měst volbu náměstka primátora pro ekonomiku, finance, 
informační technologie a navrhl na tuto funkci za hnutí ANO, HOPB, KDU-ČSL a 
TOP 09 doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D. 
Diskuse:  
Mgr. Podhola: Upozornil, že před hlasováním předpokládal, že se kandidátka představí 
a zastupitelé budou mít možnost se jí na něco zeptat.  
M. Šebek: Sdělil, že pokud se paní doc. Ing. Kozlová, Ph.D. představí a sdělí své vize 
ohledně financí, tak to bude poprvé, co na zastupitelstvu promluví.  
E. Hajerová: Sdělila, že byla na stejném místě jako paní doc. Ing. Kozlová, Ph.D. 
a Mgr. Podhola si kdysi stěžoval, že ho doplňuje, tak se nediví, že doc. Ing. Kozlová, 
Ph.D. nemluví.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že se těžko všem zastupitelům hovoří, pokud většinu 
diskusních příspěvků má pouze několik zastupitelů.   
M. Šebek: Reagoval na vystoupení E. Hajerové s tím, že promluvila jako 23. hlas 
koalice,  a dále reagoval na vystoupení Ing. Svobody, kdy si myslí, že není tak těžké se 
přihlásit do diskuse a na zastupitelstvu vystoupit.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Sdělila, že má vystudovanou vysokou školu v oboru ekonomika 
a řízení podniku a z toho má také doktorát. Předpokládá, že může vykonávat tuto funkci, 
ale vzhledem k tomu, že je zatím pouze navržena a nebyla schválena a nebyla jí předána 
agenda, tak neví, na co se jí chce M. Šebek zeptat.  
M. Šebek: Vznesl dotaz – Jak se podaří řešit problematika nízkého výběru daní, která se 
negativně projevuje do rozpočtu města. Pak není možné řešit spoustu záměrů a investic 
města.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Očekávala, že M. Šebek ji bude chtít přezkušovat, nechce se 
zde pouštět do debaty, protože agendu nemá převzatou, a odpoví písemně.  
Mgr. Podhola: Sdělil, že termín přezkušování není patřičný, protože toto není ustavující 
zasedání a ona není řadovou zastupitelkou, ale je radní a také se k materiálům nějakým 
způsobem vyjadřovala, nebude se na nic ptát, ale o její odpovědi si každý udělá obrázek.  
RSDr. Braný: Dotázal se, zda bude rada města pracovat v nižším počtu členů. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že to nevylučuje.  

3. Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 15. 7. 2015 (KP-
ZM/322/2015/M/158)
Přijato usnesení č. 134/2015 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Oddělené hlasování:  
v části I. deleguje
1. Ing. Jiří Svoboda (24,0,1,14/39)
2. Ing. Martin Maršík, Ph.D. (23,0,1,15/39)
v části II. navrhuje 
1. Mgr. Juraj Thoma (23,6,0,10/39)
2. Ing. Petra Šebestíková (23,02,14/39)
3. Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (26,0,1,12/39)
4. RNDr. Michal Kohn (26,0,0,13/39)
Byla vyhlášena přestávka. 
5. Bc. Radek Mach (34,0,0,5/39) 
6. Ing. Jaroslav Mach (26,0,0,13/39)
7. Mgr. Ivan Nadberežený (26,0,0,13/39) 
v části III. ukládá (35,0,0,4/39) 
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Diskuse: 
Ing. Joch: Požádal hlasovat o jednotlivých jménech. 

4. Diskuse zastupitelů ()
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil Mgr. Matouška, MBA na nekonzistentnost jeho hlasování, 
protože jak podával trestní oznámení na dozorčí radu, tak nyní nejspíš omylem zvolil lidi, 
kteří již v dozorčí radě seděli, a to Ing. Macha a Mgr. Nadberežného.  
Šebek M.: Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka. Dále vznesl dotaz na to, kdy rada 
města odtajní své hlasování po jménech.  
Ing. Svoboda:  Sdělil, že M. Šebkovi odpověděl již na minulém jednání zastupitelstva.    
Ing. Joch: Požádal, zda by nešlo pro trhovce na Piaristickém náměstí v době konání trhů 
zajistit, aby si mohli za poplatek zastavit v prostoru s autem a vyložit zboží. 
MUDr. Burda:  Vznesl dotaz, zda dále spolupracuje teplárna s nezávislými kancelářemi. 
Na základě jejich právního názoru teplárna prohrála 8 soudních sporů a stálo to skoro 
20 mil. Kč. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že město nemá žádný legální prostředek, jak dostat informace, 
ale 15. 7. 2015 o tyto informace může požádat na valné hromadě.   
MUDr. Burda:  Dále se dotázal, zda se bude podávat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, 
co teplárnu nutí podávat toto odvolání k již vydaným soudním rozhodnutím, kdo ponese 
případnou odpovědnost za případné finanční ztráty, pokud tyto soudní spory teplárna 
prohraje. 
Ing. Svoboda: Oznámil, že nebude moci dodržet třicetidenní lhůtu, protože nejbližší 
termín, kdy bude moci o tyto informace požádat, je až 15. 7. 2015.  
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení MUDr. Burdy, kdy teplárna spory 
neprohrála, protože padlo prvoinstanční rozhodnutí. U první instance vyhraje vždy jedna 
nebo druhá strana, dané spory jsou závažné, a i kdyby to dopadlo opačně, odvolá se druhá 
strana. Je naprosto v pořádku, že o věci rozhoduje Vrchní soud. Za situace, kdy byly 
pořízeny znalecké posudky, kdy byla učiněna dobrozdání, tak náklady na odvolací řízení 
se nevyvíjí aritmetickou řadou.  Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy hovořil 
s konkrétní fyzickou osobou, protože někdo z občanů si stěžoval, že v době konání trhů 
na Piaristickém náměstí tam parkují auta. Situaci řešil a zjistil, že paní Závorová má 
povolení na vjezd a výjezd, které poskytuje trhovcům, jedná se asi o 40 karet, ale auta tam 
nemohou legálně parkovat a příslušnou výjimku uděluje odbor dopravy, tak poprosil 
konkrétní fyzickou osobu, aby se obrátila na odbor dopravy, kdy se jedná cca o 10 aut, 
aby si zajistila výjimku. Situace se řeší, a on doufá, že se jí podaří vyřešit, protože je to 
v zájmu města.   
Ing. Joch:  Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka. Myslí si, že není v silách konkrétní fyzické 
osoby toto na odboru dopravy vyřešit. Dále připomněl akci Budějovický Majáles, kdy 
byla mohutně podporovaná městem a především koaličními partnery HOPB a TOP 09, 
kdy Mgr. Thoma to podporoval ze všeho nejvíc, pak po nešťastném konci se od toho 
distancoval i pan rektor. Ptal se, zda to bude město nějak řešit v příštím roce, jak se na to 
město dívá.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že město bude požadovat vyhodnocení, a pokud budou chtít 
nějakou podporu i v příštím roce, tak to určitě bude zohledněno. Upozornil, že u takto 
velkých akcí není v silách pořadatelů být všude na všech místech, zmínil také RunCzech.
Mgr. Filip: Reagoval na odpověď Ing. Konečného, Ph.D. ohledně parkování 
handicapovaných u plaveckého stadionu. Upozornil opět, že pro handicapované není 
možnost parkování před plaveckým stadionem a jiní tam parkují na trávníku apod. Sdělil, 
že minulé zastupitelstvo opouštěl před pátou hodinou a pořídil fotodokumentaci. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že je to naposledy, kdy zasahoval do věcí, které mu 
nepřísluší, protože chtěl věci pomoci, protože si myslí, že pro postižené se zde ve městě 
dělá málo, ale obrátilo se to proti němu.   
Mgr. Filip: Dále reagoval na vystoupení Ing. Svobody, kdy na minulém jednání 
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zastupitelstva sdělil, že ve 20.00 hodin už na Sokolském ostrově žádné děti nesportují, ale 
pohybují se tam mladiství a popíjí alkohol.  
Ing. Joch: Požádal, aby na příštím zastupitelstvu byli zastupitelé informováni o tom, jak 
se vyvíjí situace ohledně hokejové haly pana Pouzara.  
J. Sýkorová: Vznesla dotaz na Ing. Holického, jak to vypadá s přechodem pro chodce 
u Domova pro seniory Máj. 
Ing. Holický: Odpověděl, že se s Ing. Šedou, vedoucím investičního odboru, chystají 
posoudit situaci na místě a předpokládá, že se podaří dojednat přechod přímo proti 
hlavnímu vchodu u domova.    
Ing. Joch: Sdělil, že mu přišly negativní reakce ohledně uzavírek v rámci 1/2Maratonu, že 
časy uzavírek jsou dlouhé. Požádal, aby si město pro příští ročník vzalo z tohoto stavu 
nějaké poučení a nastavilo podmínky.   
Ing. Svoboda: Sdělil, že stížností také obdržel spousty a město si z tohoto určitě vezme 
ponaučení na příští ročník. Vzhledem k tomu, že někteří běžci jsou spíše chodci, tak tím 
musí být trasa uzavřena poměrně dlouho. Dále informoval, že na místo neuvolněného 
radního nebyl nikdo zvolen, tak se tím budou zastupitelé zabývat na dalších 
zastupitelstvech. Poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

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.

7. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 21:25 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: Odvolání náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie (č.j. 

KP-ZM/313/2015/M/155)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 132/2015:
zastupitelstvo města

o d v o l á v á
Mgr. Pavla Matouška, MBA, z funkce náměstka primátora pro ekonomiku, finance a informační 
technologie. 

K bodu: Volba náměstka primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie   (č.j. 
KP-ZM/314/2015/M/156)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 133/2015:
zastupitelstvo města

v o l í
doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D., náměstkyní primátora pro ekonomiku, finance, informační 
technologie.  

K bodu: Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 15. 7. 2015 
(č.j. KP-ZM/322/2015/M/158)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 134/2015:
zastupitelstvo města

I. d e l e g u j e
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
1. Ing. Jiřího Svobodu, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou 

hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., IČ 60826835, která se bude konat 
dne 15. 7. 2015,

2. Ing. Martina Maršíka, Ph.D., jako náhradního zástupce statutárního města České 
Budějovice na valnou hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., IČ 
60826835, která se bude konat dne 15.7.2015,

II. n a v r h u j e
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k bodu č. 2 pořadu 
jednání valné hromady dle pozvánky zvolení 
1. Mgr. Juraje Thomy, nar. 19. 2. 1969, bytem Generála Svobody 425/35, České 

Budějovice,
2. Ing. Petry Šebestíkové, nar. 6. 6. 1969, bytem Máchova 733/12, České Budějovice,
3. Ing. Romana Kubíčka, Ph.D., nar. 6. 5. 1963, bytem Spojovací 1592/1, České 

Budějovice, 
4. RNDr. Michala Kohna, CSc., nar. 17. 3. 1950, bytem Branišovská 941/54, České 

Budějovice,
5. Bc. Radka Macha, nar. 19. 3. 1973, bytem Plzeňská 2162/38, České Budějovice,
6. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice,
7. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Lidická tř. 1109/167, České 

Budějovice,
za člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,

III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice při zastupování statutárního 
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města České Budějovice na valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., 
svolané na 15. 7. 2015, k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky uplatnit 
a hlasovat PRO návrh na zvolení členů dozorčí rady,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému náhradnímu zástupci statutárního města České 
Budějovice.

Č. Budějovice  8. 6. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Jaroslav Berka

Ing. Ivan Tekel, MBA

Ing. Jiří Svoboda
primátor


