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KP-RM/1897/2017/Z/27
Z Á P I S

z 27. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 30. 10. 2017
od 9:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., 
Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jaromír 
Talíř, 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu,

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
Ing. Jaroslav Mach, Michal Šebek

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Byl schválen program 27. schůze Rady města České Budějovice (7,0,0,0/7).
Ing. Petr Holický byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/1888/2017/M/1654
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovice, a. s. - projednání upozornění členů dozorčí rady dle 
§ 451 zákona o obchodních korporacích
Přijato usnesení č. 1497/2017 (7,0,0,0/7)
Ing. Miroslav Joch, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., a Ing. Jiří Svoboda oznámili, že jsou 
členy dozorčí rady společnosti.
Jednání přítomen: za spol. Teplárna České Budějovice, a. s.: představenstvo – Ing. Václav 
Král, předseda, Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda, Mgr. Martin Žahourek, 
člen, Mgr. Martin Veselský - ved. právního oddělení OKP

2. číslo jednací KP-RM/1892/2017/M/1658
Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České 
Budějovice, a. s., v letech 2018-2045
Přijato usnesení č. 1498/2017 (7,0,1,0/8)
Ing. Miroslav Joch, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., a Ing. Jiří Svoboda oznámili, že jsou 
členy dozorčí rady společnosti.
Jednání přítomen: za spol. Teplárna České Budějovice, a. s.: představenstvo – Ing. Václav 
Král, předseda, Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda, Mgr. Martin Žahourek, 
člen, Mgr. Martin Veselský - ved. právního oddělení OKP

3. číslo jednací KP-RM/1884/2017/M/1652
Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 
180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České 
Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava
Přijato usnesení č. 1499/2017 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. ved. majetkového odboru
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.

27. schůze rady města byla ukončena v 9:32 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

Teplárna České Budějovice, a. s. - projednání upozornění členů dozorčí rady dle 
§ 451 zákona o obchodních korporacích

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1497/2017:
rada města rozhodující ve věcech statutárního města České Budějovice jakožto jediného akcionáře 
společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., IČO 60826835, se sídlem Novohradská 398/32, 
370 01 České Budějovice (dále jen "společnost"), tímto v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s § 12 odst. 1 a § 452 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), při výkonu působnosti valné 
hromady

b e r e  n a  v ě d o m í
upozornění členů dozorčí rady společnosti Ing. Petra Maroše obdržené dne 6. 10. 2017, 
Ing. Miroslava Jocha obdržené dne 11. 10. 2017 a MUDr. Martina Kuby obdržené dne 23. 10. 2017, 
na okolnosti předpokládané ust. § 451 zákona o obchodních korporacích.

K bodu: Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České 
Budějovice, a. s., v letech 2018-2045

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1498/2017:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr přijetí Strategie 2040 - Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České 
Budějovice, a. s., v letech 2018-2045, předložené statutárnímu městu České Budějovice 
jakožto jedinému akcionáři představenstvem společnosti,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
1. předložit návrh koncepce dle části I k projednání zastupitelstvu města,
2. předložit návrh koncepce dle části I po jeho projednání v zastupitelstvu města 

k rozhodnutí radě města dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. 
č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. 
České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1499/2017:
rada města

I. m ě n í
usnesení č. 873/2017 ze dne 6. 6. 2017 v části doporučuje takto:
I.  doporučuje
    zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 180/12 o výměře 5403 m2, parc. č. 
    180/2 o výměře 2733 m2 a části pozemku parc. č. 397/23 oddělené geometrickým plánem
    č. 848-30/2017 a stejně označené jako parc. č. 397/23 o výměře 287 m2 v k.ú. České
    Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 o výměře 2106 m2 a parc. č. 2215/2 o výměře 321 m2

     v k. ú. České Budějovice 2 (celkem 10850 m2) za nejvýše nabídnutou cenu, minimálně však
    za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 22.153.000 Kč (plus navýšení o 21 %) a za 
    podmínky uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene na částech pozemku
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    parc. č. 180/2, k.ú. České Vrbné a parc. č. 2215/2 a parc. č. 2190/5, k. ú. České
    Budějovice 2, spočívajícího ve strpění umístění kanalizačního a vodovodního řadu
    a v právu vstupu na pozemky za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, 
    v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem mezi statutárním městem České
    Budějovice (jako oprávněným) a vlastníkem pozemku (jako povinným),

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.

Č. Budějovice  30. 10. 2017
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Ing. Petr Holický
primátor náměstek primátora


