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Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne 

18. 11. 2015

Přítomni: Mgr. Robert Adensam, Jitka Houdková, Pavel Hrach, Vladimíra Hrušková, 
Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Jiří Kořínek, Ing. Jaroslav Mach, Bc. Radek 
Mach, Mgr. Ivan Nadberežný, JUDr. Josef Průcha

Omluveni: Mgr. Hana Kalová

Nepřítomni:

Hosté:

Schválený program:

1. Zahájení, schválení programu
Přijato usnesení č. 1/2015 (10 - 10,0,0)
Jednání bylo zahájeno v 16:00. 
Předseda územního výboru Mgr. Ivan Nadberežný členy přivítal, následně se členové 
jednotlivě představili. 
Před zahájením jednání předseda vyzval k podepsání průkazů člena výboru města. 
Zapisovatelem byla určena Mgr. Michaela Frčková – referentka oddělení komunikace 
a marketingu v kanceláři primátora.
Členové územního výboru byli vyzváni k doplnění či připomínkování programu.
Z celkových 10-ti přítomných byli všichni pro schválení navrženého programu jednání.

2. Koncepce práce výboru (statut) a systém komunikace s občany
Přijato usnesení č. 2/2015 (10 - 10,0,0)
Předseda výboru Mgr. Nadberežný vyjádřil svou představu o fungování výboru a územních 
skupin. Výbor by měl fungovat na aktivním přístupu a vztahu k záležitostem, jež se ve 
městě odehrávají. Přes výbor by měly přicházet podněty a informace od občanů, které 
pak bude výbor předkládat k řešení samosprávným orgánům města. Základní premisou 
činnosti výboru je aktivizace občanů ve vztahu k rozvoji města a ke zkvalitnění života 
v něm.
Pan Mgr. Chovanec vznesl dotaz týkající se rozdílu mezi územní komisí a územním 
výborem. Předseda zdůraznil, že výbor má výraznější poslání jako orgán zastupitelstva, 
tedy širší účastí všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města. Výbory 
s podobným názvem působí v Praze i v menších městech, ty se převážně zabývají územním 
plánováním a rozvojem daného města nebo obce, náš územní výbor má za cíl především 
vést aktivní komunikaci s veřejností.
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JUDr. Průcha zdůraznil řízení výboru Zastupitelstvem města České Budějovice a apeloval 
na rozdělení jednotlivých oblastí do gesce členů výboru.
Předseda výboru Mgr. Nadberežný zavedl diskuzi nad tématem, zda je dostačující počet 
obvodů 7 či 9 se zohledněním početného osídlení sídliště Máj i ohledem na jeho specifické 
problémy. Proto navrhl rozdělení původního území na 2 lokality.
Územní výbor se shodl na zřízení územních skupin a stanovení 8 lokalit, ve kterých budou 
působit. 
S názvem územní skupina souhlasili všichni přítomní členové územního výboru.
Finálním rozhodnutím je rozdělení města do následujících 8 lokalit:
1. Vnitřní město - historické jádro města a přilehlé části Pražského předměstí
2.Čtyři Dvory a sídliště Šumava, Litvínovické předměstí a Švábův Hrádek
3. Vltava, Vrbenské rybníky a České Vrbné
4. Sídliště Máj a Branišovská, Zavadilka a Haklovy Dvory
5. Linecká čtvrť - část, Vídeňská čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov
6. Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice
7. Brněnské předměstí, Husova kolonie, Pekárenská a Okružní, Nemanice, Kněžské Dvory, 
Nové Vráto
8. Kaliště a Třebotovice
Členové výboru dále diskutovali způsob volby občanů do územních skupin. Výbor uložil 
předsedovi zpracovat do 24. 11. 2015 výzvu občanům a její následnou publicitu na 
webových stránkách města a v dalších médiích. Uzávěrka k této výzvě bude 12. 12. 2015. 
Dále se adresně přímo osloví členové bývalé územní komise včetně občanů, kteří 
v minulých územních komisích aktivně pracovali.
Počet členů v územní skupině byl doporučen do 11, přesto nebude tento počet striktně 
omezen. Občané, kteří chtějí být aktivní mají možnost se přihlásit s tím, že musí mít v dané 
lokalitě trvalé bydliště. Územní skupina má prezentovat široké názory veřejnosti.
JUDr. Průcha zdůraznil, že územní skupiny bude koncipovat územní výbor a zastupitelstvu 
města bude dáno na vědomí jejich složení ve zprávě o činnosti výboru. 
Předseda výboru také zdůraznil, že funkce územního výboru ve vztahu k jednotlivým 
územním komisím je především aktivizační a koordinační a členové výboru si rozdělili 
působení v jednotlivých skupinách. 
Na základě přihlášek občanů provede výbor na lednové schůzi výběr do jednotlivých 
územních skupin a následně bude předseda výboru povinen všem zájemcům oznámit 
výsledek tohoto rozhodnutí.

3. Různé 
V pátek 20.11.2015 byl všem členům územního výboru elektronicky odeslán Statut výboru.
Byl dohodnut termín dalšího jednání územního výboru na: 13.1.2016 v 16:00.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání územního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Zahájení, schválení programu

územní výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 1/2015:

územní výbor zastupitelstva města

s c h v a l u j e
program 1. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.11.2015

K bodu: Koncepce práce výboru (statut) a systém komunikace s občany

územní výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 2/2015:

územní výbor zastupitelstva města

I. s c h v a l u j e
název územní skupina,

II. u k l á d á
předsedovi výboru zpracovat do 24. 11. 2015 výzvu zájemcům o činnost v územních komisích 
s uzávěrkou dne 12. 12. 2015.

V Českých Budějovicích dne 18. 11. 2015

Zapsal(a): Mgr. Michaela Frčková, tajemnice výboru

Mgr. Ivan Nadberežný
předseda výboru


