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UVZM/…/2017/Z/… 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 8. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne 

22.11.2017 

Přítomni: Mgr. Robert Adensam, Jitka Houdková, Vladimíra Hrušková, Mgr. Tomáš 

Chovanec, Mgr. Hana Kalová, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Ivan Nadberežný, 

JUDr. Josef Průcha 

Omluveni: Pavel Hrach 

Nepřítomni: Bc. Radek Mach, Ing. Jiří Kořínek 

Hosté: Eva Hajerová, předsedkyně Kontrolního výboru ZM 

1. Zahájení 
Územní výbor se sešel v zasedací místnosti č. 203, historické budovy radnice, nám. Př. 

Otakara II., České Budějovice. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a řídil ho po celou 

dobu předseda výboru Mgr. Ivan Nadberežný. 

Předseda výboru přivítal přítomné členy výboru a hosta jednání paní Evu Hajerovou, 

předsedkyni Kontrolního výboru ZM. Z jednání výboru se omluvil pan Pavel Hrach. 

Nepřítomni jsou Bc. Radek Mach a Ing. Jiří Kořínek. Počet přítomných členů je tedy 8. 

Pořízením zápisu z jednání pověřil tajemnici výboru, paní Terézii Ollé.  

K předloženému programu neměli členové výboru žádné připomínky ani doplňující návrhy. 

Výbor schválil program jednání: (8-8,0,0) 

Zápis ze 7. jednání výboru dne 18. října 2017 byl projednán na zasedání zastupitelstva 

města 6. listopadu 2017, členové výboru neměli k zápisu připomínky a vzali jej na vědomí.  

(8-8,0,0)  

 

2. Závěrečné zhodnocení činnosti v roce 2017 a projednání souhrnu problémů a námětů 

z územních skupin jako podklad pro schůzi zastupitelstva města 11. 12. 2017 a 

k projednání v radě města 

Mgr. Nadberežný – uvedl bod č. 2 a předal přítomným členům připravený materiál 

k tomuto bodu. Poukázal na potřebu projednat možnosti účinnějšího řešení podnětů a 

připomínek z jednání územních skupin a od občanů města s odpovědnými náměstky.  

Diskuse: 

Ing. Mach – tlumočil nespokojenost členů úz. skupiny č. 3 s řešením podnětů skupiny 

směrem k MM ČB – není zpětná vazba, informace o způsobu řešení – úz. skupina navrhuje 

zanést do statutu výboru návrh „odpovědný resortní náměstek podá písemnou informaci – 

odpověď – o řešení podnětu předsedovi územního výboru, ten následně předá informaci 

územní skupině, od které podnět vzešel“ 
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J. Houdková – v úz. skupině č. 6 panuje stejný názor – předseda skupiny zpracoval 

přehlednou tabulku podnětů, ale výsledkem celého snažení je dojem, že se reálně řeší pouze 

1 – 2 podněty 

Ing. Mach – původním záměrem skupin bylo nezatěžovat odbory MM ČB papírováním o 

řešení podnětů, ale zkušenost ukazuje, že bude nutné požadovat písemné informace, aby 

podněty nezapadly  

Mgr. Chovanec – pořád se řeší koncepce fungování úz. výboru, formalizování postupů, 

opět připomněl nespokojenost s formou předkládaných materiálů do ZM, na jednáních 

výboru nejsou přijímána stanoviska, nevyhovující komunikace mezi předsedou úz. skupiny 

s členy úz. skupiny a předsedou úz. výboru. 

Dr. Průcha – v jejich úz. skupině nezaznamenal problémy s předáváním informací, 

nesetkává se s negativním přístupem úředníků  

 

Mgr. Nadberežný – odůvodnil a komentoval na konkrétních příkladech návrhy usnesení 

pro ZM, uvedené v předloženém materiálu  

 

Ing. Mach – navrhl usnesení z jednání výboru „územní výbor pověřuje Mgr. 

Nadberežného, předsedu úz. výboru, zprostředkováním setkání členů výboru s náměstky 

primátora a tajemníkem magistrátu města k určení formy, systému zpětné vazby při řešení 

podnětů úz. skupin do konce roku 2017“ 

 

Mgr. Chovanec – jeho představa byla seznamovat se s řešenými problematikami 

v jednotlivých skupinách, problémy jsou obdobné s určitými lokálními odchylkami, 

vzájemná informovanost, rozdělení řešených problematik do několika hlavních skupin, 

diskuse v úz. výboru o postoupení podnětů kompetentním dle reálnosti řešení, zpětná 

informace o způsobu vyřešení podnětů  

 

J. Houdková – za úz. skupinu č. 6 se připojuje k návrhu Ing. Macha z úz. skupiny č. 3, 

předseda úz. výboru postupuje podněty dál na odbory, ale nefunguje zpětná informovanost 

úz. skupin o způsobu, času vyřešení podnětu  

 

Mgr. Nadberežný – nejvíc podnětů je směrováno na odbor SVS, proto navrhuje iniciaci 

schůzky s odpovědným resortním náměstkem  

 

J. Houdková – vyjádřila nesouhlas s odkládáním, zamykáním růžových kol na různých 

neobvyklých místech ve městě (u odpadkových košů, u stromů, u dopravních značek, 

informačních tabulích…), dle jejího názoru to hyzdí ulice města 

 

Mgr. Chovanec – navrhuje kontaktovat provozovatele služby a domluvit vhodnější způsob 

odkládání kol 
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Úkol z jednání územního výboru: 

 

Územní výbor na základě iniciace územní skupiny č. 3 ukládá Mgr. Nadberežného, 

předsedu územního výboru, zprostředkováním setkání členů výboru s náměstky primátora a 

tajemníkem magistrátu města k určení formy zpětné vazby při řešení podnětů územních 

skupin, nejpozději do konce roku 2017. 

 

 

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. 

8. jednání územního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:05 hod. 

V Českých Budějovicích dne 22.11.2017 

Zapsal(a): Terézia Ollé, tajemnice výboru 

Mgr. Ivan Nadberežný 

předseda výboru 
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