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FVZM/15/2022/Z/3

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 3. jednání finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 4. 5. 2022

Přítomni: RSDr. Petr Braný, Ing. Michael Gyepes, Viktor Hintnaus, Zdeněk Křišťan, 
Tomáš Kubín, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Petra Musilová Vomelová, 
Michal Šebek, Ing. Bohuslav Švehla, Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Omluveni: Ing. Andrea Nádravská

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Marcela Irová, Bc. Pavlína Korábková, Ing. Miroslava Matějková, 
Ing. Petr Polák, Ing. Zdeněk Řeřábek, JUDr. Luďka Starková, Mgr. Juraj 
Thoma

Schválený program:

1. Zahájení a odsouhlasení zápisu ze dne 16.3.2022
Přijato usnesení č. 27/2022 (8 - 8,0,0)
Paní Kudláčková zahájila jednání FV. Proběhlo hlasování o schválení zápisu z jednání FV 
ze dne 16.3.2022. Zápis byl jednohlasně schválen.
 

2. Plnění daňových příjmů ze sdílených daní
Přijato usnesení č. 28/2022 (8 - 8,0,0)
Informace týkající se plnění daňových příjmů ze sdílených daní předala členům paní Irová, 
vedoucí FO. Členy seznámila s daňovými příjmy za období 03 a 04/2022. Poté proběhla 
krátká diskuse a na dotazy pana Šebka a pana Volka odpovídala paní Irová. Poté členové 
hlasovali.

3. Rozpočtová opatření
Přijato usnesení č. 29/2022 
V 16:08 h přišla paní Musilová Vomelová a v 16:13 pan Kubín.
Paní Korábková podrobně představila členům bod Rozpočtová opatření. 
Jedná se o tato rozpočtová opatření:
rozpočtové opatření číslo 73 – zapojení nedaňových příjmů Městské policie (nevyčerpané 
platy zaměstnanců roku 2021) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců 
v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu legislativní změny týkající se 
navýšení platových tříd v celkové výši 2.010.000 Kč, 
rozpočtové opatření číslo 74 – zapojení nedaňových příjmů finančního odboru (příjem 
z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a. s. 
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(10.000.000 Kč) a z úvěru u KB, a.s. (4.000.000 Kč) přijatých na předfinancování 
a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města 
z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb v celkové výši 14.000.000 Kč, 
rozpočtové opatření číslo 75 – navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) 
za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě daňového přiznání ve výši 
16.989.630 Kč (DPPO), zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru ve výši 
15.513.040 Kč pro platbu daně a zároveň navýšení rezervy běžných výdajů finančního 
odboru ve výši 1.476.590 Kč, 
rozpočtové opatření číslo 76 – zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského 
majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 ve výši 
18.333.400,91 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu investičního odboru do rozpočtu 
běžných výdajů na plánovanou obnovu vodovodu (1.400.000 Kč) a do rozpočtu 
kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV (3.736.413,90 Kč) a na rekonstrukci 
vodovodů (8.500.000 Kč) a současně do rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 
platby daní státnímu rozpočtu (3.181.829,91 Kč) na úhradu DPH a na úpravu financování 
na navýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu financování a obnovy vodohospodářského 
majetku (1.515.157,10 Kč),
K bodu proběhla diskuse, do níž se zapojili pan Braný a pan Šebek, na jejich dotazy 
reagovaly paní Irová a paní Korábková, pan Kubín nakonec doplnil informace ohledně 
pachtovného z vodohospodářského majetku. Poté proběhlo oddělené hlasování .
RO  č. 73 – 75      (10-10,0,0)
RO  č. 76              (10-9,1,0)

4. Vnitřní rozpočtová opatření
Přijato usnesení č. 30/2022 (10 - 10,0,0)
Paní Korábková uvedla bod vnitřní rozpočtová opatření. Jedná se o vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 15 – převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů investičního 
odboru z akce rekonstrukce mostů a lávek na akci stavební úpravy ulic pro finanční krytí 
před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele díla, technického dozoru stavby 
a koordinátora BOZP v rámci realizace úpravy křižovatky ulic Generála Píky – Nádražní – 
Jírovcova a SSZ CB.26 Nádražní x Jírovcova v celkové výši 21.600.000 Kč.
Poté následovalo hlasování.

5. Účetní závěrka 2021
Přijato usnesení č. 31/2022 (9 - 9,0,0)
Bod týkající se schválení účetní závěrky 2021 představila členům paní Matějková.
Schválení finančních výkazů a vysvětlujících materiálů tvořících účetní závěrku je 
podmíněno zejména posouzením úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocením 
předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky. 
V rámci sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosince 2021, byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením statutárního 
města České Budějovice v roce 2021. Účetní případy byly doloženy věcně správnými 
doklady s náležitostmi dle § 11 zákona o účetnictví, a v souladu s vnitřními směrnicemi 
města. Účetní jednotka provedla inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni 
a skutečné stavy majetku a závazků dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů 
v účetnictví. 
K rozvahovému dni 31. prosince 2021 byly sestaveny předepsané výkazy účetní závěrky, 
které byly v termínu zaslány do CSÚIS, kde prošly všemi nastavenými kontrolami, čímž 
splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. 
Kontrola mezitímních závěrek v průběhu roku 2021 



3

Na základě ustanovení čl. 12 Směrnice provedl odbor kontroly v průběhu roku 2021 
přezkoumání mezitímních účetních závěrek, ke kterým vyhotovil zprávy, jež byly 
předloženy finančnímu výboru zastupitelstva města:
a) Zpráva o dílčím přezkoumání účetní závěrky města za I. čtvrtletí 2021 ze dne 
21. září 2021 
Ze závěru zprávy vyplývá, že odbor kontroly nezjistil skutečnosti, které mohou mít vliv na 
úplnost či průkaznost účetnictví.  
b) Zpráva o dílčím přezkoumání účetní závěrky města za II. čtvrtletí 2021 ze dne 
8. října 2021 
Ze závěru zprávy vyplývá, že odbor kontroly nezjistil skutečnosti, které mohou mít vliv na 
úplnost či průkaznost účetnictví.  
c) Zpráva o dílčím přezkoumání účetní závěrky města za III. čtvrtletí 2021 ze dne 
10. ledna 2022
 Ze závěru zprávy vyplývá, že odbor kontroly nezjistil skutečnosti, které mohou mít vliv na 
úplnost či průkaznost účetnictví.  
Dne 19. dubna 2022 předala auditorská společnost BDO CB s. r. o vedení města zprávu 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České 
Budějovice za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021“.
Ve zprávě je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření statutárního města České 
Budějovice za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tj. chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených pod písmenem c) uvedeného ustanovení zákona, tzn. že nespočívají v porušení 
rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová 
pravidla územních rozpočtů, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti účetnictví, 
v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, apod.  Zpráva též 
konstatuje, že chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2021, 
u nichž byla možná okamžitá náprava, byly k 31. prosinci 2021 statutárním městem 
napraveny. Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření statutárního města 
České Budějovice za rok 2021 nebyly shledány nedostatky spočívající v neúplnosti, 
nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, a účetnictví města tak naplňuje kritéria 
úplnosti, správnosti a průkaznosti, a věrně zobrazuje finanční situaci účetní jednotky, čímž 
plně splňuje podmínky pro schválení účetní závěrky za rok 2021. 
Proběhla krátká diskuse, na dotazy pana Volka, pana Braného a pana Šebka odpovídala 
paní Matějková.
V 16:36 h odešel pan Šebek.
Poté proběhlo hlasování o schvalování účetní závěrky statutárního města České Budějovice 
za rok 2021.

6. Majetková dispozice  – prodej části pozemku p. č. 2671/2 v k. ú. České Budějovice 6
Přijato usnesení č. 32/2022 (10 - 10,0,0)
V 16:38 h přišel pan Šebek.
Bod týkající se dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. 
České Budějovice 6 dispozice s majetkem města uvedla paní Starková, vedoucí 
majetkového odboru.
Statutární město České Budějovice je vlastníkem pozemku parc. č. 2671/2 (ostatní plocha 
se způsobem využití pohřebiště) o výměře 10221 m2 v k.ú. České Budějovice 6.
Společnost Gamma Tauri s.r.o, IČO 117 05 540, sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 
00 Praha 10, požádala město České Budějovice o odkoupení výše zmiňovaného pozemku 
parc. č. 2671/2 odděleného geometrickým plánem o výměře 9182 m2. 
Žadatel je již v současné době vlastníkem sousedních pozemků, na kterých, včetně 
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předmětného pozemku parc. č. 2671/2 plánuje realizovat a provozovat projekt tzv. 
retailového/obchodního a volnočasového vícepatrového areálu. Areál bude zahrnovat 
obchody jako je např. hypermarket Terno, hobbymarkety, restaurace, kavárny a další 
obdobné služby a administrativní prostory. Návaznost na okolí je plánovaná realizací 
autobusových zastávek. 
K bodu proběhla krátká diskuse, do které se zapojili pan Hintnaus, pan Volek, paní 
Musilová Vomelová, pan Braný a pan Šebek. Na dotazy členům odpověděla paní Starková 
a pan Thoma. Poté proběhlo hlasování.

7. Majetková dispozice – prodej jednotek č. 359/1 a 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. ú. 
České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení
Přijato usnesení č. 33/2022 (10 - 10,0,0)
Bod týkající se dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě 
Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení  - uvedla paní 
Starková, vedoucí majetkového odboru. 
Na základě návrhu SPRÁVY DOMŮ s.r.o., správce nemovitého majetku města, projednalo 
a usnesením č. 207/2021 schválilo zastupitelstvo města záměr prodeje 2 nebytových 
prostorů  v objektu Hradební 359/12, k. ú. České Budějovice 1, a to:
- jednotky č. 359/1 (jiný nebytový prostor) vč. spoluvlastnického podílu ve výši id. 
2890/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 157 m2, k. ú. České Budějovice 1 – minimální nabídnutá cena 
ve výši 991.330 Kč,
- jednotky č. 359/2 (jiný nebytový prostor) vč. spoluvlastnického podílu ve výši id. 
4594/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 157 m2, k. ú. České Budějovice 1 – minimální nabídnutá cena 
ve výši 1.442.670 Kč,
vždy za nejvyšší nabídnutou cenu + náklady spojené s prodejem.
 
Od 22.2.2022 do 25.3.2022 byl vyhlášen záměr prodeje výše uvedených nebytových 
prostorů za nejvyšší cenovou nabídku a náklady spojené s prodejem.
 
Ve stanoveném termínu bylo na majetkový odbor doručeno na prodej jednotky č. 359/1 
celkem 5 nabídek a na prodej jednotky č. 359/2 byly doručeny 4 nabídky.
Výsledky výběrového řízení projednala rada města na svém zasedání dne 11.4.2022 
a usnesením č. 524/2022 doporučila zastupitelstvu města (v souladu s unesením 
zastupitelstva města č. 207/2021) schválit prodej nebytových prostorů v objektu Hradební 
čp. 359/12, k. ú. České Budějovice 1 takto:
1. prodej jednotky č. 359/1 (jiný nebytový prostor) vč. spoluvlastnického podílu ve výši id. 
2890/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 157 m2, k.ú. České Budějovice 1, za nabídnutou kupní cenu ve 
výši 1.401.000 Kč + náklady spojené s prodejem, do podílového spoluvlastnictví konkrétní 
fyzické osobě (id. ½) a konkrétní fyzické osobě (id. ½),
 2. prodej jednotky č. 359/2 (jiný nebytový prostor) vč. spoluvlastnického podílu ve výši id. 
4594/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 157 m2, k.ú. České Budějovice 1, za nabídnutou kupní cenu ve 
výši 2.105.103 Kč + náklady spojené s prodejem, konkrétní fyzické osobě.
 

8. Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí „Rekonstrukce KD 
Slavie v Českých Budějovicích“ a „Stavební úpravy areálu Městské policie České 
Budějovice“
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Přijato usnesení č. 34/2022 (10 - 8,0,2)
Tento bod představil pan Thoma. Jedná se o záměr vypsání veřejných zakázek na 
zhotovitele investičních akcí: 
1. Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích, 
2. Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice
Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích 
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce KD 
Slavie v Českých Budějovicích“, která bude zadávána dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce kulturního domu Slavie podle 
projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Architektonické a projekční 
řešení kulturního domu Slavie“, kterou zpracoval Atelier d’Architecture Chaix & Morel et 
Associés SA, Christian Anton Pichler ZT GmbH, Jan Proksa Architekt D.I.
Zadavatel předpokládá, že výsledkem rekonstrukce kulturního domu Slavie bude taková 
stavba, která naváže na tradici a význam této veřejné budovy a zajistí pro město České 
Budějovice a jeho obyvatele funkci doposud chybějícího společenského centra, které bude 
pořádat nejrůznější kulturní akce. Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci kulturního 
domu Slavie a zajistit jeho fungovaní jakožto obecního domu, který na sebe převezme jak 
společenskou reprezentativní roli, tak i roli jednoho z nejvýznamnějších kulturních objektů, 
kde bude možno pořádat například koncerty různých žánrů, plesy, přehlídky, ale i menší 
společenské akce a celkový společenský život pro město České Budějovice. Schválení 
vypsání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek by mělo být předloženo RM v 06/2022. Schválení výsledku zadávacího řízení RM 
se předpokládá v 11/2022 a následné uzavření smlouvy se zhotovitelem a zahájení realizace 
stavby v rozmezí 12/2022 – 01/2023.
Předpokládaná hodnota nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ dle rozpočtu dokumentace pro stavební 
povolení činí 465.320.042 Kč bez DPH – verze z 22. 12. 2021. Dle výsledku předběžných 
tržních konzultací budou investiční náklady vyšší, předpoklad je mezi 650 mil. Kč 
a 730 mil. Kč včetně DPH. Položkový rozpočet v době zpracování materiálů není 
k dispozici. Předpokládaná doba realizace je v letech 2023 – 2025.
Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice
Městská policie ČB hledá řešení, jak zajistit kvalitní zázemí pro navyšující se počet 
strážníků. Stávající budova již nevyhovuje zejména z kapacitních a dispozičních parametrů. 
Jedná se o budovu, která sloužila hasičskému sboru, v roce 1998 prošla částečnou 
rekonstrukcí a v tomto stavu je do současnosti. Nyní již budova nesplňuje potřebné 
hygienické normy, kapacitně nedostačuje a nenabízí další možnosti pro potřebné zvýšení 
kapacity zejména šaten, výcvikové místnosti, školicí místnosti atp., nadále není možné 
zajistit kvalitní zázemí navyšujícímu se počtu strážníků. 
Areál městské policie v ulici Jaroslava Haška lze považovat za stabilizovanou 
a perspektivní polohu. Budovy jsou v majetku města, jsou napojené na technickou 
a dopravní infrastrukturu, areál plní některé funkce pro úřad magistrátu města, vůči němu 
a centru města je v dostupné vzdálenosti a jsou zde dobré dopravně výjezdové podmínky 
pro zasahující vozidla. Urbanistický blok, jehož je součástí, leží v centrální oblasti města. Je 
vymezený Husovou třídou, ulicemi Jaroslava Haška a Holečkovou a přiléhá k Pražské třídě. 
Stavební program je koncipován tak, aby pokryl celkové kapacitní i kvalitativní nároky 
městské policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti. Výstavba bude 
realizovaná za provozu a po etapách. Orientační předpokládané realizační náklady činí 
185 mil. Kč včetně DPH. Předpokládané náklady podle dokumentace pro provedení stavby 
nejsou v současné době k dispozici. Doba předpokládané realizace je v letech 2022 - 2024.
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Následovala diskuse, pan Hintnaus měl dotaz týkající se vzrůstajících se cen ve 
stavebnictví. Pan Polák, vedoucí investičního odboru, odpověděl, že firmy počítají 
s určitým rizikem a zatím žádná  neodstoupila od smlouvy. Pan Švehla se dotazoval k části 
bodu týkající se KD Slavie, zda se město pokusí získat další dodatečné dotace z jiných 
zdrojů a z jakých prostředků bude město pokrývat rozdíl mezi plánovanou dotací 
(160 mil. Kč) a vlastními zdroji (3x 150 mil. Kč) - dohromady 610 mil. Kč s tím, že 
předpokládaná cena je od 630 do 750 mil. Kč. Pan Šebek má pocit, že se investuje mnoho 
do oblasti kultury na úkor jiných oblastí. Dále se do diskuse zapojil pan Braný, pan Křišťan 
a pan Volek. Na dotazy reagoval pan Thoma. Následovalo hlasování.

9. Záměr poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině 
Háječek v roce 2022
Přijato usnesení č. 35/2022 (10 - 9,1,0)
Bod představil členům pan Thoma. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
600.000 Kč na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2022 spolku Asociace 
jihočeských audiovizuálních tvůrců. “. Spolek má uzavřenou nájemní smlouvu se Správou 
domů, s.r.o., jejíž platnost byla dodatkem prodloužena do 30. 9. 2023. V tomto roce bude 
promítání zajištěno nejpozději od 03. 06. do 15. 09. 2022, minimálně 3 dny v týdnu. Cenu 
vstupného stanovuje distributor filmu. Cena se pohybuje od 130 Kč do 160 Kč dle stáří 
a oblíbenosti filmu. Tato dotace je určena na uhrazení ztráty, vzniklé rozdílem mezi běžnou 
cenou vstupenky a sníženou cenou vstupenky v maximální výši 600.000 Kč vč. DPH. 
Proběhla krátká diskuse. Pan Švehla podotknul, že smlouva není nastavena motivačně. Pan 
Šebek se ptal na kino Kotva. Na obojí reagoval pan Thoma.
Následovalo hlasování.

10. Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, 
církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na vybudování 
spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 
1982, České Budějovice
Přijato usnesení č. 36/2022 (10 - 8,1,1)
Tento bod uvedla paní Kudláčková. Jedná se o žádost o poskytnutí mimořádné investiční 
dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní 
umělecké škole České Budějovice na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní 
budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice. Žákům 
CZŠ chybí bezbariérový průchod - krček do samostatně stojícího objektu jídelny, na který 
již není dostatek finančních prostředků. Vybudováním krčku by tak byl vyřešen problém 
bezbariérového přístupu do prostor školní jídelny, která se nachází v prvním patře budovy 
a svůj výtah, na rozdíl od budovy základní školy, nemá. Výrazně by se tak zvýšila 
obslužnost.
Proběhla krátká diskuse. Paní Kudláčková oznámila střet zájmů – zdrží se hlasování.

11. Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích
Přijato usnesení č. 37/2022 (10 - 10,0,0)
Bod představil členům krátce pan Thoma. Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací 
proseniorským organizacím v Českých Budějovicích:
Na město České Budějovice se v březnu obrátily 3 organizace, které pracují se seniory 
a realizují pro ně volnočasové aktivity, s žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zajištění jejich celoroční činnosti. Jedná se o tyto organizace:
·  Klub Aktiv, z. s. – požadavek na dotaci 550 tis. Kč
·  Ledax o. p. s. – požadavek na dotaci 53 tis. Kč
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·  Senioři ČR, z. s., Městská organizace České Budějovice, p. s. – požadavek na dotaci 
180 tis. Kč

12. Různé
Do bodu různé se se svým příspěvkem nikdo nepřihlásil.
 

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.

3. jednání finančního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Zahájení a odsouhlasení zápisu ze dne 16.3.2022

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 27/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

s c h v a l u j e
zápis z jednání FV ze dne 16.3.2022.

K bodu: Plnění daňových příjmů ze sdílených daní

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 28/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

b e r e  n a  v ě d o m í
plnění daňových příjmů za období 03 - 04/2022.

K bodu: Rozpočtová opatření

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 29/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozpočtová opatření číslo 73 až 76,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit:
1. rozpočtové opatření číslo 73 – zapojení nedaňových příjmů Městské
policie (nevyčerpané platy zaměstnanců roku 2021) ve prospěch rozpočtu běžných
výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu
legislativní změny týkající se navýšení platových tříd v celkové výši 2.010.000 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 74 – zapojení nedaňových příjmů finančního odboru (příjem
z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a.s.
(10.000.000 Kč) a z úvěru u KB, a.s. (4.000.000 Kč) přijatých na předfinancování
a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města
z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb v celkové výši 14.000.000 Kč,
3. rozpočtové opatření číslo 75 – navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob
(DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě daňového přiznání ve
výši 16.989.630 Kč (DPPO), zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru ve výši
15.513.040 Kč pro platbu daně a zároveň navýšení rezervy běžných výdajů finančního
odboru ve výši 1.476.590 Kč,
4. rozpočtové opatření číslo 76 – zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského



8

majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 ve výši
18.333.400,91 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu investičního odboru do
rozpočtu běžných výdajů na plánovanou obnovu vodovodu (1.400.000 Kč) a do rozpočtu 
kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV (3.736.413,90 Kč) a na
rekonstrukci vodovodů (8.500.000 Kč) a současně do rozpočtu běžných výdajů
finančního odboru na platby daní státnímu rozpočtu (3.181.829,91 Kč) na úhradu DPH
a na úpravu financování na navýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu financování
a obnovy vodohospodářského majetku (1.515.157,10 Kč).

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 30/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 – převod části rozpočtu 
v rámci kapitálových výdajů investičního odboru z akce rekonstrukce mostů a lávek na akci 
stavební úpravy ulic pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele díla, 
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP v rámci realizace úpravy křižovatky ulic 
Generála Píky – Nádražní – Jírovcova a SSZ CB.26 Nádražní x Jírovcova v celkové výši 
21.600.000 Kč.

K bodu: Účetní závěrka 2021

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 31/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
schvalování účetní závěrky statutárního města České Budějovice za rok 2021,

II. d o p o r u č u j e
radě města předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení účetní závěrku 
statutárního města České Budějovice za rok 2021 bez připomínek, tj. v předloženém znění.

K bodu: Majetková dispozice  – prodej části pozemku p. č. 2671/2 v k. ú. České Budějovice 6

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 32/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České
Budějovice 6,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit:
prodej části pozemku parc. č. 2671/2 oddělené geometrickým plánem a shodně označené jako 
pozemek parc. č. 2671/2 (ostatní plocha, pohřebiště) o výměře 9182 m2 v k. ú. České 
Budějovice 6, společnosti Gamma Tauri s.r.o., IČO 117 05 540, se sídlem Korunní 810/104, 
Vinohrady, 101 00 Praha 10, za účelem realizace stavby "Smart Green Retail Park", za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 34.441.440 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených, 
s podmínkou
1. odstoupení od kupní smlouvy v případě, že stavba "Smart Green Retail Park" nebude 
dokončena (pravomocně zkolaudována) do 10 let od uzavření kupní smlouvy, 
2. projekční přípravy a vybudování cyklostezky na náklady kupujícího na části pozemku
parc. č. 2671/99 nově odděleného geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2671/2
a částech pozemků parc. č. 2671/44, 2671/45, 2671/17, 2671/18, 2720/41, 2720/26,
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2720/43, 2720/45 v délce cca 510 m, vše v k.ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí účelového daru kupujícím určeného na opravu kaple sv. Karolíny
a Hardtmuthovy hrobky na hřbitově Mladé, kaple sv. Otýlie na hřbitově svaté Otýlie
nebo projektovou dokumentaci na stavbu "Záchytné parkoviště P+R v Mladém" ve výši
3 mil. Kč,
4. zákazu zcizení pozemku parc. č. 2671/2 do doby kolaudace stavby "Smart Green Retail Park" 
jako práva věcného.

K bodu: Majetková dispozice – prodej jednotek č. 359/1 a 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. 
ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 33/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební
359/12 v k. ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej jednotky č. 359/1 (jiný nebytový prostor) vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 2890/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v k. ú. České Budějovice 1, za nabídnutou 
kupní cenu ve výši 1.401.000 Kč + náklady spojené s prodejem, do
podílového spoluvlastnictví konkrétním fyzickým osobám,
2. prodej jednotky č. 359/2 (jiný nebytový prostor) vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 4594/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v kat. území České Budějovice 1, za 
nabídnutou kupní cenu ve výši 2.105.103 Kč + náklady spojené s prodejem, konkrétní fyzické 
osobě.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí „Rekonstrukce 
KD Slavie v Českých Budějovicích“ a „Stavební úpravy areálu Městské policie České 
Budějovice“

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 34/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce KD
Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, České
Budějovice",

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit záměr vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích,
2. Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice, dle důvodové zprávy.

K bodu: Záměr poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním 
kině Háječek v roce 2022

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 35/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině
Háječek v roce 2022,
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II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit:
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč na zajištění promítání v Letním kině
Háječek v roce 2022 spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s., IČO:
09132716, se sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace statutárního města České
Budějovice na kofinancování projektu.

K bodu: Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. 
Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na 
vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní 
školy, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 36/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N.
Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na
vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní
školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému 
gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České 
Budějovice, IČO: 00666122, Jirsíkova 5, České Budějovice, 
PSČ: 370 01, na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní 
základní školy, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice, PSČ: 370 01 ve výši 1.000.000 Kč.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích

finanční výbor zastupitelstva města přijal   u s n e s e n í   č. 37/2022:

finanční výbor zastupitelstva města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit 
1. poskytnutí neinvestiční dotace na podporu celoroční činností těmto proseniorským
organizacím:
a) Klub Aktiv, z. s., IČ 22881085, ve výši 367 tis. Kč
b) Ledax o. p. s., IČ 28068955, ve výši 53 tis. Kč
c) Senioři ČR, z. s., Městská organizace České Budějovice p. s., IČ 70818568, ve výši
180 tis. Kč
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace.

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2022

Zapsal(a): Ing. Lenka Ježková, tajemnice výboru

Ing. Michaela Kudláčková
předsedkyně výboru


