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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/434/2013/Z/5
Z Á P I S

z 25. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 20. 6. 2013 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Mgr. Karel Beneš, Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Vladimír Brůha, 
Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej Flaška, Bc. Michael 
Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Petr Kocar, 
Mgr. Stanislav Křída, Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo 
Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana Popelová, 
Ing. Miloslav Procházka, CSc., Mgr. Blanka Procházková, JUDr. Josef Průcha, Ing. Veronika 
Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David Sláma, Jaroslava 
Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj Thoma, 
Ing. Jan Tůma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Milan Brabec, František Jelen, Lea Klokočková, MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:05 hod.) přítomno 35 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet. 
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 34 - Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/394/2013/M/214).  
Mgr. Thoma podal návrh na změnu programu a zařazení bodu jako pořadové č. 1 - 
Informativní zpráva HC Mountfield. (35,0,0,3/38)
Ing. Popelová požádala o stažení materiálu poř. č. 10 - Charitativní představení „Povodně 
2013“. 
Byl schválen program 25. zasedání  Zastupitelstva města České Budějovice. (37,0,0,1/38)
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel, členové 
Mgr. Ondřej Flaška, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Slavoj Dolejš, Ing. Ivan Rybníček. 
(38,0,0,0/38)
Byl ověřen zápis z 24. zasedání zastupitelstva města  - nebyly proti němu vzneseny 
námitky.  
Ing. Veronika Přibylová a Jan Pikous byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Mgr. Thoma informoval o závěru schůzky předsedů klubů, která navazovala na diskusi na 
zastupitelstvu města ohledně zařazení bodu „Vystoupení občanů“. Sdělil, že bez změny 
jednacího řádu bude zatím bod „Vystoupení občanů“ od příštího jednání zastupitelstva 
zařazen od 13:00 hod. bez časového omezení a bude pokračovat až do vyčerpání všech 
přihlášek do diskuse. V případě, že zastupitelstvo bude ukončeno dříve než ve 13:00 
hodin, bude tento bod zařazen jako poslední.
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1. Informativní zpráva HC Moutnfield  ()
Usnesení nebylo přijato (16,0,14,10/40)
Diskuse:
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, kdo jednal za město České Budějovice s týmem HC Mountfield, 
a. s. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že  rada města navrhla, aby za město jednali Ing. Calta, 
Ing. Joch, Mgr. Thoma a v jednom případě ještě JUDr. Průcha. 
Ing. Rataj: Sdělil, že dle jeho názoru se nevyčerpali všechny možnosti na to, aby se 
zlepšilo jednání a město tak vyšlo s lepší štítem než teď. Na základě jednání, které 
absolvoval si myslí, že ze strany města to bylo manažersky nezvládnuté a po jednáních 
s vrcholnými představiteli HC Mountfield se zde extraliga zachránit mohla. 
Ing. Brůha: Sdělil, že je překvapen průběhem tohoto bodu. Očekával, že když byl 
požadavek, aby zastupitelé dostali informace, jak probíhala jednání o setrvání hokeje 
v Českých Budějovicích, které nakonec vyústili v to, že po 85 letech vrcholový hokej 
končí, tak se dočkali trapného mlčení. Myslí si, že to vypovídá o té situaci, jak byla 
nastavena. Doporučil všem, pustit si vystoupení p. Drbohlava z října roku 2011 na tomto 
zastupitelstvu, kdy zcela jasně pojmenoval problémy s jakými se nejen českobudějovický 
hokej, ale i sport potýká a proč by město mohlo a mělo vrcholovému hokeji pomoci. 
Hovořil mimo jiné o tom, že od města očekával finanční pomoc, ale také morální 
podporu, které se mu absolutně nedostávalo. Připomněl, že den poté, kdy Mountfield 
rozhodl o prodeji svého podílu v HC Mountfield a na základě jednání s předsedy klubů 
v pracovně primátora a následné k diskusi, která proběhla na zastupitelstvu, p. Drbohlav 
zrušil své rozhodnutí o prodeji s tím, že pravděpodobně stojí o to, aby HC Mountfield 
v Českých Budějovicích zůstal. Hovořilo se zde  jak hokeji pomoci a jak vytvořit systém 
na podporu vrcholového hokeje. Nestalo se nic na co p. Drbohlav důrazně upozorňoval 
k čemu může dojít a tak se také stalo. Nevytvořily se hokeji takové podmínky, aby 
v Českých Budějovicích mohl zůstat. Poté se hledala příležitost, kdy bylo třeba dát 
hokejistům zavyučenou. Příležitost se našla a to v takzvané „aféře o pivo“, která nebyla 
tím co zlikvidovala hokej v Českých Budějovicích. Mountflield přestal tolerovat chování 
města. Mgr. Thoma neměl zájem, aby zde hokej zůstal, mnozí účastníci schůzky předsedů 
klubů před rokem a půl si vzpomenou na jeho slova, jak komentoval tehdejší situaci. 
Nevyčítá Budějovickému Budvaru, n. p. to, že podepsal s městem smlouvu o tom, 
že prodloužil čepování piva a vyhradil si exkluzivitu na zimním stadionu. Budějovický 
Budvar, n. p. je podnikatelský subjekt a postupoval tak, jak mu umožňovaly uzavřené 
smlouvy. Muselo se vědět, že to nemůže dobře dopadnout. Budvar dobře věděl 
podmínky, za kterých si zajišťoval exkluzivitu při utkáních hokejové ligy a jaký vývoj 
celá kauza nabrala. Poděkoval p. Drbohlavovi, že celá léta vynakládal své vlastní 
prostředky, ne prostředky z veřejných zdrojů do hokeje v Českých Budějovicích a přesto, 
že nedošlo k žádné změně ze strany města, vydržel ještě rok a půl s hokejem ve městě. 
Omluvil se za jednání města a město jako takové nemělo vůli a chuť hokej v Českých 
Budějovicích udržet. Poslední schůzka proběhla pozdě a zda je pravda to, že na 
rozhodující schůzku město bylo zcela nepřipravené, bez zcela konkrétních návrhů, myslí 
si, že to byla ta poslední tečka za fungováním hokeje v Českých Budějovicích. Za doby 
kdy Mgr. Thoma „stojí“ včele tohoto města bylo do hokeje ze zdrojů města vynaloženo 
cca 6,5 mil. Kč. Upozornil, že Jihočeské divadlo dostalo stokrát více finanční prostředků.
Ing. Rataj: Připojil se k Ing. Brůhovi a poděkoval p. Drbohlavovi a celé firmě Mountfield. 
Informoval, že 24. 10. 2012 byla uzavřena smlouva s Budějovickým Budvarem, n. p. na 
částku 2 mil. Kč za název haly. Vznesl dotaz  z jakého důvodu se neudělalo výběrové 
řízení na název haly a co vedlo radu města k tomu, že podepsala směšnou částku za název 
haly, když v jiných městech se částka pohybuje mezi 7 – 14 mil Kč. 
J. Hrdý: Informoval, že si vyslechl spoustu negativ ze strany veřejnosti. Dotázal se na 
druhé jednání, kterého se zúčastnil Ing. Joch. V tisku proběhla informace, že Ing. Joch 
postupoval vstřícně, tak proč nepokračovalo dál. 
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Mgr. Flaška: Sdělil, že očekával informace od Mgr. Thomy jak jednání probíhala. 
Ing. Joch: Odpověděl, že vstřícné jednání bylo takové, aby byla přípustná ještě diskuse 
o možnostech smluv, které má uzavřené Mountfield a o smlouvách, které má uzavřené 
město. Proběhlo jednání i s Budějovickým Budvarem a hodně krajním řešením by město 
bylo ochotno připustit i vypovězení smlouvy mezi městem a společností Budvar. Hlavní 
podstatou schůzky mělo být domluvit jednání všech tří stran u jednoho stolu. Zástupce 
HC Mountfield, Budějovického Budvaru a statutárního města České Budějovice. Schůzka 
proběhla, největší překážkou byly smlouvy a došlo i k usnesení rady města. Bylo to 
načasované pozdě, protože jednání už byla vedena v Hradci Králové a bohužel se to 
nepovedlo. 
JUDr. Průcha: Reagoval na Ing. Rataje ohledně smlouvy s Budějovickým Budvarem, n. 
p.  Tvrzení o tom, že rada města uzavřela smlouvu bez výběrového řízení je nesmysl. 
Smlouva s Budvarem existovala za doby tehdejšího primátora, měla deset let doby trvání 
a   Budějovický Budvar, n. p. měl právo opce. V roce 2012 skončila původní smlouva 
uzavřená na název Budvar aréna a Budvar uplatnil svou opci. Rada města akceptovala 
pouze trvání této smlouvy na dobu 5 let. Rada města nevěděla o tom, že Budvar odstupuje 
jako generální sponzor ledního hokeje. K podepsání vlastní smlouvy došlo údajně, když 
Budvar již odstoupil od generálního sponzorství, ale akt vlastního schválení dodatku 
s Budvarem byl v červnu a poté se podepisovala smlouva. Rada města postupovala zcela 
v souladu s uzavřenými smlouvami. Vlastní akt smlouvy byl podepsán až za tři měsíce 
poté. Rada města do té doby nebyla informována o problémech týkající se Budvaru. 
Jediný problém byl ohledně 2 bufetů, které chtěl pronajmout Mountfield a současně 
Budějovický Budvar, n. p. Rada města tyto záležitosti řešila a byly odsunuty do dalšího 
jednání a v rámci mezidobí Mountfield od pronájmů 2 bufetů odstoupil. Rada města 
nebyla o ničem informována. Informoval, že bylo svolané trojstranné jednání mezi 
Budějovickým Budvarem, n. p., HC Mountfield a statutárním městem České Budějovice. 
Ing. Joch se odmítl tohoto jednání zúčastnit, proto se z titulu poměrného zastoupení 
koalice tohoto jednání zúčastnil. Jednání probíhalo mimo České Budějovice, jak si přál 
HC Mountfield a nebyli na něj připraveni, protože v radě se pouze diskutovalo o tom, jak 
se v této záležitosti zachovat.  Jednání bylo už jednoznačně vedeno, že s Hradcem 
Králové je vše dojednáno a pokud se zruší smlouva s Budějovickým Budvarem, n. p. tak 
HC Mountfield zváží zda zůstane v Českých Budějovicích. Smluvní vztahy může uzavírat 
rada jako kolektivní orgán, nikoli primátor či náměstek. Ve čtvrtek proběhlo jednání 
s Budějovickým Budvarem, n. p. a v pátek se v rámci mimořádné rady města akceptovalo 
odstoupení od smlouvy s Budvarem. Muselo by tak dojít k dohodě obou stran. Budvar si 
specifikoval podmínky s tím, že rada akceptovala odstoupení a zrušení smlouvy 
s Budvarem s tím, že poneseme jimi vyčíslené náklady a pokud HC Mountfield sdělí radě 
města, zda zůstává v ČB či nikoli. V pondělí rada nedostala žádnou zprávu od HC 
Mountfield, že dvě sezóny v Českých Budějovicích zůstane. 
JUDr. Bouzek: Poděkoval JUDr. Průchovi, že podal zprávu o tom, jak schůzka probíhala. 
Chápe potřebu zastupitelů dostat informace o této závažné věci a očekává, že 
Mgr. Thoma nebo ostatní členové vyjednávacího týmu ji podají. Sdělil, že je třeba oddělit 
budějovický hokej a oddělit management, který zde hokej provozuje. Je pravdou, že je to 
otázka staré původní smlouvy a skutečně právo opce Budvaru, který právo uplatnil. 
Management budějovického hokeje, byl dobře seznámen s právními vztahy, které existují. 
Pokud se dostali do situace, že měli v Českých Budějovicích čepovat jiné pivo. HC 
Mountfield není vlastníkem haly, kde se hokej hraje. Jakmile se tento problém objevil, tak 
měli přijít za městem, jak tuto věc řešit. Postup byl takový, že Budvar přišel za 
Mgr. Thomou a Z. Blažek, položil určitá ultimáta, jak se bude postupovat a když ne, tak 
HC Mountfield odejde z Českých Budějovic. Na jednání rady se mělo rozhodovat 
o pronájmu 2 bufetů, ale jako radní musí mít podklady, aby mohl rozhodovat 
o vypovězení smlouvy města s Budvarem. HC Mountfield odmítl radě předložit materiál, 
aby radní mohli posoudit závazky a jestli je skutečně nelze řešit jinak. V radě města nebyl 
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jediný podklad, jak tento problém řešit. Dopředu bylo rozhodnuto, že využije pro ně 
finančně výhodnější nabídky a odejde. Náznaky zde byly již dříve. Jedná se zde 
především o finanční prostředky. 
Ing. Rataj: Reagoval na JUDr. Průchu, kdy ČTK dne 26. 9. 2012 vydala zprávu o tom, že 
Budějovický Budvar končí s podporou extraligy. Rada města věděla, že Budějovický 
Budvar, již extraligu nesponzoruje.
JUDr. Průcha: Smlouva byla schválena v červnu 2012 a podepsána v říjnu 2012. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz, jaké byly poslední návrhy HC Mountfield. Kdyby měl HC 
Mountfield podporu, tak by v Českých Budějovicích zůstal.  
Mgr. Nadberežný: Sdělil, že výsledek je takový, že fotbal upadá a hokej je další důsledek. 
Je mu smutno z toho, že rozhodnutí komisí rady města není zákon, že sportovní komise je 
jedna z té, která je v protinávrzích. Navrhl usnesení, aby do příštího jednání zastupitelstva 
byla předložena analýza vzniklých problémů v podpoře vrcholového sportu a rozpracován 
návrh na podporu sportovních subjektů reprezentujících město České Budějovice 
a přehodnocení současného systému podpory sportu dětí a mládeže. Cílem je zapojit do 
sportu co nejvíce mladých lidí.  
Mgr. Flaška: Poděkoval členům rady za popsání průběhu jednání o tomto problému. 
Sdělil, že jako občan, pokud je mu známo, zástupce HC Mountfield jasně deklaroval, že 
na plánovanou schůzku čeká návrhy nějakého konkrétního řešení a rovněž v médiích byly 
k dohledání pasáže smluv.  Informací bylo dostatek a pokud bylo tvrzeno, že rada města 
neměla podklady, tak byla jediná. Dotázal se s jakým konkrétním návrhem rada města 
vyslala své zástupce. Z oficiální zprávy z města nabyl dojmu, že město s konkrétním 
návrhem řešení nepřišlo. Vznesl dotaz zda nebyla nějaká právní klička, aby město mohlo 
jednostranně smlouvu vypovědět. 
Mgr. Procházková: Konstatovala, že se nejlépe vyjádřil Ing. Brůha, řekl meritum věci. 
Malér vyplývá z nezájmu města a z laxního přístupu k hokeji. Pozdní mise Ing. Jocha, 
nutně musela být pozdní. Dotázala se, proč nebylo svoláno mimořádné zastupitelstvo. 
Přiklání se k návrhu Mgr. Nadberežného, že očekáváme řešení, které předloží město 
a chtěla by slyšet vyjádření Mgr. Thomy.
Ing. Calta: Informoval o průběhu schůzky s HC Mountfield. 
Ing. Rataj: Sdělil, že byl osloven HC České Budějovice, občanským sdružením a byla mu 
nabídnuta funkce člena správní rady, kterou přijal. Předložil prezentaci. HC České 
Budějovice, občanské sdružení a má pod sebou veškeré mládežnické kluby. Disponuje 10 
profesionálními trenéry a organizuje 13 družstev. Exkluzivní výhodou HC ČB, o. s. je to, 
že je držitelem registrace ČSLH 30101 a je vlastníkem hráčských práv včetně hráčů 
seniorského věku. Informoval o projektovém záměru udržení hokeje v Českých 
Budějovicích a získání licence. Informoval, že usilují o licenci na 1. ligu a společný 
projekt statutárního města České Budějovice, mládežnického HC ČB, o. s. a prvoligového 
klubu HC ČB s. r. o., tzn. založení nové společnosti. Tento projekt by zabránil ztrátě 
licence. 
JUDr. Bouzek: Reagoval na Mgr. Flašku. Zdůraznil, že se jedná o právní podklady 
a nestačily pouze novinové zprávy pro rozhodování rady města. Klub ODS kritizuje tuto 
situaci, ale člen ODS Z. Blažek byl ve vedení HC Mountfield a kdyby funkci vykonával 
čestně a bezplatně, tak situace mohla být jiná. Informoval, že zaslechl zprávu o tom, že Z. 
Blažek se bude snažit hledat další cesty, jak zachránit budějovický hokej. Již zachraňoval 
Teplárnu České Budějovice, požádal, aby tak nečinil.  
Mgr. Křída: Podpořil usnesení Mgr. Nadberežného. Požádal o solidní argumenty. 
Ing. Brůha: Myslí si, že jediným řešením je, že město se bude nějakým způsobem snažit 
hokej do města zpět dostat a přistoupit k tomu tak, že bude hledat racionální řešení. 
Podpořil Mgr. Nadberežného a Ing. Rataje. Upozornil, že je nutné si uvědomit, že 
vybudovat hokej zpět bude město stát více finančních prostředků, než by stálo ho zde 
udržet. Situace nastala a nezbývá nic jiného než ji řešit. Jedná se o zábavu pro velkou část 
veřejnosti a klub ODS podpoří racionální návrh, který by napravil to, k čemu zde došlo.  
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Mgr. Procházková: Sdělila, že je chvályhodné od Ing. Rataje, že předložil projekt do 
budoucna. Apelovala na město, aby se do takového projektu zapojilo a finančně na něm 
participovalo. 
Ing. Joch: Konstatoval, že si pozdě uvědomil, že odchází partner, který zde něco 
zastřešoval. Partner zde byl a hokej mohutně podporoval. Město se snaží nastavit nějaké 
podmínky, aby zde byl hokej udržen alespoň v rovině 1. ligy. Je nutné si uvědomit, že 
náklady na extraligu jsou cca 80 mil. Kč., ale jsou také kluby s rozpočtem cca 
130 mil. Kč. Vstupné má město druhé nejdražší v České republice. Zhodnotil finanční 
prostředky. Extraliga stojí velké množství finančních prostředků. Jednání probíhají a bude 
je podporovat.  
Ing. Rybníček: Požádal JUDr. Bouzka, aby se vyvaroval prvků nenávisti a osobních 
invektiv.
Mgr. Flaška: Vítá aktivitu Ing. Rataje a HC ČB, o. s. Konstatoval, že město bohužel 
extraligu ztratilo a je nutné se poohlížet do budoucna. Sdělil, že bez trvalejší podpory 
vrcholovému sportu v ČB to neleze dělat. V celé ČR všechna města sponzorují, ale v ČB 
to pořád nejde. Navrhl, aby město v tomto směru vyšlo vstříc občanům. Měla by se hledat 
cesta, jak oddílu pomoci, aby neměl potřebu opouštět město kvůli příspěvku.
Mgr. Thoma: Informoval, že konflikt vypukl z toho důvodu, že existují vedle sebe tři 
smlouvy. První smlouva je nájemní s HC Mountfield a statut. městem České Budějovice, 
ve které je uvedeno čepování piva Budvar. Druhá smlouva je s Budějovickým Budvarem, 
n. p. o propagaci značky Budvar z roku 2002. Smlouva je platná a obsahuje opci na 
dalších 5 let. Budvar opci uplatnil v květnu 2012. Na konci dubna 2013 HC Mountfield, 
a. s. dopisem p. Blažka, ve kterém požádal město o pronájem 2 bufetů a současně změnil 
smlouvu. Několik měsíců potom, co podepsali smlouvu s marketingovou agenturou 
Českého svazu ledního hokej BPA, kterou podepisovali v době, kdy věděli, že mají 
podepsanou smlouvu nájemní, která jim ukládá povinnost točit v Budvar aréně pivo a kdy 
mezi městem ČB  a Budvarem je na dalších 5 let na základě opce o uzavřená smlouva 
o vzájemné marketingové podpoře. Podepisovali to s vědomím toho, že jsou vedle toho 
dvě smlouvy, které jsou v protikladu se smlouvou jejich. Smlouvu s BPA celou neviděl. 
Sdělil, že hokejový klub je povinen na celém stadionu točit pivo smluvního partnera 
Radegastu a jiný výklad říká, že to není pravda.  Rada města dále nic nerozhodovala, 
když neměla žádné podklady. Byla učiněna nabídka na třístranné jednání. Termín 
navazoval na jednání rady dne 12. 6. V pondělí se konala schůzka za účasti Ing. Jocha, 
Ing. Calty, Mgr. Thomy a ředitele Budějovického Budvaru, n. p. kde bylo dohodnuto, že 
každý pověří právního zástupce k tomu, aby prověřili smlouvy a na základě toho řekli 
výsledek, jaké jsou možnosti. Výsledkem jednání bylo to, že HC Mountfield nabídku 
nepřijal a byl již dávno rozhodnut z Českých Budějovic odejít. Jeho rozhodnutí  by 
pochobil, protože bylo motivováno čistě ekonomicky. Jediná věc, která mu vadí je fakt, 
že místo toho, aby to HC Mountfield řekl narovinu, místo toho se vytvářely emoce 
a pouštěly se do médií neuvěřitelné informace. V celé kauze se snažil držet zpátky 
a nechtěl zavdat na osobní útoky a nechtěl mediální vydírání. Postoj HC Mountfield nebyl 
ničím jiným než mediálním vydíráním města. Byl by schopen to pochopit, ale v tomto 
případě měli říci, že od září se postarejte o to, aby zde hrál někdo jiný. Z jeho pohledu 
odchod Mountfieldu jinak dopadnout nemohl a nezachránil by ho vůbec nikdo. V tuto 
chvíli v Českých Budějovicích existují dvě aktivity, které se snaží o záchranu hokeje. 
V jedné je angažován Ing. Rataj, p. Blažek a p. Krátoška z HC ČB, o. p. s. Vedle je 
aktivita pana J. Davida a spolu s fanoušky a zástupci Českého svazu ledního hokeje. 
Druhá skupina se pravidelně potkává a chce dosáhnout toho, aby se v ČB pokud možno 
hrála první liga a k tomu, aby se mohla liga hrát, je potřeba získat licenci. Informoval, že 
schůzky probíhají a věří tomu, že do toho nebude zatažen business, takže odborníci budou 
pracovat a budou potřebovat pomoc. Trvá na tom, že ani rada města ani Mgr. Thoma 
nezavdali jedinou příčinu, aby HC Mountfield z ČB odešel. 
Ing. Kábele: Mrzí ho, že takto Mgr. Thoma nevystoupil na úvod. Sdělil, že má studenty, 
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kteří hrají dorosteneckou ligu, někteří i extraligu. Je smutné, že pak hledají jiné útočiště 
a že odchází do zahraničí. Reagoval na JUDr. Bouzka ohledně pana Blažka.  
Ing. Brůha: Sdělil, že rolí primátora je vytvářet prostředí pro to, aby to zde fungovalo 
a pokud není Mgr. Thoma dlouhodobě schopen komunikovat, tak nikdo nemá informace 
a výsledky jsou potom takové, jaké jsou.  
Mgr. Flaška: Reagoval na Mgr. Thomu. Situace si zasloužila svolat mimořádné 
zastupitelstvo a měla se pobavit se o možnostech. Vyjádřil podporu nově vznikajícího 
projektu.
Ing. Rataj: Vznesl dotaz ohledně Smlouvy o propagaci s Budějovickým Budvarem, n. p.
Mgr. Thoma: Vysvětlil Ing. Ratajovi chronologii smluv.
Mgr. Nadberežný: Doporučil, aby se město připravilo k rozumnému rozhodnutí. 
konkrétní fyzická osoba: Požádal o prodloužení času diskuse o 15 minut. (32,0,0,8/40) 
Zhodnotil situaci, která se stala ohledně hokeje. Upozornil na problém s financováním 
hokejové soutěže. Sdělil, že základem je silný investor.  Informoval, že Stanovy 
občanského sdružení HC České Budějovice s. r. o. měly dva druhy členů a to fyzické 
osoby a právnické osoby. Statutární město České Budějovice byl jako kolektivní člen 
a měl by aktivně vystoupit. Oslovit firmy, navrhnout zástupce do správní rady a vyjasnit 
si podmínky, kdo rozhoduje. Diskutoval by také otázku, zda zachovat název haly Budvar 
aréna. Obrátil by se např. na Temelín. Postup do extraligy by byl velmi složitý proces.
Ing. Brůha: Sdělil, že město by nemělo organizovat hokej v Českých Budějovicích, ale 
mělo by plnit roli toho, kdo dostane k jednomu jednacímu stolu několik směrů hokeje, 
které v Českých Budějovicích existují. Město by mělo přesvědčit proudy pro návrat 
českobudějovického hokeje. Konstatoval, že role města je taková, aby situaci moderovalo 
a ne organizovalo.  
Mgr. Thoma: Souhlasil s Ing. Brůhou. 

2. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7, doplněný o dodatečné vysvětlení 
záměru navrhovatele na pozemku parc. č. 1355   (KP-ZM/319/2013/M/164)
Přijato usnesení č. 141/2013 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

3. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Krumlovská 
v katastrálním území České Budějovice 7 (KP-ZM/318/2013/M/163)
Přijato usnesení č. 142/2013 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

4. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá 
louka II. v katastrálním území České Budějovice 2 (KP-ZM/338/2013/M/170)
Usnesení nebylo přijato (1,25,6,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II 
v katastrálním území České Budějovice 7 (KP-ZM/320/2013/M/165)
Přijato usnesení č. 143/2013 (25,0,3,0/28)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

6. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV 
v katastrálním území Haklovy Dvory (KP-ZM/341/2013/M/173)
Přijato usnesení č. 144/2013 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

7. Změna č. 59 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Vrbenská a Suché 
Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 4 a 5 (KP-ZM/335/2013/M/168)
Přijato usnesení č. 145/2013 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.
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8. Změna č. 60 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Švába, katastrální 
území České Budějovice 2 (KP-ZM/339/2013/M/171)
Přijato usnesení č. 146/2013 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

9. Změna č. 61 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Univerzita II, katastrální 
území České Budějovice 2 (KP-ZM/340/2013/M/172)
Přijato usnesení č. 147/2013 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

10. Změna č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II v k.ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/336/2013/M/169)
Usnesení nebylo přijato (20,3,9,8/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 
Diskuse: 
J. Hrdý: Upozornil na to, aby v této lokalitě nevznikla vysoká stavba. 
Mgr. Filip: Sdělil, že se jedná o zrušení sportovního zázemí, tak pro tento materiál nebude 
hlasovat.  

11. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2013 - 2. výzva (KP-ZM/383/2013/M/209)
Přijato usnesení č. 148/2013 (32,0,0,7/39)
Materiál uvedla Ing. Popelová. 

12. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 5 (KP-ZM/370/2013/M/196)
Přijato usnesení č. 149/2013 (32,0,0,7/39)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

13. Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem 
České Budějovice pro školní rok 2013/2014 (KP-ZM/361/2013/M/187)
Přijato usnesení č. 150/2013 (32,0,0,7/39)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

14. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2012 (KP-
ZM/334/2013/M/167)
Přijato usnesení č. 151/2013 (32,0,0,7/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse: 
Ing. Mach: Sdělil, že finanční výbor projednal tento materiál a doporučil závěrečný účet 
schválit.  
Mgr. Křída: Vznesl dotaz ohledně 2 mil. Kč ztráty Jihočeského divadla, p. o.
Ing. Joch: Odpověděl, že při projednávání rozpočtu je tendence taková, aby docházelo 
k úsporám. Mgr. Šesták ztrátu komentoval tím, že byly předpokládány výnosy 
z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově za rok 2012, který nebyl moc příznivý 
a tím došlo k propadu. 
Mgr. Křída: Požádal ředitele Mgr. Šestáka o vysvětlení formou písemnou odpovědi.   

15. Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice (KP-
ZM/369/2013/M/195)
Přijato usnesení č. 152/2013 (26,0,5,8/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. Jedná se o novou zákonnou povinnost předkládat účetní 
závěrky.
Diskuse: 
Ing. Mach: Informoval, že finanční výbor projednal tento materiál a doporučil závěrku 
schválit. 
Mgr. Křída: Sdělil, že nebude hlasovat pro toto usnesení. Ve zprávě auditora je uvedeno, 
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že výkazy neodpovídají stavu.   
Ing. Joch: Odpověděl, že je to dáno tím, že se městu nepovedl odepisovat majetek, byl 
špatně řazen do odpisových skupin. Sdělil, že byl zaslán dotaz na ministerstvo financí 
o stanovisko, jak správně postupovat při odpisu majetku. 
Ing. Brůha: Sdělil, že pokud jsou nesrovnalosti v inventarizaci a odpisování majetku 
nemá v úmyslu zde rozebírat jednotlivé položky účetní závěrky.   

16. Zpráva o majetku města k 31. 12. 2012 (KP-ZM/374/2013/M/200)
Přijato usnesení č. 153/2013 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

17. Rozpočtové opatření číslo 80 (KP-ZM/321/2013/M/166)
Přijato usnesení č. 154/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.

18. Rozpočtová opatření číslo 96 až 101 (KP-ZM/371/2013/M/197)
Přijato usnesení č. 155/2013 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse: 
Ing. Mach: Informoval, že finanční výbor navrhovaná rozpočtová opatření projednal 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit.   
Ing. Rataj: Vznesl dotaz k rozpočtovému opatření číslo 99, zda se uvažuje také 
o rekonstrukci zábradlí na plaveckém stadionu. 
Ing. Calta: Odpověděl, že v průběhu odstávky se toto odstraňuje.
Ing. Rataj: Vznesl dotaz k rozpočtovému opatření číslo100 ohledně nákupu 2 ks 
podlahových mycích strojů pro sportovní halu. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že Ing. Calta odpoví písemně.  
Ing. Brůha: Vznesl dotaz k rozpočtovému opatření číslo 98 ohledně nákupu rolby pro 
zimní stadion. 
Ing. Joch: Odpověděl, že se jedná o finanční prostředky, které počítají s nákupem rolby, 
ale bude projednáno ještě v radě města, kde se bude zvažovat, zda výběrové řízení 
neukončit.        
Ing. Rataj: Sdělil, že již upozorňoval, že město nepotřebuje 3 rolby na zimní stadion. 
Ing. Joch: Chápe Ing. Rataje, ale finanční procesy musí proběhnout.  

19. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 39 (KP-ZM/360/2013/M/186)
Přijato usnesení č. 156/2013 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20. Majetkové dispozice ()

20.1 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2137/166 v katastrálním území 
České Budějovice 2 – Služba, výrobní družstvo (KP-ZM/385/2013/M/211)
Usnesení nebylo přijato (5,16,11,5/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Ing. Mach: Myslí si, že není šťastné prodávat tento pozemek. V současné době tento 
prostor výrazně funguje jako průchozí centrum. Jedná se o oblast, kdy druhá část areálu je 
v soukromém vlastnictví a pokud město nic nenutí, tak není důvod se tohoto pozemku 
zbavovat a prodávat ho. 
Mgr. Flaška: Osvětlil situaci z pohledu nového občanského zákoníku. V případě, že by se 
rozhodl stávající majitel objekt prodat, tak ho bude muset přednostně nabídnout městu 
a tudíž bychom se této možnosti zbavili.   
E. Hajerová: Sdělila, že tento nájem v současné době není pro organizaci zničující, činí 
10 400,- Kč za rok. Upozornila na to, aby se město nedostalo do konfliktu s ostatními 
občanskými sdruženími a s lidmi, kteří tento pozemek využívají.
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20.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 128/2,3,4,……..., vše v k. ú. 
České Vrbné – v rámci stavby „ZTV České Vrbné“ (KP-ZM/381/2013/M/207)
Přijato usnesení č. 157/2013 (32,0,1,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20.3 Dispozice s majetkem města – darování části pozemku parc. č. 672/2 v k.ú. Staré 
Hodějovice (KP-ZM/359/2013/M/185)
Přijato usnesení č. 158/2013 (27,0,6,4/37)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse: 
Ing. Rataj: Upozornil v souvislosti s tímto bodem na územní plán z roku 1983 – 1984, 
který přinesl.    

20.4 Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1526 za část pozemku parc. 
č. 1524 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/354/2013/M/181)
Přijato usnesení č. 159/2013 (24,0,0,10/34)
Materiál uvedl Ing. Joch.  

20.5 Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků v k. ú. Staré Hodějovice – lokalita 
areálu vodojemu (KP-ZM/362/2013/M/188)
Přijato usnesení č. 160/2013 (25,0,0,10/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20.6 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro akci „Křižovatka silnice II/156 
a III/00354 – Mánesova, Lidická – České Budějovice“ v k.ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/372/2013/M/198)
Přijato usnesení č. 161/2013 (27,0,0,8/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20.7 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Rožnov jih - 
Zahradní město 2.etapa“ v k.ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/358/2013/M/184)
Přijato usnesení č. 162/2013 (28,0,1,6/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20.8 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky u bývalé sodovkárny na pozemcích parc. č.  2208/1 a 1651/1 v k.ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/357/2013/M/183)
Přijato usnesení č. 163/2013 (30,0,0,5/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

20.9 Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV v k. ú. České Budějovice 6 – 
lokalita ul. Říční (KP-ZM/363/2013/M/189)
Přijato usnesení č. 164/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc.č. 1266/16 v k.ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/366/2013/M/192)
Přijato usnesení č. 165/2013 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.  

20.11 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV (KP-ZM/352/2013/M/179)
Usnesení nebylo přijato (0,28,5,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20.12 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Vrbné  a k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cesty vrbenských rybníků (KP-ZM/382/2013/M/208)
Přijato usnesení č. 166/2013 (31,0,2,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
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20.13 Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/8 v domě tř. 28. října čp. 
1482/7 v k.ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení (KP-ZM/367/2013/M/193)
Přijato usnesení č. 167/2013 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

21. Valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice, a.s. (KP-ZM/393/2013/M/213)
Přijato usnesení č. 168/2013 (30,0,1,4/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

22. Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" - změna usnesení (KP-
ZM/375/2013/M/201)
Přijato usnesení č. 169/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

23. Tematický IPRM - změna v závazné části - zařazení náhradního projektu "Zanádražní 
komunikace - 4. etapa" (KP-ZM/355/2013/M/182)
Přijato usnesení č. 170/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

24. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 1. etapa, část 1.1" (KP-ZM/392/2013/M/212)
Přijato usnesení č. 171/2013 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Calta. 

25. Darovací smlouva - obdarovaný příspěvková organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice (KP-ZM/365/2013/M/191)
Přijato usnesení č. 172/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Calta.

26. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení České 
Budějovice (KP-ZM/368/2013/M/194)
Přijato usnesení č. 173/2013 (31,0,2,2/35)
Materiál uvedl Ing. Calta.

27. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2013 - 3. výzva (KP-ZM/376/2013/M/202)
Přijato usnesení č. 174/2013 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

28. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/377/2013/M/203)
Přijato usnesení č. 175/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

29. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/378/2013/M/204)
Přijato usnesení č. 176/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

30. Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (KP-
ZM/379/2013/M/205)
Přijato usnesení č. 177/2013 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

31. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/380/2013/M/206)
Přijato usnesení č. 178/2013 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.
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32. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2012 (KP-ZM/346/2013/M/175)
Přijato usnesení č. 179/2013 (30,0,3,2/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Seznámil s návrhem rady města na udělení ceny města za 
rok 2012 panu Jiřímu Hájíčkovi za román roku v soutěži Magnesia Litera s názvem „Rybí 
krev“. 
Diskuse: 
V. Fál: Podal návrh na cenu města pro Davida Jana Žáka za knihu Návrat Krále Šumavy, 
kdy za toto dílo by si cenu města zasloužil. 
Mgr. Procházková: Sdělila, že chtěla navrhnout Pavla Žalmana Lohonku. Upozornila, že 
se může stát, že nebude počin a cena pak propadá, což je škoda. Přimluvila se za změnu 
Statutu pro udělení ceny města odstranit počin a přidat i memoriam.  
JUDr. Bouzek: Souhlasí s Mgr. Procházkovou a také se přimluvil za změnu Statutu ceny 
města, který by mohl být v rozporu se zákonem a to že v čl. 6 odkazuje na § 102 odst. 3 
zákona o obcích. V dané věci platí § 84 odst. 2  písm. s), kde je výhradní pravomoc 
zastupitelstva. Domnívá se, že pokud zákon vyhrazuje udělení ceny zastupitelstvu, není 
platné omezovat zastupitelstvo v tom, že návrhy na cenu města budou vymezeny pouze 
pro radu města. Platí zde ustanovení § 82, kdy člen zastupitelstva obce má právo 
předkládat návrhy na projednání a nemůže být odebráno právo návrhy podávat.    
Mgr. Thoma: Sdělil, že důvod proč ustanovení o tom, že zastupitelstvo rozhoduje na 
základě návrhu, který mu předloží rada města je dán historicky, kdy se v zastupitelstvu se 
odehrávaly nepěkné scény, kdo jak diskredituje kandidáta někoho jiného a bylo to 
nedůstojné vůči navrženým a proto se tato debata se odehrává na radě města. Proto je 
jasně uvedeno, že zastupitelstvo města buď přijme, nebo odmítne návrh rady města. Statut 
může být změněn, ale dnes je platný a o něčem jiném než o panu Hájíčkovi hlasovat 
zastupitelstvo nemůže.  
JUDr. Bouzek: Sdělil, že důvodům praktickým porozuměl, přesto trvá na svém 
stanovisku a může hrozit to, že usnesení může být neplatné pro rozpor se zákonem. 
Nemyslí si, že by zde byli očerňováni kandidáti a u obou je důvod pro udělení ceny 
a zastupitelstvo ať se rozhodne.     
Ing. Brůha: Sdělil, že pokud se rada nemůže shodnout, tak si nedovede představit, že by 
o tomto mohl hlasovat, kdy byl připraven podpořit návrh rady.   
Mgr. Thoma: V radě města byly pozice vyrovnané, statut je takto nastaven, aby k tomuto 
nedocházelo. Sdělil, že nepřipustí jiné hlasování. 
E. Hajerová: Informovala, že na radě města žádné právní rozbory k tomuto bodu 
neprobíhaly. 
Mgr. Procházková: Zastala se JUDr. Bouzka. 
JUDr. Bouzek: Sdělil, že nikdo na radě nedebatoval tuto stránku věci a když  zjistí, že 
některé rozhodování může být problematické, chápe praktické námitky.  Zdůraznil, že 
nejde o posuzování kvality kandidátů. Upozornil pouze na možnou nezákonnost 
původního rozhodnutí a není to vůbec zpochybnění předchozích cen.     
V. Fál: Sdělil, že nemá historickou zkušenost o zneužití a je překvapen, že se dá 
zpochybnit hlasování rady.  
JUDr. Průcha: Informoval, že statut ceny města schválilo zastupitelstvo. Rada města 
dospěla k závěru udělit cenu města p. Hajíčkovi a jeden z radních mluví ve prospěch pana 
Žáka. Souhlasí s tím, právně posoudit stav Statutu a není proto v této fázi diskutovat 
o tom, zda to bude p. Žák nebo p. Hájíček.   
Ing. Moravec: Upozornil, že udělení ceny města je vyhrazená pravomoc zastupitelstva.

33. Návrh na jmenování přísedící pro Okresní soud v Českých Budějovicích (KP-
ZM/345/2013/M/174)
Usnesení nebylo přijato (0,23,8,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Omluvil se, že navržená kandidátka nemůže být zvolena, 
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protože nesplňuje kritérium 30 let věku. 
 

34. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/394/2013/M/214)
Přijato usnesení č. 180/2013 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Mach.

35. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/364/2013/M/190)
Přijato usnesení č. 181/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

36. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 29. května, 
4. a 12. června 2013 (KP-ZM/347/2013/M/176)
Přijato usnesení č. 182/2013 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

37. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/353/2013/M/180)
Přijato usnesení č. 183/2013 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Diskuse.
Ing. Tůma: Podal návrh, aby společnost .A.S.A. svážela nebezpečné odpady např. 
v určené hodiny a je ochoten i za toto zaplatit.  
Ing. Calta: Sdělil, že toto přijímá jako podnět.  
Mgr. Menzelová: Poděkovala Ing. Caltovi za odpověď. V současné době probíhalo sečení 
trávy, a pokud to zajišťovala jiná firma v loňském roce, byla tráva shrabána. Současná 
firma si trávy ani nevšimla a po ucpání zde hrozí nebezpečí vyplavení. 

38. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2013 (KP-
ZM/350/2013/M/177)
Přijato usnesení č. 184/2013 (27,1,3,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Thoma:
Diskuse:   
Ing. Brůha: Vznesl dotaz, z jakého důvodu došlo k redukci počtu zasedání zastupitelstva.
Mgr. Thoma: Odpověděl, že rada města se zabývala počtem termínů zastupitelstva města 
a s ohledem na počet projednávaných materiálů se shodla, že stačí tři termíny do konce 
roku 2013.   

39. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Brůha: Upozornil na rozhodnutí od ÚHOSU ve věci soutěže o návrh na Centrum 
halových sportů a hledal v zápisech v rady města, zda se tím zabývala, ale bohužel nic 
nenašel. Soutěž byla zrušena a postup zadavatele byl označen za nezákonný. Sdělil, že 
předá Mgr. Thomovi otázky týkající se Centra halových sportů, na které požaduje 
písemnou odpověď.
Mgr. Thoma: Sdělil, že rada města se tímto bude teprve zabývat.   
Ing. Tůma: Požádal o informace ohledně domu Novohradská 62 nebo 64 kdy je tam 
neutěšený pohled na tyto prostory. Dotázal se, jak bude město řešit problém chodníků 
kolem krajských komunikací ve Vrátě a Okružní. Bylo mu přislíbeno Ing. Caltou, že se na 
toto zaměří. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že Ing. Calta odpoví písemně.
E. Hajerová: Reagovala na podnět JUDr. Hrabětové. Navrhla znovu se zabývat vyhláškou 
o veřejném pořádku. 
Ing. Rataj: Navázal na Ing. Brůhu. Informoval o rozhodnutí ÚHOS kde v čl. 2 – ruší 
soutěž o návrh na Centrum halových sportů a ukládá uhradit náklady řízení ve výši 
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30 tis. Kč. Vznesl dotaz  zda bude náklady řízení hradit město, nebo ten kdo to prosazoval 
a kdo za to může. Sdělil, že takto závažný dokument, že by se měl více projednat. Požádal 
o zajištění seznamu služebních cest uvolněných zastupitelů za rok 2012 a dosavadní 
měsíce 2013.  
Mgr. Thoma: Sdělil, že na služební cesty město vysílá i neuvolněné zastupitele, takže 
Ing. Rataj obdrží seznam služebních cest uvolněný i neuvolněných zastupitelů. 
Rozhodnutím ÚHOSU se rada města ještě nezabývala, je podán vůči rozhodnutí rozklad 
a rozhodnutí není pravomocné.  
prof. RNDr. Vácha, Ph.D.: Vznesl dotaz ohledně video loterijních terminálů.   
Mgr. Thoma: Sdělil, že byl podán podnět na ministerstvo financí, aby zrušil platná 
rozhodnutí. 
JUDr. Bouzek: Vyhláška, která byla přijata se vztahovala i na video loterijní terminály 
a jde o to, aby ministerstvo financí rozhodlo o odebrání licencí.  
 

40. Vystoupení občanů  ()
Vystoupil občan konkrétní fyzická osoba: Zhodnotil dopravní situaci, která je po 23 
letech ohledně trasování dálnice D3. Dotázal se, proč není schválena trasa dálnice, kterou 
zastupitelé prosazují a proč není schválena alespoň do zásad územního rozvoje kraje. 
Navrhl další řešení trasy dálnice D3 ve variantách.  
Ing. Rataj: Upozornil na mapu z roku 1984. Dnešní návrh je zhotoven tak, že je zde na 8 
km 5 křižovatek. Upozornil na problém, kdy vzdálenosti mezi křižovatkami jsou tak 
malé, že neodpovídají normám. 
Ing. Brůha: Reagoval na Ing. Rataje. Sdělil, že se jedná se o mapu z roku 1984, v té době 
doprava vypadala úplně jinak. Co se týká norem, je samozřejmě fakt, ale ve světě se také 
staví dálnice, které mají sjezdy blízko u sebe, uvedl příklad město Linec. Varoval před 
tím, otevírat zde trasování dálnice, znamenalo by to, že se dálnice nedočkáme.  
Ing. Rataj: Sdělil, že České Budějovice potřebují okruh a dálnice by byla vedle zvlášť. Od 
roku 1984 se změnila obytná zástavba a měla by se zapracovat

- Podnět k přijetí obecně závazné vyhlášky o zákazu rušení klidu o nedělích a svátcích 
(KP-ZM/396/2013)

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.

25. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:05 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

U Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7, doplněný o dodatečné 
vysvětlení záměru navrhovatele na pozemku parc. č. 1355   (č.j. KP-
ZM/319/2013/M/164)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 141/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Nemocnice
v katastrálním území České Budějovice 7 (dále též „změna ÚPnM“), doplněný o dodatečné
vysvětlení záměru navrhovatele na pozemku parc. č. 1355,

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace budou hradit navrhovatelé, tj. společnost Olma R+ s.r.o., B. Němcové 58, České 
Budějovice a konkrétní fyzická osoba,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 

navrhovatelům o výsledku jednání zastupitelstva města,
2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny 

územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Nemocnice v katastrálním území 
České Budějovice 7 a zahájení jeho projednání.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Krumlovská v katastrálním území České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/318/2013/M/163)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 142/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Krumlovská 
v katastrálním území České Budějovice 7 (dále též „změna ÚPnM“),

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel, tj. společnost JEDNOTA, spotřební družstvo, Lidická 
1625/156, České Budějovice,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 

navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města,
2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny 

územního plánu města České Budějovice v lokalitě Krumlovská v katastrálním území 
České Budějovice 7 a zahájení jeho projednání.



15

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II 
v katastrálním území České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/320/2013/M/165)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 143/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Hardtmuthova II v katastrálním území České Budějovice 7 (dále též „změna 
ÚPnM“),

2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 
zákona a upravený v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument, 
na jehož základě bude zpracován návrh změny ÚPnM,

3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského 
úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání 
změny ÚPnM,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) a § 55 odst. (2) stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení
požadavků dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského úřadu, podnětů 
sousedních obcí a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 
stavebního zákona,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Hardtmuthova II v katastrálním území České Budějovice 7 navrhovateli změny ÚPnM pro 
zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory 
IV v katastrálním území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/341/2013/M/173)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 144/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Haklovy Dvory IV v katastrálním území Haklovy Dvory (dále jen „změna 
ÚPnM“),

2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 
zákona a upravený v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument, 
na jehož základě bude zpracován návrh změny ÚPnM,

3. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského 
úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání 
změny ÚPnM,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) a § 55 odst. (2) stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení 
požadavků dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského úřadu, podnětů 
sousedních obcí a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 
stavebního zákona,



16

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Haklovy Dvory IV v k. ú. Haklovy Dvory navrhovateli změny ÚPnM pro zhotovení návrhu 
změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Změna č. 59 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Vrbenská 
a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 4 a 5 (č.j. KP-
ZM/335/2013/M/168)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 145/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 59 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitách Vrbenská a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 4 a 5 
(dále též "změna č. 59 ÚPnM"),

2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 59 ÚPnM 
včetně odůvodnění,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 59 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 19.12.2012 pod č.j. KUJCK 31286/2012 OREG/2,

III. v y d á v á
změnu č. 59 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 21 stran textu, 6 výkresů 
přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2000, o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato oběcně závazná vyhláška dále 
nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit
1. uložení dokumentace změny č. 59 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Vrbenská a Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 4 a 5 (dále též 
"změna č. 59 ÚPnM"), včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování 
Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 59 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 59 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 60 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Švába, katastrální 
území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/339/2013/M/171)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 146/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 60 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě U Švába v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 60 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 60 ÚPnM 

včetně odůvodnění,
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II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 60 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 13.12.2012 pod č.j. KUJCK 1252/2012/OREG/4,

III. v y d á v á
změnu č. 60 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 14 stran textu, přílohy č. 1 
v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně 
závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení dokumentace změny č. 60 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

U Švába v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 60 ÚPnM"), včetně dokladů 
o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 60 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 60 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 61 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Univerzita II, 
katastrální území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/340/2013/M/172)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 147/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 61 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Univerzita II v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 61 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 61 ÚPnM 

včetně odůvodnění,
II. k o n s t a t u j e ,

že návrh změny č. 61 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 16. 1. 2013 pod č.j. KUJCK 1626/2013/OREG,

III. v y d á v á
změnu č. 61 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 13 stran textu, přílohy č. 1 
v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato oběcně 
závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení dokumentace změny č. 61 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Univerzita II v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 61 ÚPnM"), včetně dokladů 
o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 61 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 61 ÚPnM.
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K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2013 - 2. výzva (č.j. KP-ZM/383/2013/M/209)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 148/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000,- Kč z Dotačního programu na podporu 

cestovního ruchu v roce 2013 - 2. výzva dle přiloženého seznamu,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,

II. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 5 (č.j. KP-ZM/370/2013/M/196)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 149/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu sportu v roce 2013 - opatření č. 5: "Příspěvku na rozvoj 
výkonnostních mládežnických sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných 
žádostí u částek nad 50 000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem České Budějovice pro školní rok 2013/2014 (č.j. KP-ZM/361/2013/M/187)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 150/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice pro školní rok 2013/2014.

K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2012 (č.j. KP-
ZM/334/2013/M/167)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 151/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. přehled hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2012,
2. přehled peněžních fondů za rok 2012,
3. vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního 

města za rok 2012,
4. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, 

příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za rok 2012,
5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 
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2012,
II. s c h v a l u j e

závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2012 a dle § 17 odst. 7 písm. b) 
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradami dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
statutárního města České Budějovice za rok 2012,

III. u k l á d á
1. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 9. 2013

předložit zastupitelstvu města plán realizace opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,

2. radě města, do 31. 10. 2013
předložit zastupitelstvu města zprávu o odstraňování chyb a nedostatků vyplývajících ze 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K bodu: Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/369/2013/M/195)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 152/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu,

II. s c h v a l u j e
dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a další související zákony, účetní závěrku roku 2012 za účetní jednotku 
Statutární město České Budějovice dle důvodové zprávy.

K bodu: Zpráva o majetku města k 31. 12. 2012 (č.j. KP-ZM/374/2013/M/200)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 153/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o majetku města k 31. 12. 2012.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 80 (č.j. KP-ZM/321/2013/M/166)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 154/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového optření číslo 80,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 80 - zapojení příjmů z finančního vypořádání města za rok 2012 
v celkové výši 9.697.062,20 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 
nespecifikované rezervy ve výši 1.987.062,20 Kč a na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 
SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 7.710.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2013
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 80 do rozpočtu roku 2013.
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K bodu: Rozpočtová opatření číslo 96 až 101 (č.j. KP-ZM/371/2013/M/197)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 155/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 96 až 101,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 96 - snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce 

za rok 2012 ve schváleném rozpočtu roku 2013 na základě daňového přiznání (DPPO za 
obce za rok 2012 činí celkem 90.459.190 Kč, z toho daň z doplňkové činnosti činí 
4.154.350 Kč) ve výši 21.540.810 Kč a snížení rozpočtu běžných výdajů finančního 
odboru v celkové výši 21.540.810 Kč (z toho snížení rozpočtu na platby daní a poplatků 
státnímu rozpočtu – daň z příjmů ve výši 23.695.160 Kč a zvýšení rozpočtu na 
nespecifikované rezervy ve výši 2.154.350 Kč),

2. rozpočtové opatření číslo 97 - zapojení nedaňových příjmů odboru správy veřejných 
statků z přijatého pojistného plnění (doplatek pojistného plnění v souvislosti 
s poškozením střech I. a II. ledové plochy zimního stadionu v roce 2012) ve prospěch 
zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy 
(finanční prostředky na opravu poškozeného majetku jsou již součástí schváleného 
rozpočtu roku 2013) ve výši 4.546.478 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 98 - v souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013) a současně 
zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 přesun části rozpočtu příjmů ve 
výši 550.000 Kč, běžných výdajů ve výši 15.897.719 Kč a kapitálových výdajů ve výši 
3.899.745,90 Kč z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru na úhradu 
závazků přecházejících z činnosti odboru sportovní zařízení,

4. rozpočtové opatření číslo 99 - v souvislosti se zřízením příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013) a současně 
zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 přesun části rozpočtu kapitálových 
výdajů odboru sportovní zařízení ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na budovy, haly a stavby ve výši  3.135.000 Kč,

5. rozpočtové opatření číslo 100 - v souvislosti se zřízením příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013) 
a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 přesun části rozpočtu 
příjmů, běžných a kapitálových výdajů z jednotlivých odpovědných míst (dle rozpisu 
v příloze) a navýšení daňových příjmů finančního odboru (15.244.321,74 Kč) ve 
prospěch poskytnutí neinvestičního příspěvku (28.242.000 Kč) a investiční dotace 
(800.000 Kč) příspěvkové organizací Sportovní zařízení města České Budějovice na 2. 
pololetí roku 2013, a to celkové navýšení rozpočtu příjmů ve výši 1.358.184,74 Kč ve 
prospěch navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.358.184, 74 Kč,

6. rozpočtové opatření číslo 101 - v souvislosti se zřízením příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města České Budějovice k datu 1. 1. 2013 (s činností od 1. 7. 2013) 
a současně zrušením odboru sportovní zařízení ke dni 30. 6. 2013 přesun části rozpočtu 
nedaňových příjmů odboru sportovní zařízení ve prospěch rozpočtu nedaňových příjmů 
odboru správy veřejných statků na přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Budvar 
aréna ve výši 1.200.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2013
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 96 až 101 do rozpočtu roku 2013.
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K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 39 (č.j. KP-ZM/360/2013/M/186)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 156/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 38 a V 39,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 

školství a tělovýchovy určených na nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 
5/2012 – sport ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery 
občanským sdružením – sport mládeže ve výši 5.653.664 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 39 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 
školství a tělovýchovy určených na nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 
5/2012 – sport ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery 
občanským sdružením – sport mládeže ve výši 4.029.000 Kč.

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2013
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 39 do rozpočtu roku 2013.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 128/2,3,4,……..., vše v k. ú. 
České Vrbné – v rámci stavby „ZTV České Vrbné“ (č.j. KP-ZM/381/2013/M/207)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 157/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků v rámci akce „ZTV České Vrbné“ o celkové výměře 984 m2 v katastrálním 
území České Vrbné:
–  parc. č. dle KN 128/2 o výměře 118 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/3 o výměře 82 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/4 o výměře 79 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/5 o výměře 76 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/6 o výměře 73 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/7 o výměře 70 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/8 o výměře 69 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/9 o výměře 69 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/10 o výměře 70 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/11 o výměře 66 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/12 o výměře 64 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/13 o výměře 63 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/14 o výměře 65 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
–  parc. č. dle KN 128/16 o výměře 20 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
z vlastnictví statutárního města České Budějovice, konkrétní fyzické osobě, za dohodnutou 
cenu ve výši 2.000 Kč/m², tj. celkem 1.968.000 Kč,   

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – darování části pozemku parc. č. 672/2 v k.ú. Staré 
Hodějovice (č.j. KP-ZM/359/2013/M/185)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 158/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 672/2 v k.ú. Staré Hodějovice 
o výměře cca 1000 m2  do vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 
8, Praha 5, IČ 70889953,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1526 za část pozemku 
parc. č. 1524 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/354/2013/M/181)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 159/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu nemovitostí v　k. ú. České Budějovice 2 takto: 
část pozemku parc. č. 1526 oddělenou geometrickým plánem č. 3667-40/2013 a označenou 
jako nově vzniklá parc. č. 1526/2 o výměře 22 m2 (zeleň, ostatní plocha) se stavbou chodníku 
v podílovém spoluvlastnictví Vlastimila Hocha st. (id. 1/2) a Vlastimila Hocha ml. (id. 1/2), 
oba bytem S. K. Neumanna 314/5, 370 01 České Budějovice, 
za část pozemku parc. č. 1524 oddělenou geometrickým plánem č. 3667-40/2013 a označenou 
jako nově vzniklá parc. č. 1524/3 o výměře 42 m2 (jiná plocha, ostatní plocha), ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice s　tím, že 
rozdíl hodnoty směňovaných nemovitostí ve výši 60.000 Kč a náklady spojené s touto 
směnou uhradí pan Vlastimil Hoch st. a pan Vlastimil Hoch ml. statutárnímu městu České 
Budějovice,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků v k. ú. Staré Hodějovice – 
lokalita areálu vodojemu (č.j. KP-ZM/362/2013/M/188)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 160/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků bez finančního vyrovnání v k. ú. Staré Hodějovice takto:
- část parc. č. 185/8 oddělenou geometrickým plánem o výměře 420 m2 z vlastnictví 
statutárního města České Budějovice, IČ 00244 732,
za 
- část parc. č.  185/5 oddělenou geometrickým plánem o výměře 625 m2 z vlastnictví obce 
Staré Hodějovice, se sídlem Obecní 5, 370 08 České Budějovice, IČ 00245 453,
s tím, že náklady spojené s touto majetkovou dispozicí uhradí obě strany stejným dílem,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro akci „Křižovatka silnice 
II/156 a III/00354 – Mánesova, Lidická – České Budějovice“ v k.ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/372/2013/M/198)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 161/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2012001588 ze dne 
10.7.2012 o odkoupení nezastavěných částí pozemku parc. č. 325 v k. ú. České Budějovice 7, 
uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice (budoucí kupující) a konkrétními 
fyzickými osobami (budoucí prodávající), spočívajícího v prodloužení doby platnosti citované 
smlouvy do 31.12.2014,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Rožnov jih - 
Zahradní město 2.etapa“ v k.ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/358/2013/M/184)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 162/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby „Rožnov jih – Zahradní město 2.etapa":
1. budoucí odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb  

- veřejné osvětlení na parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3114/6, 3114/10, 3110, 3110/7, 
3110/8, 3110/9, 3114/17, 3114/18, 3114/19, 3114/20, 3114/23 a 3114/24  
- vodovodní řad na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3114/6 a 3114/10
- dešťová kanalizace na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3114/6 a 3114/10 
- splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3114/6, 3114/10 
a 3114/19
- komunikace, chodníky a stanoviště MHD na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 
3110/4, 3114/6, 3114/10, 3110/7, 3110/8, 3110/9, 3114/17, 3114/18, 3114/19, 3114/20, 
3114/21, 3114/23 a 3114/24
vše v k. ú. České Budějovice 7, od investora Ing. Josefa Novotného, Lidická tř. 
2083/216, 370 01 České Budějovice, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb 
ZTV“,

2. budoucí odkoupení částí pozemků zastavěných stavbou chodníků a komunikací
- části pozemků parc. č. 3110/2, 3110/4 a 3114/10, k.ú. České Budějovice 7 zastavěné 
komunikacemi a chodníky od Ing. Josefa Novotného, Lidická tř. 2083/216, 370 01 České 
Budějovice  
- části pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/6, k.ú. České Budějovice 7 zastavěné 
komunikacemi a chodníky od manželů Ing. Josefa Novotného a Ing. Jaroslavy Novotné, 
bytem Lidická tř. 2083/216, 370 01 České Budějovice 
za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky u bývalé sodovkárny na pozemcích parc. č.  2208/1 a 1651/1 v k.ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/357/2013/M/183)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 163/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání k realizaci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy 
u bývalé sodovkárny“ na pozemcích ve vlastnictví cizích subjektů v k. ú. České Budějovice 2
1. budoucí přijetí daru části pozemku parc.č. 1651/1 o výměře cca 28 m2, pod stavbou 

cyklostezky, od společnosti  CB-City Park s.r.o., se sídlem Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 
České Budějovice, IČ: 25189387(darující) do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice (obdarovaný),

2. přijetí daru části pozemku parc. č. 2208/1 oddělené geometrickým plánem č. 3660-
58/2013 a označené jako nově vzniklá parc. č. 2208/16 o výměře 59 m2, pod stavbou 
cyklostezky, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 
Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (darující) do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice (obdarovaný),
 

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV v k. ú. České Budějovice 6 – 
lokalita ul. Říční (č.j. KP-ZM/363/2013/M/189)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 164/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu v k. ú. České Budějovice 

6 na pozemku parc. č. 2490, parc. č. 2491/1, parc. č. 2491/2, parc. č. 2491/3, parc. č. 
2502/79 a parc. č. 2502/80, 2590, konkrétní fyzické osoby, investorů stavby,  za kupní 
cenu 2.000,- Kč stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

2. budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby komunikace na pozemku parc. č. 
2490, parc. č. 2491/1, parc. č. 2491/2, parc. č. 2491/3, parc. 2502/38, parc. č. 2502/79 
a parc. č. 2502/80  v k. ú. České Budějovice 6 a pozemků parc. č. 2491/3 a parc. č. 
2502/79 v k. ú. České Budějovice 6 pod stavbou této komunikace, to vše od konkrétní 
fyzické osoby, investorů stavby a podílových spoluvlastníků pozemků, za kupní cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc.č. 1266/16 v k.ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/366/2013/M/192)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 165/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc.č. 1266/16 zaměřené geometrickým plánem a nově označené 
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jako parc.č. 1266/21 o výměře 30 m2  v k.ú. České Budějovice 4 od konkrétní fyzické osoby, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 21.983 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Vrbné  a k. ú. 
České Budějovice 2 – lokalita cesty vrbenských rybníků (č.j. KP-
ZM/382/2013/M/208)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 166/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků o celkové výměře 30466 m2 od ČR - Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 
70994234, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč:
 v k. ú.  České Vrbné:
- parc. č. 398 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 47 m2 
- parc. č. 397/1 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 9486 m2

- parc. č. 397/2 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1573 m2

- parc. č. 397/3 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1017 m2

- parc. č. 397/4 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1145 m2 
- parc. č. 397/5 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1178 m2

- parc. č. 397/6 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1071 m2 
- parc. č. 397/7 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 16 m2

- parc. č. 397/8 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1571 m2

- parc. č. 397/9 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 977 m2

- parc. č. 397/10 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 659 m2

- parc. č. 397/11 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 728 m2 
- parc. č. 397/12 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 700 m2

- parc. č. 397/13 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 3806 m2

- parc. č. 397/14 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1148 m2

- parc. č. 397/15 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 414 m2 
- parc. č. 397/16 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 403 m2

- parc. č. 397/17 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 331 m2

- parc. č. 397/18 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 115 m2 
- parc. č. 397/19 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 1515 m2

- parc. č. 397/20 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 383 m2

- parc. č. 397/21 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 413 m2

- parc. č. 397/22 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 458 m2 
- parc. č. 397/23 – ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 570 m2 
- parc. č. 307/12 – ostatní  plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 106 m2

- parc. č. 310/3 – ostatní  plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 26 m2

- parc. č. 310/4 – ostatní  plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 53 m2

- parc. č. 318/11 – ostatní  plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 236 m2

 v k. ú. České Budějovice 2
- parc. č. 2215/2 – ostatní  plocha, ostatní komunikace o výměře 321 m2,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/8 v domě tř. 28. října 
čp. 1482/7 v k.ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení (č.j. KP-
ZM/367/2013/M/193)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 167/2013:
zastupitelstvo města

r u š í
usnesení č. 162/2012 ze dne 21. 6. 2012 ve věci prodeje bytové jednotky č. 1482/8 vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 11388/87336 na společných částech budovy čp. 1482,  
pozemku parc. č. 3755 a  pozemku  parc. č. 3758, vše v kat. území České Budějovice 3, konkrétní 
fyzické osobě v celém rozsahu.

K bodu: Valná hromada společnosti Výstaviště České Budějovice, a.s. (č.j. KP-
ZM/393/2013/M/213)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 168/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 967/2013 a program valné hromady společnosti Výstaviště České 
Budějovice, a.s., která se bude konat 26. 06. 2013,

II. d e l e g u j e
Ing. Petru Šebestíkovou jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou 
hromadu společnosti Výstaviště České Budějovice, a.s.

K bodu: Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 
komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" - změna usnesení 
(č.j. KP-ZM/375/2013/M/201)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 169/2013:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 127/2013 ze dne 23. 5. 2013 v části schvaluje týkající se celkového rozpočtu 
projektu takto:
I.    schvaluje
          realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Rekonstrukce veřejných 
          prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" 
          s celkovým rozpočtem ve výši 35 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno 
          z rozpočtu statutárního města České Budějovice,  

II. u k l á d á
1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,

zajistit realizaci projektu,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu.
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K bodu: Tematický IPRM - změna v závazné části - zařazení náhradního projektu 
"Zanádražní komunikace - 4. etapa" (č.j. KP-ZM/355/2013/M/182)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 170/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
začlenění náhradního projektu "Zanádražní komunikace - 4. etapa" do závazné části 
Tematického IPRM,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o začlenění náhradního projektu 
"Zanádražní komunikace - 4. etapa" do závazné části Tematického IPRM.

K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 1. etapa, část 1.1" (č.j. KP-ZM/392/2013/M/212)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 171/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem "Přeložka silnic II/156 a II/157 
v Českých Budějovicích – 1. etapa, část 1.1",

II. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit předání podkladů pro zpracování návrhu na vypsání výše uvedené veřejné zakázky 
zástupci JčKÚ.

K bodu: Darovací smlouva - obdarovaný příspěvková organizace Sportovní zařízení města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/365/2013/M/191)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 172/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu,

II. s c h v a l u j e
darovací smlouvu mezi statutárním městem České Budějovice (jako dárcem) a příspěvkovou 
organizací Sportovní zařízení města České Budějovice příspěvková organizace , IČ : 
28150244 (jako obdarovaným) na poskytnutí částky 217.785Kč za účelem tvorby fondu 
kulturních a sociálních potřeb, 

III. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/368/2013/M/194)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 173/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu,
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II. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice, příspěvková organizace, 
IČ 28150244, spočívající ve vymezení majetku, se kterým bude organizace hospodařit, 

III. u k l á d á
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2013 - 3. výzva (č.j. KP-ZM/376/2013/M/202)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 174/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2013 - 3. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané žádosti 
s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/377/2013/M/203)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 175/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestičních dotací na II. pololetí roku 2013 pro:
Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČ 00425851, ve výši 687 000 Kč;
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 1 019 000 Kč;
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 797 400 Kč.

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/378/2013/M/204)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 176/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestičních dotací na II. pololetí roku 2013 pro:
Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje, středisko České Budějovice, IČ 26594463, 
ve výši 88 580 Kč;
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 106 300 Kč;
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 304 700 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/379/2013/M/205)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 177/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestičních dotací na II. pololetí roku 2013 pro:
Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 200 000 Kč;
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 250 000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/380/2013/M/206)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 178/2013:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace na II. pololetí roku 2013 pro ŽIVOT 90, IČ 00571709, ve výši 
95 534 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2012 (č.j. KP-
ZM/346/2013/M/175)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 179/2013:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
přehled návrhů na Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2012 a doporučení rady 
města,

II. s c h v a l u j e
udělení Ceny statutárního města České Budějovice za rok 2012 panu Jiřímu Hájíčkovi,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/394/2013/M/214)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 180/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu Finančního výboru zastupitelstva města České Budějovice
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K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/364/2013/M/190)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 181/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Č. B. ze dne 29. 5. 2013,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. zpráva z kontroly "Vymáhání pohledávek" provedená na základě usnesení ZM č. 122/2011.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 29. května, 
4. a 12. června 2013 (č.j. KP-ZM/347/2013/M/176)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 182/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 29. května, 
4. a 12. června 2013.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/353/2013/M/180)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 183/2013:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2013 (č.j. 
KP-ZM/350/2013/M/177)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 184/2013:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku 2013: 
12. září, 7. listopadu, 12. prosince 2013.



31

N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Informativní zpráva HC Moutnfield  (č.j. )

Usnesení ve věci uložení radě města, analyzovat vzniklé problémy v podpoře vrcholového sportu 
a rozpracovat návrh na podporu sportovních subjektů reprezentujících město České Budějovice. 
Přehodnotit rovněž systém podpory sportu dětí a mládeže k optimálnímu využití sportovišť ve 
městě a co nejširší zapojení občanů do sportovních aktivit, nebylo přijato.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá 
louka II. v katastrálním území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/338/2013/M/170)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrhu na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Dlouhá louka II v k. ú. České Budějovice 2 (dále též „změna ÚPnM“), 
schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: konkrétní fyzická osoba a uložení Ing. Ivaně Popelové, 
náměstkyni primátora, 1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání 
informace navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými 
právními předpisy zajistit zpracování a projednání návrhu zadání změny územního plánu města 
České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka II. v k. ú. České Budějovice 2, nebylo přijato.

K bodu: Změna č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II 
v k.ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/336/2013/M/169)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí 1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 62 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II v k.ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 
62 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 62 ÚPnM včetně 
odůvodnění obsahujícího vyhodnocení uplatněných připomínek, konstatování, že návrh změny č. 62 
ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, 
protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru 
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ze dne 21.6.2012 pod č.j.: 
KUJCK 3622/2012/OREG/4, vydání změny č. 62 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 
19 stran textu, 3 výkresů přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000, o závazných částech územního plánu 
města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná 
vyhláška dále nepoužije a uložení Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora, zajistit
1. uložení dokumentace změny č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště 
Vltava II v k.ú. České Budějovice 2, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního 
plánování Magistrátu města České Budějovice,
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 62 ÚPnM, opatřených záznamem o účinnosti, 
příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu, 
3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 62 ÚPnM, nebylo 
přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2137/166 v katastrálním 
území České Budějovice 2 – Služba, výrobní družstvo (č.j. KP-ZM/385/2013/M/211)

Usnesení ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 2137/166  - zastavěná plocha, nádvoří 



32

o výměře 369 m2 v k. ú. České Budějovice 2, Službě, výrobnímu družstvu, se sídlem Fráni Šrámka 
2, 370 21 České Budějovice, IČ 000 28 819, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 531.000 Kč 
a náklady spojené s prodejem, a to za podmínky uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného 
břemene na nezastavěnou část pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú. České Budějovice 2, spočívajícího 
v právu chůze mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
370 92 České Budějovice, IČ 00244 732, (jako oprávněný), a Službou, výrobním družstvem, se 
sídlem Fráni Šrámka 2, 370 21 České Budějovice, IČ 000 28 819,  (jako povinný), a to na dobu 
neurčitou, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. 
České Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV (č.j. KP-ZM/352/2013/M/179)

Usnesení ve věci schválení odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 (ostatní plocha, jiná plocha) 
o výměře 525 m2 v k. ú. České Budějovice 2 z podílového spoluvlastnictví konkrétní fyzické 
osobyza dohodnutou cenu ve výši Kč 517.971,-, nebylo přijato.

K bodu: Návrh na jmenování přísedící pro Okresní soud v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/345/2013/M/174)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí žádosti předsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích 
JUDr. Tomáše Strouhy ve smyslu § 64 odst. 3 zák.č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
a zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Miroslavy Šillerové, nebylo přijato.

Č. Budějovice  20. 6. 2013
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Jan Pikous

Ing. Veronika Přibylová

Mgr. Juraj Thoma
primátor


