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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/736/2014/Z/7
Z Á P I S

z 2. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 11. 12. 2014 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil 
Calta, Ing. Slavoj Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, 
Vladimíra Hrušková, Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., 
Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Martin Maršík, Ph.D., 
Mgr. Pavel Matoušek, MBA, Jan Michl, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, doc. MUDr. Petr 
Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška Richtrová, 
Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava Sýkorová, Michal Šebek, Ing. Petra Šebestíková, 
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Ivan Tekel, Mgr. Juraj 
Thoma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., Mgr. Rudolf Vodička, RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Stanislav Křída

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové a volební komise
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:07 
hodin) přítomno 40 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Primátor Ing. Svoboda upozornil, že bod Vystoupení občanů bude projednán od 13:00 
hodin. 
Ing. Joch promítl článek s vyjádřením předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, kdy ho 
překvapila informace, že mají České Budějovice 7 náměstků, a považuje to za zbytečné 
plýtvání a vedení ANO s tímto postupem nesouhlasí.  
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Miroslava Jocha na zařazení bodu Stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města ze současných 8 na 7 uvolněných 
zastupitelů. (15,21,1,3/40) – nebyl přijat. 
Byl schválen program 2. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice. (30,0,8,2/40)
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Ing. Slavoj Dolejš, členové 
Jaroslav Berka, Mgr. Jaroslava Šporclová, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Mgr. Jiří Filip, 
Ing. Martin Stašek, Bc. Jan Pikous. (39,0,0,1/40)
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Jaroslavu Sýkorovou a Ing. Ivana Tekela.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Ing. Svoboda sdělil, že v zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města není 
uvedeno u bodu 6. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných zastupitelů hlasování, bude 
provedena tisková oprava.
Ing. Joch: Poukázal na to, že tento zápis podepsali dva ověřovatelé a primátor. Přimluvil 
se za to, aby ověřovatel zápisu byl i zástupce z koalice. 
J. Sýkorová se vzdala funkce ověřovatele zápisu. 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: Jan Michl a Ing. Ivan Tekel.     
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M. Šebek: Požádal o opravu zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města, kde 
v bodu 0. se Ing. Martin Stašek omluvil z jednání později. Dále požádal o stanovisko 
právního oddělení, že když nebylo možné hlasovat el. hlasovacím zařízením, tak zda jeho 
požadavek, aby byl pořízen záznam, byl opravdu nehlasovatelný, tak jak to na posledním 
zastupitelstvu uzavřel Mgr. Thoma. Dále v bodu 0. požádal o odstranění věty, že 
předsedou volební komise se stal Ing. Slavoj Dolejš a předsedou návrhové komise se stal 
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. Dále pak požádal o doplnění, že M. Šebek je předsedou klubu 
ODS a opravu titulu u jeho jména, který není oprávněn užívat. Požádal o sdělení, jak 
dojde ke korekturám tohoto zápisu. 
M. Šebek, Ing. Joch a Mgr. Nadberežný požádali o CD – zvukový záznam z 1. 
ustavujícího zasedání zastupitelstva města.  
Ing. Svoboda odpověděl, že opravy budou provedeny a zápis bude předán do rozvozu 
materiálů na příští jednání Zastupitelstva města České Budějovice.

1. Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2015 (KP-
ZM/667/2014/M/361)
Přijato usnesení č. 13/VII/2014 (40,0,1,0/41)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek s tím, že promítl prezentaci.
Diskuse:    
RNDr. Zahradník: Informoval, že stál u zrodu založení akciové společnosti Jihočeské 
letiště a. s. a u převzetí celého areálu letiště od Armády České republiky a je rád, že se 
zatím podařilo dosáhnout shody a společně s Jč. krajem příspěvek na provoz letiště 
poskytnout. Vzpomíná si na to, že tento bod v loňském roce nebyl schválen. Termín 
projednání radou města je uveden 15. říjen 2014, kdy toto projednala stará rada 
v původním složení. Nerad by se dočkal překvapení, aby při hlasování tento záměr nebyl 
schválen, proto požádal, aby ho příslušný náměstek seznámil s tím, jaký na to má názor 
současná rada města.   
Ing. Kubíček: Sdělil, že v rámci diskuse s Jč. krajem mu chybí strategický záměr letiště, 
výpočet multiplikačních efektů, celkového využití zóny a napojení na dopravní 
infrastrukturu Jč. kraje. Požádal o vytvoření odborné komise, která se bude zabývat 
strategickým rozvojem a záměrem Jč. letiště. Požádal o to, aby do dozorčí rady byl 
nominován jeden z náměstků, aby to získalo vážnost a aby se občané dozvěděli, jaký 
záměr budou mít v rámci strategického rozvoje Jč. kraj a město České Budějovice.   
Ing. Tekel: Oznámil, že je členem dozorčí rady Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.    
M. Šebek: Vznesl dotaz na to, jaký je záměr, jaká je strategie a jak chce město 
komunikovat s Jč. krajem ohledně rozvoje letiště. Sdělil, že pro něj letiště smysl má, 
letiště může pomoci Jč. kraji a není to pouze o tom, že letiště postavíme, ale budeme mít 
co nabídnout.    
Ing. Svoboda: Uvedl, že je domluveno s Jč. letištěm, že by připravili výjezd pro 
zastupitele, kteří budou mít zájem jet na letiště, kde by byli seznámeni se vším, co do 
budoucna připravuje. Pokládá to za velmi důležitou věc, kterou město řeší, kdy to do 
značné míry to ovlivňuje rozpočet města.   
JUDr. Průcha: Oznámil, že je členem dozorčí rady Jihočeské letiště České Budějovice,a.s. 
JUDr. Ing. Bouzek: Přivítal na jednání zastupitelstva Ing. Ondřicha a tiskovou mluvčí. 
Sdělil, že je dlouhodobým skeptikem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a není to 
otázka existence letiště, ale vidí v tom nekoncepčnost toho, že vlastníkem letiště je Jč. 
kraj, který rozhoduje o investicích. V roce 2014 investoval Jč. kraj 100 mil. Kč a další 
investice se počítají i v roce 2015. Několikrát označil Jihočeské letiště České Budějovice, 
a. s. za prázdnou skořápku, kdy je to společnost, která zajištuje provoz letiště, ale 
financuje ji město České Budějovice a Jč. kraj. Město České Budějovice je závislé na 
tom, jak k tomu přistupuje Jč. kraj, a v návaznosti na postup kraje se může rozběhnout 
provoz letiště. Město to nemá pevně v rukou. V průběhu let k tomu přistoupil i další bod, 



3

a to, že plány kraje, že do Českých Budějovic budou létat především ruské společnosti. 
Vznesl dotaz na Ing. Ondřicha, zda Jč. kraj uvažuje jiným směrem, než že do Českých 
Budějovic budou létat především ruské společnosti. 
Mgr. Matoušek: Odpověděl, že předkládá tento materiál, protože město má nějaké 
závazky na založenou společnost a bylo uzavřeno memorandum. Město se zavázalo 
k něčemu, co bude plnit, proto je potřeba dotaci schválit, aby mohly být plánované kroky 
realizovány.  
M. Šebek: Požádal Ing. Ondřicha, aby vystoupil a v krátkosti k letišti informoval 
zastupitele. Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka, kdy se ohradil proti formulaci „prázdná 
skořápka“. 
Ing. Kubíček: Sdělil, že po vystoupeních, které zde zaslechl, je odborná komise nezbytná. 
Souhlasil s JUDr. Ing. Bouzkem, že záchrana z ruské strany asi není to pravé. Byl velkým 
kritikem toho, že letecký provoz jako jedna jediná věc může vytvořit efektivní fungování. 
Přiklání se k vytvoření odborné komise.
Ing. Moravec: Sdělil, že se plánuje vytvoření dopravní komise a letištěm by se také mohla 
zabývat. Chápe obavy JUDr. Ing. Bouzka, ale pokud by se v této situaci letiště zavřelo, 
skončilo, tak už nikdy nebudeme mít v Českých Budějovicích letiště.  
JUDr. Průcha: Sdělil, že odborná komise by měla být zřízena v každém případě, ale je 
otázkou, jaký bude mít komise vliv na výstavbu, atd. Vlastníkem celého areálu letiště je 
Jč. kraj a investiční prostředky vkládá Jč. kraj. Město ČB participuje na 50 % provozu 
letiště. Je otázkou, jak odborná komise bude sloužit a jakou bude mít funkci a jak bude 
rozhodovat o tom, jak letiště bude vypadat. Pokud jde o otázky ruských společností, tak 
se domnívá, že různé společnosti mají právo zúčastnit se volného trhu a působit na jiných 
územích. Pokud by ruské společnosti měly zájem létat do Českých Budějovic s turisty, 
tak je to zcela na místě.  
Mgr. Šesták:  Zastal se JUDr. Ing. Bouzka, kdy jeho poznámka o ruských společnostech 
je zcela na místě, zvláště v současné mezinárodní situaci. Pokud ruská federace posílá své 
ozbrojené vojáky na dovolenou a jsou aktivně zapojeni na cizím území, je to naprosto 
legitimní poznámka.  
doc. MUDr. Petr: Požádal Ing. Svobodu, aby posoudil, zda se diskuse vede k bodu, který 
je projednáván. 
Ing. Svoboda: Požádal diskutující, aby se drželi projednávaného tématu.  
Ing. Ondřich:  Informoval, že Ing. Svoboda a Ing. Konečný navštívili letiště a požádal, 
aby město jmenovalo někoho z rady města, ideálně náměstka pro dopravu do orgánů 
společnosti, protože si myslí, že to přispěje k informovanosti. Reagoval na vystoupení 
JUDr. Ing. Bouzka. V příštím roce má Jč. kraj v plánu investovat 260 mil. Kč do jeho 
rozvoje. V současné době se dokončuje výběr první fáze druhé etapy budování Jč. letiště. 
Druhá etapa začne začátkem příštího roku, kdy je v plánu příprava území pro navigaci, 
investice do navigace, doplňkové komunikace a osazení navigačního zařízení a výstavba 
terminálu a nezbytných doplňků, které jsou potřeba k provozování mezinárodního letiště. 
Předpoklad dokončení letiště je v roce 2016 a pak je možné přistoupit k zahájení 
licencování letiště. Sdělil, že byl v Rusku s panem hejtmanem a Jč. kraj letiště dokončí 
sám, a pokud bude někdo létat z Ruska do Českých Budějovic, tak jako turista a ne jako 
strategický partner.   

2. Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České 
Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 
2018, pro dotčený rok 2015 (KP-ZM/655/2014/M/350)
Přijato usnesení č. 14/VII/2014 (34,1,4,2/41)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek s tím, že promítl prezentaci.    
Diskuse:  
Ing. Dolejš: Oznámil, že je členem představenstva společnosti a jako její místopředseda je 
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k dispozici pro dotazy.  
Ing. Maršík: Oznámil, že je členem představenstva Dopravního podniku města České 
Budějovice, a. s.   
M. Šebek: Požádal Ing. Dolejše o sdělení, jak se podařil plán a jaká je skutečnost 
v Dopravním podniku města České Budějovice, a. s.  
Ing. Tekel: Oznámil, že je členem dozorčí rady Dopravního podniku města České 
Budějovice, a. s.  
Ing. Dolejš: Odpověděl, že v letošním roce kromě předem domluvené prokazatelné ztráty 
obdrželi od města 5 mil. Kč přiměřeného zisku a díky tomuto a dalším aktivitám, jako 
jsou externí činnosti, se dopravní podnik dostává v letošním roce do plusových čísel.  
Myslí si, že se budou pohybovat nad 3 mil. Kč v plusu. Sdělil, že se dopravní podnik 
zúčastnil výběrového řízení na veřejné osvětlení a dokázal tím, že je konkurence schopná 
společnost. Dále uvedl, že obnovují vozový park a jsou zde různé vlivy, které 
nepomáhají, ale díky externím činnostem se podařilo navýšit mzdy o 5 %. Dopravní 
podnik města České Budějovice, a. s. plánuje dále opatření, aby byla společnost zdravá 
a schopná konkurence.      
doc. MUDr. Petr: Sdělil, že kumulovaný příspěvek kraje a obcí představuje 10 % 
příspěvku našeho města, a když se podívá na rozložení obyvatelstva v okrese České 
Budějovice, tak 50 % tvoří město České Budějovice. Myslí si, že je potřeba obrátit 
pozornost města na pohyb obyvatel z okolních obcí našeho kraje. Lze předpokládat, že 
mnozí přijíždí svými automobily, ale také autobusy a troufá říci, že to jsou všichni 
konzumenti naší MHD. Dále sdělil, že rád předloží přehled výkonů v nemocnici, kdy 
inkaso je nemalé a můžeme se podívat na obraty společností.    
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení doc. MUDr. Petra, kdy se tímto také zabýval a bylo 
mu sděleno, že když lidé z okolních obcí začnou jezdit automobily, tak by se doprava ve 
městě výrazně zhoršila. V každém městě jsou systémy nastavené podobně. Ing. Dolejš 
dostal dopravní podnik do plusových čísel a bylo zde zmíněno, že je to díky vedlejší 
činnosti, kterou dopravní podnik vykonává, a díky tomu, že město vyplatilo i přiměřený 
zisk. Není to ale tak líbivé, jak sdělil Ing. Dolejš. Uvedl, že z čísel je patrné, že 
přepravované osoby se držely na nějaké hladině, ale tržby klesaly. Z té hlavní činnosti 
nejsou čísla optimistická. Dotázal se, kdo je zodpovědný za standardy kvality, jaká osoba 
bude dohlížet, že tyto standardy jsou dodržovány, a kdo bude ukládat smluvní pokuty, 
které jsou zanesené ve smlouvě. Dále se dotázal, zda si zastupitelé uvědomují, co bude 
zastupitelstvo hlasovat. Dopravní podnik vypočítal, že bude požadovat přiměřený zisk ve 
výši 19 mil. Kč, ale v průběhu roku budou počítat s částkou 19 mil. Kč přiměřeného zisku 
pro Dopravní podnik města České Budějovice a pak bude dopravní podnik říkat, že je 
významně v černých číslech.  
M. Šebek: Navázal na Ing. Jocha, chce navázat na standardy kvality, jak jsou plněny. 
Poukázal na prokazatelnou ztrátu a požádal o vysvětlení, jak se počítá. Dotázal se na to, 
jaká je strategie s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., kdy má parkování, 
údržbu světel, a dále se dotázal na to, jak fungují označníky MHD.    
RNDr. Zahradník: Reagoval na vystoupení doc. MUDr. Petra, kdy diskuse probíhaly již 
před lety a byly dvojstranné. Jč. kraj zajišťuje dopravní obslužnost a metodika, kterou se 
vypočítává prokazatelná ztráta, je podobná a vedla se diskuse o tom, jak se budou města 
a obce podílet na příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty. Nakonec bylo dosaženo 
dohody, ale nepodařilo se to s městem České Budějovice a nakonec Jč. kraj od obcí 
příspěvky nevybírá. Potřeba přispívat je nezbytná a možnost zahlcení města automobily 
by zde mohla být. Přimluvil se za to, abychom prokazatelnou ztrátu uhradili. Souhlasí 
s tím, že město by od dopravního podniku mělo požadovat plnění podle vysokých 
standardů kvality.   
Ing. Dolejš: Odpověděl, že co se týká standardů kvality, je vše doložitelné ve smlouvě 
a město má právo si zkontrolovat, zda dopravce vše plní či neplní. Nesjednali by něco, co 
by nebyli schopni splnit. Je vše měřitelné a ať město provede kontrolu a výsledek pak 
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může být zveřejněn. Vnímá jednu věc, že řada zastupitelů nechápe celou problematiku, tj. 
vztah mezi dopravcem a tím, kdo si službu objednává. Pokud bude zájem, proběhne 
znovu prezentace, kde bude vztah vysvětlen, kdo službu realizuje a kdo by měl tvořit 
dopravní strategie. Město nemůže chtít, aby dopravní podnik, který vykonává nějakou 
službu sám o sobě řekl, kolik má ujet kilometrů. Pouze plní úkoly, které jsou mu uloženy, 
a toto musí vzejít z dopravní strategie. Počty přepravovaných osob klesají a tím, že 
populace má nějaký vývoj, tak se skupiny přesouvají z jednoho tarifu do druhého a tím 
také klesají tržby. Uvedl, že tržby klesají také opatřeními, které město svým občanům 
přilepšuje v rámci dopravy. Sdělil, že tato opatření vezmou dopravnímu podniku 
2 mil. Kč tržeb ročně a opatření s DPH dopravnímu podniku vezme 2 mil. Kč ročně. 
Pokud si zastupitelé udělají čas, rád tuto problematiku přiblíží.     
doc. MUDr. Petr: Sdělil, že bude hlasovat pro tento materiál a vždy bude hlasovat pro. 
Ztotožňuje se s tím, že je potřeba na tuto problematiku nahlížet jako na součást dopravní 
obslužnosti. České Budějovice neprovozují MHD pouze pro občany města České 
Budějovice a nikoliv za každou cenu získat něco od okolních obcí.    
Ing. Kubíček: V rámci předvolební kampaně bylo zde řečeno, že MHD a její úroveň bude 
sloužit k odstranění zátěže města České Budějovice a je potřeba, aby vedení dopravního 
podniku ve spolupráci s městem České Budějovice začalo plánovat vytváření záchytných 
parkovišť a přepravu ze záchytných parkovišť a do centra, apod. Vedení dopravního 
podniku musí být aktivní ve vytváření dopravní politiky a ne jen čekat na zadání města.  
Ing. Joch: Dotázal se, kdo bude za město kontrolovat.  
Ing. Dolejš: Reagoval na doc. MUDr. Petra, kdy existují tři linky, které jsou pro potřeby 
občanů a které jezdí mimo České Budějovice. Dopravní podnik města České Budějovice, 
a. s. je pro potřeby občanů města, a když se obrátili na Jč. kraj, aby linky platily v plném 
rozsahu, tak jim nebylo vyhověno. Je na rozhodnutí města, zda chce dotovat ty, kteří jezdí 
do Českých Budějovice a nejezdí auty. Dopravní podnik nemůže, rozhodnout zda nějakou 
linku zruší. Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. vytvořil generel městské 
hromadné dopravy a radou města nebyl v celém rozsahu přijat. Sdělil, že má řadu návrhů, 
které bývalí radní obdrželi ohledně záchytných parkovišť. Dopravní podnik města České 
Budějovice, a. s. nečeká, až co město navrhne, ale musí zde být intenzivní spolupráce, 
protože Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. by neměl být ten, kdo by to městu 
vnutil, vše musí vzejít ze strategie města. Společným úkolem je plán udržitelné městské 
mobility a budou se na to vázat i dotační tituly a věří, že nová dopravní komise bude 
součinná.  
M. Šebek: Sdělil, že u druhého bodu se opakovaně dostáváme do vztahu s Jč. krajem. 
Zdůraznil, že město musí s Jč. krajem komunikovat a není přesvědčen, že se to poslední 
čtyři roky dařilo. Bude se ptát v budoucnu, jak se podařilo tyto vztahy narovnat.  
Upozornil, že zde máme Jč. divadlo a těchto problémů s financováním aktivit na území 
města České Budějovice, které jsou regionálního charakteru, je zde více.  
Ing. Svoboda: Doplnil, že si je vědom důležitosti komunikace s Jč. krajem a informoval, 
že 12.12.2014 má domluvenou schůzku s panem hejtmanem.  
Mgr. Matoušek: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. je v jeho gesci a požádal, 
aby se dostali k meritu věci. Uvedl, že se seznamuje se současným stavem a jak jsou věci 
řešeny v Dopravním podniku města České Budějovice, a. s. a zatím mu nikdo nebyl 
představen ze strany města České Budějovice, a vyvodil závěr, že naplňování nebylo 
zcela stoprocentní a zda bylo, pak najde body k řešení. Je připraven určité změny udělat 
až po seznámení.   
Ing. Joch: Odpověděl, že za město to nikdo nekontroluje a věří, že zcela jistě Mgr.. 
Matoušek sjedná nápravu a zda se bude počítat v rozpočtu s prokazatelnou ztrátou.    
M. Šebek: Informoval, že sport je další oblast, kde by Jč. kraj měl najít svou stopu, podal 
podnět.   
Mgr. Matoušek: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha. Dotaz k úhradě přiměřeného zisku se 
vrátil zpět do rozpočtu a v současné době nevíme, do jaké míry bychom hradili tuto věc, 
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hledáme řešení  a bude záviset na tom, jak se budou vyvíjet základní ukazatele. 
Zůstáváme na navržené částce, jak to rada odsouhlasila, a více než 5 mil. Kč to určitě 
nebude.  
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda se smí vozit ve vozech MHD a přepravovat koloběžky.  
Ing. Dolejš: Odpověděl, že koloběžka se smí přepravovat, pokud je složená do rozměru, 
který je upřesněn v přepravním řádu.

3. Návrh členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (KP-
ZM/668/2014/M/362)
Přijato usnesení č. 15/VII/2014 (36,0,1,3/40)
Ing. Svoboda navrhl veřejnou volbu členů kontrolního a finančního výboru. (34,0,6,1/41) 
Primátor Ing. Svoboda navrhl, aby se členové kontrolního výboru volili jako celek jednou 
volbou. (23,0,5,13/41) 
Materiál uvedl Ing. Jiří Svoboda.  
Diskuse:  
M. Šebek: Představil kandidáty za klub ODS MUDr. Martina Kubu a Petra Maroše. 
Mgr. Thoma: Požádal o přestávku na poradu klubu. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.  
Ing. Mach: Požádal Ing. Dolejše o upřesnění hlasování. Představil kandidáty za klub 
ČSSD Evu Hajerovou a Mgr. Ondřeje Flašku.   
Ing. Dolejš: Upřesnil, že bylo nejprve hlasováno o veřejné volbě a poté bylo hlasováno 
o tom, že členové kontrolního výboru budou voleni jako celek.  
Mgr. Vodička:  Představil kandidáta za klub KDU-ČSL Jana Šebora.
Mgr. Nadberežný: Představil předsedu kontrolního výboru Ing. Ivana Tekela a poděkoval 
všem členům, kteří se podíleli na práci v kontrolním výboru v minulém volebním období.  
M. Šebek: Sdělil, že byl požádán koaličními kolegy o neprotahování jednání.  Upozornil 
koaliční kolegy, že právě opoziční zastupitelé pomohli prohlasovat protinávrh pana 
primátora.   
Ing. Moravec: Představil kandidáty za klub HOPB Ing. Veroniku Přibylovou 
a Mgr. Jaroslavu Šporclovou.
JUDr. Ing. Bouzek: Představil kandidáta za klub TOP 09 Ing. Václava Kasku.  
Mgr. Matoušek: Představil kandidáty za klub ANO Ing. Petra Novotného a Ing. Andreu 
Nádravskou.    

4. Návrh členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (KP-
ZM/669/2014/M/363)
Přijato usnesení č. 16/VII/2014 (38,0,0,2/40)
Primátor Ing. Svoboda navrhl volbu členů finančního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice hlasovat jako celek jednou volbou. (37,1,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.   
M. Šebek: Představil kandidáta za klub ODS Ing. Vladimíra Brůhu.    
Mgr. Nadberežný:  Představil kandidáta za klub KSČM Mgr. Stanislava Křídu.  
Ing. Mach: Představil kandidáta za klub ČSSD Ing. Miroslava Jocha.
Mgr. Thoma:  Představil kandidáta za klub HOPB Ing. Michaela Gyepese.  
Mgr. Matoušek: Představil kandidáty za klub ANO Ing. Elišku Richtrovou a Zdeňka 
Křišťana.  
JUDr. Ing. Bouzek: Představil kandidáta za klub TOP 09 Jana Petráka.    
doc. MUDr. Petr: Představil kandidáty za klub KDU-ČSL Mgr. Rudolfa Vodičku 
a Bc. Radka Macha.  
Ing. Moravec: Představil kandidáta za klub HOPB Ing. Otto Martínka. Požádal 
JUDr. Ing. Bouzka, jak vůdcovství malého plavidla využije jejich navržený člen ve 
finančním výboru.     

5. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2015 (KP-
ZM/649/2014/M/345)
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Přijato usnesení č. 17/VII/2014 (31,8,2,1/42)
Ing. Calta požádal o zapsání, že hlasoval pro. 
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, který si připravil prezentaci. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že nebylo zapracováno v návrhu rozpočtu navýšení 3,5 %, 
a navrhla změnu v komentáři - Běžných výdajů odpovědného místa 20 Kancelář 
tajemníka doplnit  takto - „Nařízením vlády České republiky č. 224/2014, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení platů zaměstnanců ve 
výši 3,5 % s účinností od 1. 11. 2014. Schválené navýšení pro rok 2015 bude zajištěno 
úpravou rozpočtu v průběhu roku 2015 zapojením nevyčerpaných prostředků z minulých 
let.“ Obdobně bude řešeno navýšení mzdových prostředků z důvodů navýšení počtu 
uvolněných zastupitelů. Dále navrhla vypuštění části komentáře Běžných výdajů 
Odpovědného místa 120 Kanceláře tajemníka: str. 40 - „Z důvodu, že stávající vláda 
nerozhodla …. platných v roce 2014“ a dále změna ve větě na str. 39: U odměn členů 
zastupitelstva byl (namísto je)…. a ve větě na str. 41 změna „Z důvodu konání …. nebylo 
při přípravě rozpočtu jasné (na místo není však v současném období….)   
Ing. Joch:  Poděkoval Mgr. Matouškovi za prezentaci a pochválil ho, že se během chvíle 
dokázal rychle zorientovat. Dotázal se, zda klub ANO tento rozpočet schválí, protože se 
dočetl, že není moc kvalitní a že návrh schvalovala předchozí rada. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že změny budou řešeny formou rozpočtových opatření 
a rozpočet podpoří.  
Ing. Joch: Neztotožňuje se s protinávrhem Ing. Šebestíkové s větou – „Obdobně bude 
řešeno navýšení mzdových prostředků z důvodu navýšení počtu uvolněných zastupitelů“, 
kdy pro toto hlasovat nebude.  
M. Šebek: Sdělil, že nechce otevírat jednotlivé body, ale požádal o sdělení, jak vznikal 
tento rozpočet. 
Ing. Kubíček: Pochválil Ing. Jocha za přípravu rozpočtu, kdy rozpočet byl připraven 
kvalitně. Informoval, že rozpočet je připraven s nárůstem daňových příjmů o 1 % a odhad 
ČNB hovoří o 2,5 %. Doporučil, aby v rámci ukázání dluhu byla připravena poměrová 
tabulka, jaký je v závislosti na rozpočtu města. Požádal o zpracování, kolik procent činí 
dluh z celkového rozpočtu a odečtení aktiv a pasiv, abychom se mohli porovnávat 
s ostatními statutárními městy v České republice. Velkým problémem bude 222 mil. Kč 
na investiční akce, kdy doufá, že budou do těchto akcí zapojeny prostředky z Evropské 
unie. Poděkoval minulému zastupitelstvu za příkladně zpracovaný rozpočet. 
Ing. Joch: Informoval, že rozpočet byl připravován minulou koalicí. Jednotlivé odbory si 
dávají své požadavky. Rozpočet se snažil připravovat konzervativně a na jistotu. 
Reagoval na rozpočet, který byl předkládán Mgr. Vodičkou v předminulém volebním 
období.  Požadavky odborů byly o 210 mil. Kč vyšší než plánované příjmy. V rozpočtu je 
uveden prodej majetku bytového domu na sídlišti Vltava, kdy i v minulém zastupitelstvu 
byla také tato majetková dispozice projednávána, ale nebyla schválena. Plánoval, že 
přijdou fin. prostředky z neukončených dotačních akcí a měly být použity na splátky 
úvěru, který byl přijat. Reagoval na článek v tisku, kdy se Ing. Šebestíková vyjádřila 
v novinách, že město bude nuceno přijmout úvěr v příštím roce ve výši 200 - 300 mil. Kč. 
Poděkoval vedoucím odborů, kteří přišli připraveni na projednávání rozpočtu, poděkoval 
Mgr. Podholovi, který přesvědčil ředitele příspěvkových organizací, kteří dali do návrhu 
rozpočtu jen to nejnutnější. Zklamalo ho projednávání rozpočtu se zástupci příspěvkové 
organizace Jč. divadla, když požádal Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a jeho kolegy o snížení 
rozpočtu a bylo mu řečeno, že ze svých požadavků neustoupí. Sdělil, že v návrhu 
rozpočtu nejsou fin. prostředky na podporu vrcholového sportu a navýšení platů o 3,5 %  
příspěvkovým organizacím. Prodej domu na sídlišti Vltava je v plánu a město by získalo 
30 mil. Kč. Je zde naplánován příjem z vodohospodářského majetku, protože vybrané 
finanční prostředky by měly být zpět investovány do vodohospodářského majetku. 



8

V současném návrhu je, že do vodohospodářského majetku bude investováno cca 
30 mil. Kč. V zásobníku jsou ulice a bude se vidět, zda se povedou tyto investiční akce 
realizovat.     
RNDr. Zahradník: Uvedl, že vývoj přípravy rozpočtu sleduje obezřetně a sleduje jeho 
aspekty s velkou nespokojeností. Opětovně je zde rozpočtován malý objem investic. 
Město České Budějovice pod vedením koalice ANO chce pokračovat tak, jako když 
v jejím čele stálo HOPB, kdy se v Českých Budějovicích nic nedělo. 
Mgr. Matoušek sdělil, že město bude čerpat z evropských fondů. Otázkou je, jak se město 
na stávající programové období připravuje. Pokud se připravuje tak jako Česká republika, 
tak ho to znepokojuje, protože zatím není schválen žádný program na období 2014 – 
2020. Zdá se mu, že  město rezignuje na to, že bude čerpat fin. prostředky v následujícím 
roce a opět si způsobí časový pres na konci období,  kdy se vracejí nevyčerpané peníze 
z programů a hledají se náhradní řešení. Město bude čerpat z Integrovaného regionálního 
operačního programu, který bude členěn na 3 typy. Město České Budějovice se nachází 
v programu - Integrovaný plán rozvoje území. Na město budou kladené velké nároky, aby 
tyto finanční prostředky čerpalo. Nevidí, že by se na toto město chystalo. V kapitole 
investičního odboru na přípravu našel na přípravu cca 20 mil. Kč, kdy se mu to zdá málo. 
V roce 2015 vinou vlády a ministerstev se nebude čerpat, ale bude se čerpat až v roce 
2016 a on má obavu, že nebude město na toto připraveno. Vyzval vedení města, aby 
se začalo připravovat na nastávající programové období. Kritizuje podhodnocený 
rozpočet v oblasti investic, a také to, že město nebude věnovat dostatek peněz do svého 
rozvoje. To je důvodem, proč rozpočet nepodpoří.  
Mgr. Šesták:  Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, který se dopustil netaktnosti a zveřejnil 
jednání, která probíhala při projednání rozpočtu bez dalších souvislostí. Svým chováním 
Ing. Joch dopustil, jak jednání probíhalo. Odmítl sdělení, že jako jediný ředitel 
příspěvkové organizace neustoupil ze svých požadavků na úpravu rozpočtu. Sdělil, že 
přišel s nižším rozpočtem a bylo započítáno i navýšení platů o 3,5 % a přesto byl 
předložen nižší rozpočet než minulý rok. Uvidí se, jak se bude hospodařit v příštím roce, 
protože se zvýšily ceny na otáčivém hledišti. Svým neslušným vystupováním Ing. Joch 
udal tón celého jednání a pak s ním také tak jednal. 
Ing. Maršík: Poděkoval za svůj resort minulé koalici, která připravovala rozpočet. Je rád, 
že se dostalo na investice do základních škol i do mateřských škol, uvedl školku 
v Kněžských Dvorech. Je rád, že se dostalo pro dárce Českého červeného kříže v částce 
100 tis. Kč a pro nadané děti v těžší soc. situaci v částce 200 tis. Kč, kdy jsou to částky, 
které určují kvalitu života v našem městě. Reagoval na Ing. Kubíčka, že průměrná 
zadluženost statutárního města je 12 tis. Kč na jednoho obyvatele a České Budějovice 
mají zadluženost 8,5 tis. Kč na osobu.  
Mgr. Podhola: Uvedl, že nebude kritizovat rozpočet, který připravovala minulá rada 
města. Osobně je přesvědčen, že rozpočet odpovídal realitě, když minulé vedení rozpočet 
připravovalo. Tento rozpočet neodpovídá aktuální situaci nové koalice a jejím velkým 
ambicím, v rámci programového prohlášení. Je přesvědčen, že některé volební sliby byly 
příliš nadnesené a realita ukáže, že je nutné se držet při zemi. Reagoval na vystoupení 
Ing. Šebestíkové a požádal o oddělené hlasování, aby bylo usnesení rozděleno do dvou 
částí. Má významný problém s refundací fin. prostředků pro 7 náměstků primátora. Když 
četl vyjádření Ing. Svobody, tak hovořil o tom, že fin. prostředky budou ušetřeny. 
Finanční prostředky někde nalezne, ale návrh usnesení není v kontextu. Upozornil, že 
projídáme fin. prostředky z minulého roku.  
Mgr. Nadberežný: Sdělil, že klub KSČM věnoval hlavní pozornost rozpočtu v přípravě na 
toto zasedání a byl projednán i s Mgr. Matouškem. Problémem je, že by se měly dát 
s předstihem cíle, aby všichni lépe znali, co se plánuje v příštím roce 2015. Připomněl 
výročí 750 let města, kdy nevíme, jak se budou oslavy odehrávat. Hovořil o zadluženosti 
města.     
Ing. Mach: Sdělil, že na investice nejsou fin. prostředky. Předpokládá, že nová koalice 
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bude provádět výrazné rozpočtové změny, a pokud již má jiné představy o realizaci, tak 
rozpočet je vzkazem města, a proto by kolice měla by sdělit, jakým směrem půjde. 
Považoval by za upřímnější, kdyby to bylo do rozpočtu zapracováno. Sdělil, že proto pro 
rozpočet hlasovat nemůže.  
Ing. Svoboda: Sdělil, že zastupitelstvo bude ukončeno do 19:00 hodin. Změny nebylo 
prakticky možné racionálně zavést, proto budou realizována rozpočtová opatření. Některé 
položky rozpočtu jsou nadnesené nebo zbytečně veliké. Uvedl příklad plánované položky 
k oslavám 750 let založení města. Uvedl, že nekritizují konstrukci rozpočtu, ale některé 
položky, kde si myslí, že lze ušetřit, nikoliv je přesunout někam jinam.      
M. Šebek: Informoval, že klub ODS tento rozpočet nepodpoří. Věří, že najdou zdroje pro 
jejich sliby a že se objeví náměstci primátora v dozorčích radách městských společností. 
Sdělil, že tento rozpočet nehovoří o podpoře vrcholového sportu a že je pro něj je kultura 
a sport na stejné úrovni. Nezaznělo zde, kde se bude šetřit. Shrnul, že klub ODS 
nepodpoří rozpočet z důvodu, že byl špatně postaven, ale že se dozvěděl od současné 
koalice, jak chce v roce 2015 hospodařit, krýt své plány, které se uskutečnily v posledních 
dvou měsících. 
Ing. Svoboda přerušil projednávání tohoto bodu zasedání zastupitelstva, kdy po přestávce 
na oběd následoval bod vystoupení občanů. 
Ing. Šebestíková: Požádala o vypuštění věty z jejího protinávrhu – „Obdobně bude řešeno 
navýšení mzdových prostředků z důvodů navýšení počtu uvolněných zastupitelů.“  
RSDr. Braný: Sdělil, že rozpočet je zdánlivě vyrovnaný, kdy výdaje jsou nižší, ale skrytě 
je schodkový, a je tam řada položek, které se tam budou muset doplnit. Dal se veřejný 
příslib, aby služby byly přístupné občanům, atd. V rozpočtu je spousta věcí, na které 
město nereaguje. Upozornil, že ho překvapila rychlost památkářů, kteří vydali stanovisko 
k budování kanceláří pro nové náměstky. Shrnul, že osobně takovýto rozpočet nepodpoří, 
protože je volný a schodkový.    
Mgr. Vodička:  Myslí si, že rozpočet na rok 2015 měl dvě možnosti z hlediska procedury 
jeho schvalování. Buď přijmout takový, který navrhl Ing. Joch, který vychází ze závazků, 
a žádné větší změny se dělat nedaly, případně se mohly dát pozměňovací návrhy. Druhou 
možností by byla varianta rozpočtového provizória. Myslí si, že v únorovém 
zastupitelstvu budou rozpočtové změny, které budou odrážet programové prohlášení rady 
města a mohou se diskutovat.  
Mgr. Thoma:  Navázal na Mgr. Vodičku, kdy rozpočet podpoří a podpoří ho i klub 
HOPB. Shrnul debatu, kde bylo kritizováno čerpání dotací, úvěr na předfinancování 
evropských projektů, financování sportu. Všechny sportovní kluby mají zajištěné 
financování a v průběhu roku 2015 město se bude zabývat tím, zda pokračovat v modelu 
nákupu reklamy, nebo zda se najde jiný model. V rozpočtu může chybět spoustu věcí, 
např. zda tam mají být finance na novou podobu otáčivého hlediště a na jiné soutěže. 
Nevidí v tom žádný handicap této koalice, když budou předkládána rozpočtová opatření. 
Ing. Talíř: Sdělil, že od 90. roku je diskutována otázka Jihočeského divadla, p. o. a je 
těžké hodnotit umělecké výkony penězi. Snad by se dalo objektivně posuzovat podle 
toho, jak ostatní statutární města zřizují čtyřsouborová divadla a vynakládají finanční 
prostředky na podobnou činnost. Pro informaci uvedl, že město Olomouc vynaložilo 
100 mil. Kč ze svého rozpočtu na čtyřsouborové divadlo. Financování nezáleží tak na 
velikosti města, ale jaké sólisty si dovolí zaměstnávat. Uvedl porovnání procentních 
výdajů veřejných rozpočtů na jednu vstupenku. Jč. divadlo vychází v porovnání nejlépe, 
když připlácí 63 %  na jednu vstupenku, město Olomouc připlácí 83 % na jednu 
vstupenku. 
Ing. Joch: Opravil své vystoupení, kde hovořil o prodeji bytového domu na sídlišti 
Vltava, jedná se o příjem 30 mil. Kč za prodej KD Vltava. Počítá se s příjmem za prodej 
KD Vltava, ale je otázkou, zda se to povede.  Město začalo v KD Vltava vykonávat 
činnost samo. Omluvil se za nepřesnou informaci.  
M. Šebek: Poukázal na nedůstojné chování některých zastupitelů, když se smějí a je to 
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pro něj nepříjemná situace. 
Mgr. Matoušek: Sdělil, že pracují konkrétně a jdou systematicky a s každým vedoucím 
odboru probírá, jak byl rozpočet připraven a kde může být rezerva. Stejným způsobem 
bude jednat i s příspěvkovými organizacemi a společnostmi města. Poděkoval 
 Ing. Jochovi, který ho uvedl do některých věcí a ty věci budou nadále pokračovat. Chce 
vědět, co kde bylo konkrétně dohodnuto. Požádal vedoucí odborů a všechny o otevřenost, 
kdy musí být koncept a strategie. Věci jsou nastaveny správně a rada města velmi dobře 
komunikuje. Vítá změny, které budou smysluplné a přinesou efekt do hospodaření tohoto 
města.  
Mgr. Šesták: Reagoval na vystoupení M. Šebka, omluvil se za rušení a vysvětlil reakci. 
Mgr. Matoušek: Sdělil, že akceptuje návrh Ing. Šebestíkové, a požádal o hlasování včetně 
tohoto návrhu, který podala.    

6. Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje (KP-ZM/648/2014/M/344)
Přijato usnesení č. 18/VII/2014 (34,1,2,4/41)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuse:  
RSDr. Braný: Sdělil, že nepodpoří tento materiál, protože námitky byly tvrdě odmítnuty. 
Pochybuje, že se zásadním způsobem uvolní dopravě jinde.  
Ing. Joch: Myslí si, že pro město je tato komunikace klíčová. Sdělil, že ambicí nové 
koalice je změnit celý územní plán města. Reagoval na RSDr. Braného, kdy komunikace 
je důležitá, ale bylo na ni rezignováno, když se pokoušeli zástupci občanských aktivit 
z Máje propojení ul. M. Horákové a Strakonické zastavit. Jedná se o rozsáhlé území a je 
tam snaha developerů stavět a obcházet pravidla a doporučení města. Pokud toto 
zastupitelé neumožní, aby tato změna byla zanesena, tak to velmi zatíží Branišovskou ul. 
a Husovu tř. Sdělil, že pokud toto neumožní, tak si město způsobí komplikace někde 
jinde. 
Ing. Holický: Poděkoval Ing. Jochovi za věcnou argumentaci. Upřesnil, že tímto je 
završen proces, který byl zahájen dne 16. 2. 2012, změna se týká docela malého území, 
a požádal Ing. Lacinu, vedoucího odboru územního plánu, o doplnění.  
Ing. Lacina, vedoucí odboru územního plánu: Doplnil informace, kdy objasnil, jakého 
území se to týká.      
E. Hajerová: Sdělila, že za projektovou dokumentaci na tuto komunikaci město zaplatilo 
nejméně 25 mil. Kč a 65 mil. Kč za výkup pozemků.

7. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací 
dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění   (KP-
ZM/677/2014/M/371)
Přijato usnesení č. 19/VII/2014 (36,0,5,0/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Požádal o upřesnění, zda pověřená osoba bude město zastupovat při dílčích 
změnách nebo už se chystá změna územního plánu jako celku.  
Ing. Holický: Jedná se o činnost dle stavebního zákona podle § 47, 51, 53, 67 a otázka 
nového územního plánu není na pořadu dne a zastupitelstvo se k tomu bude moci se 
vyjádřit.
Ing. Joch: Upozornil, zda se město nezbavuje tímto mít věci pod kontrolou. Když se dá 
taková velká moc pouze jednomu člověku. V minulosti jsme se divili, k čemu se město 
zavázalo, pak vznikaly různé petice, apod.      
Mgr. Thoma: Vysvětlil, že se jedná o zastupitele, který bude určen jako kontaktní osoba 
s pořizovatelem, což je odbor územního plánování. Schvalování je na zastupitelstvu 
města. O tom, zda vydá souhlas s nějakým napojením, tento materiál není.    
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JUDr. Průcha:  Souhlasil s Mgr. Thomou. Jedná se pouze o spolupráci s pořizovatelem, 
odsouhlasení a změny územního plánu jsou svěřeny pouze zastupitelstvu obce.    

8. Informace o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice se 
zachycením právního stavu ke dni 1. 11. 2014 (KP-ZM/673/2014/M/367)
Přijato usnesení č. 20/VII/2014 (40,0,0,0/40)
Materiál uvedl Ing. Holický.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Požádal o vysvětlení, zda na vyhotovení výkresu bude vypsáno výběrové 
řízení. 
Ing. Lacina: Odpověděl, že se jedná o aktualizaci výkresu a všechny změny, které 
proběhly od roku 2000 do 1. 11. 2014, jsou v něm zapracovány Ateliérem Brno. 

9. Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky a spolupodílu města 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2014 - závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí 
Ministerstva kultury České republiky (KP-ZM/644/2014/M/342)
Přijato usnesení č. 21/VII/2014 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Talíř.  
Diskuse:  
Mgr. Šporclová: Oznámila, že je spolumajitelkou jedné z opravovaných památek. 

10. Prominutí dluhu konkrétní fyzické osobě (KP-ZM/650/2014/M/346)
Přijato usnesení č. 22/VII/2014 (33,0,1,6/40)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, promítl prezentaci. 
Diskuse:  
E. Hajerová: Vznesla dotaz, na co byla půjčka určena, jak byla nemovitost zhodnocena 
a kdo nemovitost v dědictví nabyl. 
Mgr. Matoušek:  Odpověděl, že po smrti pana Šmída město nárokovalo pohledávku ve 
výši 227.960 Kč a dědické řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek zůstavitele. Je 
možné, že majetek byl zastaven i ve prospěch jiného dlužníka.  
Ing. Bečvář, vedoucí finančního odboru: Sdělil, že smlouva byla podepsána v roce 2002 
 a půjčka byla využita na opravu střechy a dlužník konkrétní fyzická osoba zemřel 
a nemovitost už nevlastnil. V době, kdy se vedlo dědické řízení, z kterého by se město 
mohlo uspokojit, tak žádný majetek nebyl. Jeho bratr ručitel za něj uhradil zbytek půjčky, 
která nebyla zaplacena včetně nákladů řízení a části úroku z prodlení. Město se ke svým 
penězům včetně úroků dostalo.  
doc. MUDr. Petr:  Sdělil, že bude hlasovat pro, ale dotázal se, jak byly skutečnosti 
doloženy, tj. dlouhodobá hospitalizace.   
Mgr. Matoušek: Odpověděl, že doloženy byly čestným prohlášením.  
doc. MUDr. Petr: Varoval před tímto.  
Mgr. Vodička: Poslední informace, která mu chybí, je, že půjčka ve výši 227.960 Kč  
byla skutečně určena na předmět, na který byla poskytnuta, tj. že dlužník opravdu 
proinvestoval do střechy a pak nemovitost prodal a jeho bratr ručitel zaplatil městu 
227.960 Kč, aniž by z toho něco měl. 
Ing. Bečvář: Upřesnil, že účel půjčky se kontroluje tím, že dlužník dokládá faktury, na co 
finanční prostředky použil, a účelovost je kontrolována pracovníky investičního odboru.  
E. Hajerová: Sdělila, že systém půjčování peněz už byl upraven, ale úsměvné je, kdo tu 
nemovitost nabyl, zda to nenabyl pan Šmíd, který ručil.   
Ing. Bečvář:  Odpověděl, že nemovitost nenabyl jeho bratr konkrétní fyzická osoba.
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl poznámku, že je to spíše ponaučení do budoucna, je potřeba 
hlídat majetkové poměry, protože město mohlo vymáhat celou smluvní pokutu.   

11. Poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2015 (KP-
ZM/676/2014/M/370)
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Přijato usnesení č. 23/VII/2014 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek. 

12. Rozpočtové opatření číslo 231 (KP-ZM/675/2014/M/369)
Přijato usnesení č. 24/VII/2014 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek. 
Diskuse:   
M. Šebek: Sdělil, že tímto rozpočtovým opatřením město ubírá sportu 3.300 000 Kč a byl 
by rád, aby tyto finanční prostředky nebyly prostavěny např. v příčkách. Z jeho pohledu 
tam mohly zůstat a mohly být převedeny do jiných kapitol.    
Ing. Joch: Souhlasí s M. Šebkem, ale chápe, že Sportovní zařízení města České 
Budějovice musí finanční prostředky vrátit, jinak by z nich musela platit daně. Přimluvil 
se za to, aby je příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice 
dostala v příštím roce zpět, aby je mohla investovat.   

13. Majetkové dispozice ()

13.1 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti na části pozemku parc. č. 3190/106 a 3191/5 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/682/2014/M/376)
Přijato usnesení č. 25/VII/2014 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  

13.2 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Stavební úpravy 
křižovatky silnic Na Dlouhé louce (I/3) – Husova – České Budějovice – část A“ v k. ú. 
České Budějovice 2 (Jč. kraj) (KP-ZM/689/2014/M/383)
Přijato usnesení č. 26/VII/2014 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Sdělil, že v minulé radě města byl diskutován developerský zájem U Kapličky, 
kde šlo o levé odbočení a současně řešení přechodu pro chodce, kdy Husova tř. by byla 
přetížená přechody.
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil na to, že světelný semafor by měl fungovat na zmáčknutí 
u autobusových zastávek a bude synchronizován s křižovatkou. Dále by mělo dojít ke 
zrušení dvou dalších přechodů pro chodce. Byl uklidněn tím, že je v koordinaci 
s projektem cyklostezky, která má jít přes Dlouhou louku, a toto bude synchronizováno se 
semaforem na křižovatce. 
Mgr. Filip: Pozastavil se nad tím, že město je zasekáváno dalšími semafory a tím se zase 
doprava zhorší a zahustí.  
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že občané musí někde přecházet, ale jedná se o investiční 
akci Jč. kraje. Uvedl, že pokud se zruší dva přechody, tak vybudováním jednoho 
přechodu pro chodce v okamžiku zmáčknutí bude synchronizace se semaforem na 
křižovatce. Jedná se o jiný problém, než na který bylo upozorněno na křižovatce 
U Kapličky. Bude pro toto hlasovat.       
Ing. Stašek: Sdělil, že celá tato úprava křižovatky a přechodu pro chodce souvisí 
s původně navrženým koridorem MHD. Přejít tuto křižovatku v době konání výstav, ale 
i běžného provozu je problém. Souhlasí s tímto vypořádáním a žádá, aby byl tento bod 
podpořen.  
Hajerová E.: Sdělila, že nikde nebylo slovo o semaforech a neví, že by semafor zajišťoval 
bezpečný přechod.   
Mgr. Vodička: Navázal na Ing. Staška, kdy přechody v těchto místech jsou velmi 
nebezpečné a město by toto mělo jednoznačně podpořit. 
Ing. Joch: Upozornil na to, aby nebyla nezahušťována doprava na tak významné dopravní 
tepně v Českých Budějovicích. 
Mgr. Lavička:  Myslí si, že město má velmi dobrou vizi Na Sadech u Polikliniky Sever, 



13

kde je světelný přechod a nebrzdí dopravu. Pokud se zruší dva přechody, tak tato světelná 
křižovatka pomůže při pořádání výstav, apod., protože chodci brzdí dopravu více.   

13.3 Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc. č. 350/1, k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/678/2014/M/372)
Přijato usnesení č. 27/VII/2014 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.4 Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
na části pozemku parc. č. 4721  v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/674/2014/M/368)
Přijato usnesení č. 28/VII/2014 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.5 Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o zřízení věcného břemene v rámci stavby 
ZTV „Zahradní město I.“ v k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/658/2014/M/353)
Přijato usnesení č. 29/VII/2014 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.6 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na části pozemku parc. č. 2061/327 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-
ZM/688/2014/M/382)
Přijato usnesení č. 30/VII/2014 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.7 Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice – upravené znění (KP-ZM/683/2014/M/377)
Usnesení nebylo přijato (20,0,5,14/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Byla vyhlášena přestávka. 

13.8 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2180/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/680/2014/M/374)
Usnesení nebylo přijato (0,27,2,10/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
J. Michl: Sdělil, že klub ANO nepodpoří tento materiál

13.9 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. 
České Budějovice 2 – lokalita Zavadilka (KP-ZM/660/2014/M/355)
Usnesení nebylo přijato (0,32,5,2/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
J. Michl: Sdělil, že klub ANO nepodpoří tento materiál. 

13.10 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1061/1 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/663/2014/M/358)
Usnesení nebylo přijato (0,30,6,3/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
J. Michl: Sdělil, že klub ANO nepodpoří tento materiál. 
Mgr. Vodička: Sdělil, že nepodpoří tento materiál, kdy se do stabilizovaného území dává 
funkce, která by měla být řešena systémovějším přístupem. Upozornil, že z ulice L. M. 
Pařízka je tam zákaz vjezdu.   

13.11 Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 3191/1 a parc. č. 3192/2 za 
část pozemku parc. č. 3190/97, k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/659/2014/M/354)
Přijato usnesení č. 31/VII/2014 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.12 Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno 
křižovatky – BAUHAUS) – majetkové vypořádání (KP-ZM/664/2014/M/359)
Přijato usnesení č. 32/VII/2014 (37,0,2,0/39)
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Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Informoval, že jednání nebyla jednoduchá a toto bylo projednáváno ještě za 
jeho působení na radnici. Klub ČSSD tento materiál podpoří a je potřeba si uvědomit, že 
město bude investovat do napojení křižovatky a investice půjde za městem. 

13.13 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb. 
(KP-ZM/687/2014/M/381)
Přijato usnesení č. 33/VII/2014 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.14 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků v ulici Ot. Březiny v k. ú. 
České Budějovice 7 (KP-ZM/661/2014/M/356)
Přijato usnesení č. 34/VII/2014 (39,0,0,0/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.15 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2677, 2678/1, 2678/4 v k. ú. 
České Budějovice 6 (KP-ZM/670/2014/M/364)
Přijato usnesení č. 35/VII/2014 (36,0,3,1/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že se jedná o nemovitost v majetku soukromých 
spoluvlastníků a tato komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti u nového 
kruhového objezdu tzv. zanádražní komunikace. Spoluvlastníci žádají vyřešení této věci 
odkoupením.  
Diskuse:  
E. Hajerová: Uvedla, že je vděčná, že s těmi lidmi jedná město vstřícně. Dnes je tato 
nemovitost zcela bez hodnoty, může tam být firma nebo sklad, ale nikdo tam nemůže 
bydlet. Město nakoupilo spoustu pozemků pod zanádražní komunikací a pak je věnovalo 
Jč. kraji. Myslí si, že odkoupení této nemovitosti je to nejmenší, co město koupí.   
Mgr. Vodička:  Sdělil, že zatím nemůže hlasovat pro odkup tohoto majetku. Pořádal 
o doplňující dotazy. Zajímá ho, zda ti lidé, kteří bydlí v domě, byli účastníky územního 
a stavebního řízení při budování komunikace, a pokud byli, tak stanovisko v územním 
a stavebním řízení. Dotázal se, jaké limity budou v objektu stanoveny, zda nemovitost 
bude město moci přebudovat tak, aby sloužila pro účely města. Je pro něj podstatné to, 
kde tento problém vznikl.    
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Mgr. Vodičky. Město České Budějovice bylo 
odpovědné a byly dohody s Jč. krajem, že město připraví dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a vykoupí pozemky pro zanádražní komunikaci. Byl zde pokus se tomuto 
objektu vyhnout, hledat řešení např. vybudování protihlukových opatření apod. a ti lidé se 
vyjádřili. Bohužel když vznikla fyzická stavba, tak si rodina uvědomila, že jim někdo 
vybudoval pod okny kruhový objezd. Město má dvě možnosti, buď se k tomu postaví tak, 
že přistoupí na odkup nemovitosti, nebo může říci, že se vyjádřili a souhlasili 
s vybudováním komunikace za podmínek protihlukových opatření. Shrnul jednání 
s majiteli objektu, kdy jim byla nabídnuta výměna oken atd. Sdělil, že město chce, aby 
zde byla zkolaudována zanádražní komunikace, protože jinak lidé podají námitky a může 
vzniknout problém. Jednání s obyvateli domu byla dlouhá a výstup znaleckého posudku 
akceptovaly obě strany. Objekt zůstane v našem majetku a město ho může v budoucnu 
pronajmout např. jako nebytový, ale možná i jako bytový prostor. Doporučil, aby se 
k tomuto problému město postavilo čelem a situaci řešilo.  
M. Šebek: Nevěří tomu, že v tomto zastupitelstvu sedí někdo, kdo by se do objektu chtěl 
nastěhovat. Myslí si, že zastupitelstvo stojí před rozhodnutím, které je dáno, a pokud se 
máme chovat zodpovědně k našim voličům, tak bychom měli hlasovat pro. Z jeho 
pohledu se tomuto dalo předejít. Bylo by dobré, pokud by se JUDr. Ing. Bouzkovi 
podařilo odkup realizovat společně s Jč. krajem.    
doc. MUDr. Petr: Sdělil, že mu v materiálu chybí hygienikovo vyjádření, kdy dům 
přestane být bytovým domem. Hluk se měří venku a vadí uvnitř. Dotázal se, zda byla 
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provedena nějaká hluková měření a co se stane, když tento objekt město nekoupí.    
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl, že osobně upřednostňuje kontinuitu a slib, který zazněl ze 
strany města, a jedinou pochybnost měl, zda to má řešit město nebo Jč. kraj. Sdělil, že 
měření hladiny hluku bylo provedeno, ale přesné hodnoty nezná, a když tento odkup 
město neodsouhlasí, tak si myslí, že by lidé mohli podat žalobu z titulu sousedských práv 
a pravděpodobně by se obraceli na Jč. kraj jako na vlastníka komunikace. Požádal 
Ing. Šedu, vedoucího investičního odboru o vyjádření.     
Ing. Šeda, vedoucí investičního odboru: Sdělil, že manželé Zacharovi byli účastníky 
územního řízení a vznesli určité podmínky, které se Jč. kraj společně s městem snažil 
splnit - protihluková opatření. Byly zmíněny nové požadavky v rámci povolené 
legislativy. Bylo diskutováno na hygieně, že po skončení stavby musí být provedeno 
měření hluku, což v současné době probíhá. Poté proběhne další měření, a až bude celá 
zanádražní komunikace hotová, tak bude adekvátně měřen hluk. Z pozice manželů 
Zacharových by se pravděpodobně mohli obrátit na soud a Jč. kraj má komunikaci do 
poloviny příštího roku předat ke kolaudaci a tento spor by mohl ohrozit přijetí dotace. 
Komunikace se stane částečně i městskou a komplikovalo by to situaci a hlavně kolaudaci 
komunikace. 
Mgr.Vodička: Sdělil, že znalecký posudek je dobře vypracován, nezpochybňuje jeho výši, 
ale ptal se na věci, které  vycházejí z jeho povinnosti, kterou mu říká zákon, tj. povinnost 
řádného hospodáře. Dotázal se, jaké dohody byly učiněny a zda ti lidé se mohli vyjádřit 
v rámci územního a stavebního řízení.  
Ing. Joch: Dotazy Mgr. Vodičky jsou správné, ale někdo v nějakém čase rozhodl, že tato 
komunikace povede tudy. Projektanti dostali zadání, a kdyby se k tomu mohl vrátit, tak 
by dohlédl na to, aby se dům vykoupil hned ze začátku a kruhový objezd tam mohl 
vzniknout větší, ale když se jedná s vlastníky a potřebují se přesvědčit, tak se slibuje 
a v podmínkách bylo, že budou vybudovány elektrické dveře apod. Neuvědomili si to ani 
lidé, ani projektanti, ani politici. Lidé mají jasný pocit, že tam žít nechtějí, a zopakoval, že 
projektové přípravy na územní rozhodnutí a majetkové přípravy zajišťovalo město České 
Budějovice a Jč. kraj získal stavební povolení a staví.  
E. Hajerová: Zmínila systém veřejných projednání. Vznesla dotaz, zda ti lidé byli 
dostatečně poučeni o písemném podávání námitek apod. Jednou ze zásad správního řízení 
je dostatečné poučení účastníka. Neví, zda byla vypracována EIA, kde se posuzují 
vibrace, hluk apod. Uvedla příklad odkupu nemovitosti Na Zlaté stoce.   
J. Michl: Sdělil, že konzultoval tuto situaci s JUDr. Ing. Bouzkem, který mu situaci 
přiblížil. Vznesl dotaz, jaký má město záměr s domem a zda ti lidé mají vyřešenou 
bytovou situaci. V blízkosti tohoto domu jsou další rodinné domy a obává se, aby 
nehrozily další odkupy. Podpoří tento odkup.  
doc. MUDr. Petr: Je připraven o tom přemýšlet na základě prosté argumentace, ale 
jakmile je zmíněna hygiena, tak se zdráhá to takto udělat.  
JUDr. Průcha: Myslí si, že diskuse by mohla být široká, ale bez Jč. kraje by zanádražní 
komunikace nebyla. V této souvislosti doporučil, aby předkladatel přerušil řízení v této 
věci a materiál byl předložen na únorové jednání zastupitelstva a tam by byly námitky, 
připomínky a doporučení zohledněny.    
E. Hajerová: Sdělila, že když se dělá projektová dokumentace, tak se nedá objektivně 
posoudit reálný stav a jiné věci zdůvodnit, proto se vypracuje model pro zkušební provoz 
před kolaudací a pak se začne se měřit skutečný hluk. 
M. Šebek: Souhlasil s JUDr. Průchou. Požádal o změnu v usnesení na záměr a na únorové 
zastupitelstvo předložit znovu.      
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení J. Michla. Komunikace je vybudována a stavěna 
z dotačních finančních prostředků a musí to být v nějakém čase ukončena. Lidé si budou 
shánět nové bydlení, ale potřebují prodat tento objekt.  
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení doc. MUDr. Petra a Ing. Jocha.  
RSDr. Braný: Uvedl, že se jedná o velmi složitou věc, ale pokud je politická vůle, tak 
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bude hlasovat pro. Sdělil, že investice, které byly vynaloženy do zanádražní komunikace, 
jsou větší než do Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Doporučil, aby se přistoupilo 
k hlasování.  
doc. MUDr. Petr: Sdělil, že cítí, že je to potřeba koupit, je to připravené, ale je to politické 
rozhodnutí. 
Mgr. Lavička: Přiklání se k názoru, že pokud máme vydat finanční prostředky, tak to 
musí být na základě objektivních skutečností a tvrdých dat. Chápe dotčenou rodinu, ale 
chce mít v ruce data, která řeknou, že se zachoval jako správný hospodář.   
JUDr. Průcha: Pokud pracujeme s pojmem řádný hospodář, tak si zastupitelé musí 
uvědomit, že je zde znalecký posudek a za tento znalecký posudek nabývá město 
odpovídající nemovitost. 
Byla vyhlášena přestávka.  
  

13.16 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3190/88 v k. ú. České 
Budějovice 7 v Římovské ulici (KP-ZM/662/2014/M/357)
Přijato usnesení č. 36/VII/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.17 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Zřízení vodovodu 
a kanalizace pro novostavbu dílen se služebními byty, v lokalitě U Lesní správy – k. ú. 
České Budějovice 2“ – odkoupení ZTV (KP-ZM/665/2014/M/360)
Přijato usnesení č. 37/VII/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že požádal v usnesení v části I. schvaluje u bodu 
2. (oprávněný) doplnit ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

13.18 Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby vodovodního řadu na částech 
pozemků parc. č. 165 a parc. č. 171/1 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-
ZM/686/2014/M/380)
Přijato usnesení č. 38/VII/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

13.19 Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 
s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k.ú. České 
Budějovice 3 – změna usnesení (KP-ZM/691/2014/M/385)
Přijato usnesení č. 39/VII/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Sdělil, že podpoří tento materiál, a dále vznesl dotaz, zda se něco změnilo, 
protože dříve nebyli vstřícní, že by doplatili částku. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že v říjnu poslali dopis, kde souhlasí s touto částkou. 

13.20 Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy na pozemku parc. č. 3921 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/671/2014/M/365)
Přijato usnesení č. 40/VII/2014 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing Bouzek. 

14. Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015   (KP-
ZM/692/2014/M/386)
Usnesení nebylo přijato (22,1,2,11/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že navrženými jsou Mgr. Pavel Matoušek a jako 
zástupce Ing. Martin Maršík.  
Upozornil, že JUDr. Ing. Bouzek, Ing. Moravec a Mgr. Nadberežný jsou členy v orgánech 
společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.    
Diskuse: 
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Ing. Joch: Sdělil, že tento typ materiálu chápal v minulém volebním období tak, aby 
město bylo akceschopnější, a v případě, že akcionáři svolají mimořádné valné hromady. 
Materiálem byl dán mandát, že rada města dá kritéria, jak má zástupce hlasovat a za 
město jednat. Bývá zvykem, že o jednotlivých bodech rozhoduje zastupitelstvo.      
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že město má dvě možnosti, delegování zástupce na období 
dopředu nebo počkat až bude svolána valná hromada. Myslí si, že praxe je dobrá a že 
nejsme pak vázáni na zastupitelstvo. Pokyny pro hlasování bude dávat rada města 
a v minulém období to fungovalo bez problémů a zmocněnec splnil úkoly, které mu byly 
dány.  
Ing. Joch: Poděkoval za nabídku jako zástupce města na valnou hromadu Teplárny města 
České Budějovice, a. s., ale tuto nabídku odmítl z důvodu, že je v opozici a hlasoval 
v souladu s radou města.  
JUDr. Ing. Bouzek: Rozumí tomu, zdálo se mu slušné tuto nabídku učinit.    
Mgr. Vodička: Dotázal se, když město deleguje zástupce na valné hromady, kdo uděluje 
názor k tomu, jak má zástupce hlasovat, jestli je to rada či zastupitelstvo.  
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že vzniká v radě města.  
RSDr. Braný: Jaký je záměr a nechat to, až se bude dělat bilance hospodářských výsledků 
v květnu v červnu, nebo uvažuje rada města v lednu či v únoru. 
JUDr. Ing. Bouzek: Posunutí řádné valné hromady z června na květen. 
RSDr. Braný: Vznesl dotaz, zda bude úvaha na změnu stanov v dozorčí radě. 
JUDr. Ing. Bouzek: Souvisí to se změnou zákona o obchodních korporacích a s touto 
změnou nepočítá a výsledkem je to, že dosavadním zaměstnancům doběhne jejich mandát 
a poté bude probíhat standardní volba členů na valné hromadě. Za členy může být 
nominován kdokoli, takže i zaměstnanci. 
RSDr. Braný: Uvedl příklad v Nemocnici České Budějovice.    
Mgr. Podhola: Vznesl dotaz v souvislosti s tím, že byl osloven Ing. Joch, tak zda byla 
oslovena i Ing. Šebestíková, která byla náhradnicí. V této chvíli je navržen Ing. Maršík, 
ale myslí si, že je dobré, když se člověk věnuje jedné oblasti. Nemusí to být věcí pouze 
formality.  
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na RSDr. Braného, kdy stanovy se měnit nebudou 
a  Ing. Šebestíková by připadala v budoucnu jako člena v dozorčí radě Teplárny města 
České Budějovice, a. s.    
Ing. Maršík: Sdělil, že jeho nominace na valné hromady je taková, kdyby náhodou 
Mgr. Matouška postihla zdravotní komplikace. Byl nominován, protože že je členem rady 
města a má zkušenosti z korporátní sféry a zájmy města bude bránit kvalitně. 

15. Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci 
města ve VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 (KP-
ZM/652/2014/M/348)
Přijato usnesení č. 41/VII/2014 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Maršík.
M. Šebek: Sdělil, že bude hlasovat pro tento materiál, a poukázal na systém, když byl 
předsedou sportovní komise. Upozornil, že existují pravidla pro poskytování 
neinvestičních dotací a v rámci těchto pravidel jsou vyjmenovány uznatelné a neuznatelné 
náklady. V pravidlech je uvedeno, že to mohou být náklady pouze spojené se 
soustředěním a nehovoří se tam ani o televizních přenosech. Volejbalový klub je ale 
aktivní a byl vždy aktivní, co se týká jeho zapojení do akcí s mládeží apod., a dále je zde 
nabídnuta reklama.    
Ing. Joch: Uvedl, že materiál podpoří, ale mrzí ho, že na zastupitelstvu není zástupce 
volejbalového klubu. 
Mgr. Lavička: Navázal na M. Šebka a Ing. Jocha, kdy mu žádost připadá vágní a navíc 
i si myslí, že poplatky za rozhodčí by nemělo město vyplácet. Smlouva by se měla 
upravit, než se dostane do materiálu do zastupitelstva. Sdělil, že bude hlasovat pro, ale ve 
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smlouvě není uvedeno, co to městu přinese. Myslí si, že sportovní kluby jsou výstavním 
artiklem Českých Budějovic, kdy dělá městu reklamu, a mělo by toto být ve smlouvách 
zohledněno.  
E. Hajerová: Informovala, že reklamy už v letošním roce dostal volejbalový klub 
zaplacen a v radě města navrhovala, aby dostali 100 tis. Kč za jeden vyhraný set, pak by 
město výrazně ušetřilo.       

16. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice (KP-
ZM/681/2014/M/375)
Přijato usnesení č. 42/VII/2014 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Maršík.
Mgr. Thoma: Omluvil se z dalšího jednání zastupitelstva a popřál všem hodně štěstí 
a pohody v nadcházejícím roce 2015. 

17. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/672/2014/M/366)
Přijato usnesení č. 43/VII/2014 (31,0,0,2/33)
Materiál uvedl Ing. Maršík. 
E. Hajerová: Omluvila se z dalšího jednání zastupitelstva a popřála všem hezké svátky. 

18. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/685/2014/M/379)
Přijato usnesení č. 44/VII/2014 (33,0,0,0/33)
Materiál uvedl Ing. Maršík. 

19. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (KP-ZM/684/2014/M/378)
Usnesení nebylo přijato (22,0,1,9/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 

20. Návrh na jmenování přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/651/2014/M/347)
Přijato usnesení č. 45/VII/2014 (24,0,0,8/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 

21. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 17. a 18. září, 
1., 15. a 29. října, 12. a 21. listopadu a 3. prosince 2014 (KP-ZM/693/2014/M/387)
Usnesení nebylo přijato (22,0,1,9/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

22. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2015 (KP-
ZM/654/2014/M/349)
Usnesení nebylo přijato (22,0,5,5/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 

23. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Joch:  Požádal o písemnou informaci, v jaké fázi je příprava oslav 750 let města 
České Budějovice, zda se tím vedení města zabývá a zda stále běží výběrové řízení, nebo 
zda se to bude rušit a vypisovat jinak a jakou cestou se bude rada města vydávat.  
Dále sdělil, že v médiích proběhla informace, že přišla zpráva týkající se návštěvy 
zástupců UNESCA v Českém Krulově ohledně otáčivého hlediště. Stále platí to, že město 
České Budějovice má do roku 2015 točnu odstranit a jako majetkový náměstek se 
pokoušel požádat o prodloužení smlouvy, ale na tuto žádost obdržel negativní odpověď. 
Myslí si, že by bylo vhodné, aby zastupitelé obdrželi zprávu komise z UNESCA a možná 
nějaké vyjádření. Požádal o písemnou informaci, co je ve zprávě, jak se situace vyvíjí, 
kde je popsáno, že točna nesmí být na stávajícím místě naproti Belarii a měla by být 
někde jinde. Požádal o odborné vyjádření a popsání stavu v řádném termínu do 30 dnů 
a zastupitelé tuto zprávu obdrží v materiálech do zastupitelstva.  
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JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl podnět zástupcům Jč. kraje na úsporu, protože byl na prohlídce 
Jihočeského muzea a bylo tam přetopeno.    
RSDr. Braný: Poukázal na systém stravování zastupitelů. Sdělil, že nebude požadovat 
gastropass, ale požádal o zvážení možnosti stravování zastupitelů v jídelně magistrátu. 
Popřál všem příjemné svátky. 
Mgr. Vodička:  Požádal o písemnou odpověď, která se týká investiční akce na Pražské 
třídě - podchod u hřbitova sv. Otýlie, kde investorem je město ČB prostřednictvím odboru 
správy veřejných statků. Kdo rozhodl o tak rozsáhlé stavbě a jaké jsou vícepráce 
v souvislosti se zřícením střechy této stavby. Dále požádal o písemnou odpověď, kdo 
bude udělovat mandát našemu delegátovi na valné hromady v Teplárně města České 
Budějovice, a. s. k tomu, jak má na valné hromadě hlasovat, zda rada města nebo 
zastupitelstvo města. Popřál všem klidné a požehnané Vánoce.   
M. Šebek: Požádal také jako Ing. Joch o písemnou odpověď týkající se oslav 750 let 
města s doplněním o to, kolik finančních prostředků to dodnes stálo a co máme pořízeno. 
Dále uvedl, že dne 18. 12. 2014 má rada města schvalovat komise rady města, do kterých 
jsou jmenováni zástupci. Upozornil, že nenašel žádnou náplň komise, ale dlouhodobě mu 
chybí jasné zadání komisím. Požádal o písemnou odpověď do příštího jednání 
zastupitelstva, jakým způsobem rada města povede a bude řídit jednotlivé komise, jaké 
jim bude dávat úkoly, a co od nich bude požadovat. Případně jestli komise budou 
zaúkolovány sestavením plánu činností, popř. koncepcí pro danou oblast.  Zvolené 
zástupce za klub ODS pak bude informovat. Sdělil, že odpovědným partnerem v oblasti 
sportu je náměstek Ing. Maršík. 
Dále požádal o aktuální stav ohledně architektonické soutěže na Centrum halových 
sportů. Jaké je potřeba plánovat náklady s ukončením této akce a jaké jsou možné 
alternativy ukončení výběrového řízení. Myslí si, že by měla být oficiálně vypořádána. 
Vznesl dotazy na situaci ohledně ZŠ Máj a azbestu, v jakém je to stavu. Dále požádal 
o informativní zprávu o aktuálním stavu soudních sporů, vedených se statutárním městem 
České Budějovice a jejich způsoby vyřešení, uvedl příklad VINCI Park CZ, a. s. Kdo má 
na starosti jednotlivé soudní spory, co v nich městu hrozí a jaký je další postup. Apeloval, 
aby materiály byly připravovány kvalitně, aby pak nemusely být hodinové diskuse. 
Překvapilo ho, že koalice si na druhém řádném jednání nezajistí v tomto sále většinu 
a disciplínu. Poblahopřál za klub ODS hezké svátky a šťastný nový rok.      
Ing. Mach: Reagoval na vystoupení M. Šebka. Poděkoval zaměstnancům magistrátu za 
jejich příkladnou práci a za to, že zastupitelům vycházeli vstříc, dále popřál městu, aby 
bylo funkční, a doufá, že i pod vedením této koalice. Poblahopřál hodně štěstí a klidných 
dní vánočních svátků. 
Mgr. Podhola:  Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka, kdy se často skloňoval vztah 
města České Budějovice a Jč. kraje. Požádal pana primátora, aby téma přetopeného 
muzea projednal na schůzce s panem hejtmanem. Požádal o písemnou odpověď, jak bude 
vedení města České Budějovice řešit ztrátu obřadního salónku a jak bude město zajišťovat 
komfort v rámci svateb. Všem popřál krásné Vánoce.     
Mgr. Nadberežný: Požádal, zda by město mohlo opravit krátkou část komunikace 
v Žerotínovy ul. a U Sirkárny, alespoň dočasnou údržbou. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na vystoupení Mgr. Podholy, kdy si myslel, že je krajským 
zastupitelem proto, že rád ve prospěch občanů tohoto kraje řeší a šetří jejich finanční 
prostředky. Nechtěl je zatěžovat vytápěním muzea, ale vyslechl si i jiné věci při postupu 
Jč. kraje při rekonstrukci. Reagoval na vystoupení M. Šebka ohledně přípravy materiálů. 
Je připraven opakovaně vysvětlovat nejasnosti. Popřál všem pohodové svátky a vše 
nejlepší do nového roku za celý klub TOP 09. 
M. Šebek: Vznesl podnět na to, aby v příštím roce v době konání vánočních trhů bylo 
nahrazeno dopravní značení vymezující parkování za nějaké jiné, působí to na něj, jako 
když přijíždí na stavbu.    
Ing. Joch: Informoval, že 18. 12. 2014 se koná zastupitelstvo kraje a podnět 
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JUDr. Ing. Bouzka přetlumočí. Požádal o zvážení, zda bod diskuse zastupitelů 
nepřesunout v rámci programu dříve, kdy vedoucí odborů zde musí být k dispozici na 
případné dotazy. Vzhledem k pokročilé hodině to považuje za plýtvání finančních 
prostředků města. Popřál pěkné svátky všem zaměstnancům radnice.
Ing. Moravec:  Sdělil, že všichni vedoucí odborů se usmívají, tak asi naštvaní nejsou. 
Popřál všem všechno dobré v novém roce.
Ing. Svoboda: Poděkoval všem za trpělivost, zaměstnancům, zastupitelům, radě i panu 
tajemníkovi, občanům města České Budějovice popřál hezké Vánoce a ukončil zasedání 
zastupitelstva.    

24. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Upozornil na vztah občana a zastupitele a dále na problematiku 
Kovošrotu v Novém Vrátě.  
konkrétní fyzická osoba:  Poblahopřál všem zastupitelům ke zvolení a funkcím v radě 
města. Hovořil jako zástupce strany Společně pro Budějovice, která neuspěla 
v komunálních volbách, když jí chybělo 1 % k překročení 5 % nutných pro vstup do 
zastupitelstva. Sdělil, že se snad nikoho nedotkla stížnost, kterou podali v souvislosti 
s volbami. Pozastavil se nad nízkou volební účastí v komunálních volbách. Vyzval 
zastupitele, aby se zamysleli nad rozvíjením nových prvků v samosprávě v Českých 
Budějovicích. Pracovní týmy za účasti občanů, zastupitelů a profesionálů by měly být 
pravidlem, nikoli výjimkou. Schůzky s nevládními organizacemi, které začal organizovat 
bývalý primátor Mgr. Thoma, byly užitečné. Přimluvil se za to, aby se v nich 
pokračovalo. Na závěr podotkl, že v hledání rozpočtových rezerv a úspor se nachází 
i zajímavá položka, a to na provoz letiště. Obrátil se na ty, kteří mají pochybnosti o letišti, 
zda by nevytvořili podmínky, jak by město mohlo ze společnosti Jč. letiště vystoupit. 
Popřál všem hodně úspěchů v koaliční i opoziční práci.  
konkrétní fyzická osoba: Navázal na vystoupení konkrétní fyzické osobě, poblahopřál 
zastupitelům ke zvolení a hovořil k tématu dálnice D3. Byla naplánována v nějakém 
plánu a město nezohlednilo to, že dnes se desítky let staví tak, aby město obcházela a na 
město byla napojena. Uvedl příklad z Rakouska. Bylo o tom kdysi dávno rozhodnuto, 
proto je tento koncept prosazován. Vyzval město jako občan, aby se začalo zamýšlet nad 
tím, zda by nebyla možná varianta odtáhnout dálnici D3 mimo město České Budějovice. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na vystoupení konkrétní fyzické osoby. Zazněl odpor 
k vyjádření, že Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. je prázdná skořápka. Pokud bude 
město chtít vystoupit ze společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, tak hodnota 
podílu ve společnosti, která má možná nějaký movitý majetek se nebude ani zdaleka 
přibližovat té částce, která byla do společnosti nalita, a v tom spočívá příměr k té prázdné 
skořápce.   
 

- Dopis - návrhy na řešení dopravy v Českých Budějovicích ()
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.

2. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:20 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání. 
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České 

Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2015 (č.j. 
KP-ZM/667/2014/M/361)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2015 

v celkové výši 16.500.000 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice 

společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2015,
II. u k l á d á

1. Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora,
předložit schválenou Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním 
městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 
2015 primátorovi města k podpisu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat schválenou Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním 
městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 
2015.

K bodu: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 10 ke Smlouvě 
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města 
České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro 
roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2015 (č.j. KP-ZM/655/2014/M/350)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty 
z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2015 
v předloženém znění, včetně příloh č. 1 až 8,

2. předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro dotčený rok 2015 ve výši 
220.681 tis. Kč s tím, že bude hrazena z městského rozpočtu ve výši 174.240 tis. Kč,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 
zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské 
hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2015 v projednaném znění, včetně 
příloh č. 1 až 8.
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K bodu: Návrh členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (č.j. KP-
ZM/668/2014/M/362)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/VII/2014:
zastupitelstvo města

v o l í
členy kontrolního výboru zastupitelstva města: 
Mgr. Jaroslavu Šporclovou,
Ing. Veroniku Přibylovou, 
MUDr. Martina Kubu, 
Petra Maroše, 
Jana Šebora, 
Evu Hajerovou, 
Mgr. Ondřeje Flašku, 
Ing. Petra Novotného, 
Ing. Andreu Nádravskou, 
Ing. Václava Kasku.

K bodu: Návrh členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (č.j. KP-
ZM/669/2014/M/363)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/VII/2014:
zastupitelstvo města

v o l í
členy finančního výboru zastupitelstva města: 
Ing. Otto Martinka, 
Ing. Michaela Gyepese,
Jana Petráka,
Ing. Vladimíra Brůhu, 
Mgr. Rudolfa Vodičku, 
Bc. Radka Macha,
Mgr. Stanislava Křídu, 
Ing. Miroslava Jocha,
Zdeňka Křišťana,
Ing. Elišku Richtrovou.

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2015 (č.j. KP-
ZM/649/2014/M/345)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2015,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2015

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 1.644.316 tis. Kč,
b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 1.608.125 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve 

výši 1.395.547 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 212.578 tis. Kč,
c) financování ve výši -36.191 tis. Kč,

2. zapojení zůstatku Fondu podpory kvality bydlení ve výši 5.000 tis. Kč na posílení 
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kapitálového rozpočtu města,
3. zapojení zůstatku Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši 

10.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města,
4. závazné ukazatele:

a) rozpočtu příjmů tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b) rozpočtu běžných a kapitálových výdajů tj. součtové položky (řádky) za 

jednotlivá odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných 
podle A/Ú a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení 
závazného ukazatele v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do 
výše 200 tis. Kč),

c) výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, 
odměny členů zastupitelstev obcí a náhrady mezd v době nemoci,

III. v y h r a z u j e
v souladu s § 84 odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2015 schvalování jednotlivých rozpočtových opatření nad 
2.000 tis. Kč, s výjimkou rozpočtových opatření u účelově přidělených finančních prostředků 
z vyšších rozpočtů v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.

K bodu: Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje (č.j. KP-ZM/648/2014/M/344)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 72 územního plánu města České Budějovice ve 

vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též „změna č. 72 ÚPnM“),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 72 

ÚPnM,včetně odůvodnění obsahujícího námitky, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění 
rozhodnutí o námitkách,výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 72 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje 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, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic pod č.j.: KUJCK 29494/2014/OREG dle § 50 odst. (8) stavebního 
zákona,

III. v y h o v u j e
námitce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4,

IV. z a m í t á
námitky, které uplatnili:
1.   pan  Radek Vinkler, Netolická 1181/12, 370 05 České Budějovice,
2.   pan Zdeněk Mrázek, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice,
3    pan Jan Trhlík, Dr. Bureše 1186/3, 370 05 České Budějovice,
4.   manželé Jiří Tomeček a Miroslava Tomečková, Dr. Bureše 1186/3, 370 05 České 
Budějovice,
5.   pan Ing. Jan Neubauer, Netolická 1181/12, 370 05 České Budějovice,
6.   paní Ing. Marie Paukejová, K. Štěcha 1201/6, 370 05 České Budějovice,
7.   manželé Ing. Jiří Payer a Ing. Zdeňka Payerová, Dr. Bureše 1187/5, 370 05 České 
Budějovice,
8.   paní MUDr. Ivana Šplíchalová, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice,
9.   pan JUDr. Josef Šírek a paní Zuzana Šírková, Dr. Bureše 1185/1, 370 05 České 
Budějovice,



24

10. manželé Petr Tománek a Mgr. Eva Tománková, Dr. Bureše 1185/1, 370 05 České 
Budějovice,
11. paní Věra Vopálková, Dr. Bureše 1189/9, 370 05 České Budějovice,
12. paní Pavla Čekanová, Ke Střelnici 23, 370 05 České Budějovice, 
13. pan Ing. Jan Kroupa, Trnková 1660/16, 370 05 České Budějovice, 
14. pan Mgr. Martin Kroupa, Třebínská 1650/13, 370 05 České Budějovice, 
15. pan Ing. Ivo Smejkal, Šindlodvorská 11, 370 05 České Budějovice,
16. pan Tomáš Řehoř, Šindlodvorská 1720/12, 370 05 České Budějovice,
17. manželé Olga a Emil Řepkovi, Na Zlaté stoce 1766/85, 370 05 České Budějovice,
18. pan Arnošt Binter, Na Sádkách 43, 370 05 České Budějovice,
19. paní Věra Binterová, Resslova 21, 370 04 České Budějovice,
20. pan Ladislav Poláček, Úzká 1629/28, 370 05 České Budějovice,  
21. pan Pavol Čakan, Ke Střelnici 23, 370 05 České Budějovice,
22. pan MUDr. Tomáš Sattran, Úzká 1679/11, 370 05 České Budějovice,
23. pan Ing. Petr Hasman, U Bagru 1671/3, 370 05 České Budějovice,
24. paní Petra Suchá, Na Zlaté stoce 76/1718, 370 05 České Budějovice,
25. pan Ing. Petr Novotný, Úzká 1641/14, 370 05 České Budějovice,
26. manželé Miloslav Holba a Pavlína Holbová, Na Zlaté stoce 1648/64, 370 05 České 
Budějovice,
27. manželé Michal Černý a Stanislava Černá, Pod Vodojemem 1755/1, 370 05 České 
Budějovice,
28. manželé Petr Junek, Ing. a Dana Junková, Hlinsko 26, 370 01 České Budějovice,
29. pan Roman Kubeš, Úzká 1665/7, 370 05 České Budějovice,
30. paní Dana Hamáčková, Žižkova třída 173/19, 370 01 České Budějovice,
31. pan Tomáš Romsauer, Jiráskovo nábřeží 1843/1, 370 04 České Budějovice,
32. manželé Marek Skok a Oxana Skoková Habuštová, Na Zlaté stoce 1662/81, 370 05 České 
Budějovice,
33. paní Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D., Na Zlaté stoce 1674/62, 370 05 České Budějovice,
34. manželé Miloslav Novák, Ing. a Markéta Nováková, Úzká 1759/12, 370 05 České 
Budějovice,
35. manželé Hana Bžiská a Miroslav Bžiský, U Trojice 2661/1C, 370 04 České Budějovice,
36. pan MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., Na Stráňce 1757/11, 370 05 České Budějovice,
37. manželé Jiří a Miroslava Macháčkovi, Úzká 1635/20, 370 05 České Budějovice,
38. manželé Alena a Jiří Paštikovi, Šindlodvorská 1647/7, 370 05 České Budějovice,
39. pan Mgr. Milan Hrouzek, Trnková 1627/5, 370 05 České Budějovice,
40. pan Dipl. Ing. Zdenka Heluz, Šindlodvorská 1719/13, 370 05 České Budějovice,
41. pan Zdeněk Princ, Trnková 15, 370 05 České Budějovice,
42. manželé Roman a Hana Hospodářští, Pod Vodojemem 1763/25, 370 05 České 
Budějovice,
43. paní Marta Procházková, Na Zlaté stoce 1624/75, 370 05 České Budějovice,
44. manželé Mgr. Václav Albrecht a Ing. Radka Albrechtová, Na Zlaté stoce 1596/10a, 370 
05 České Budějovice,
45. pan MUDr. Zdeněk Janský, Masarykova 977, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
46. pan Josef Chrpa, A. Sovy 659/30, 370 05 České Budějovice,
47. paní Lada Janská Chodorová, Bělehradská 2757, 390 05 Tábor,
48. pan Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Na Sádkách 1724/33, 370 05 České Budějovice,
49. paní Zuzana Kapustová, Úzká 1649/15, 370 05 České Budějovice,
50. manželé Vlastimil Papoušek a Kamila Papoušková, Pod Vodojemem 24, 370 05 České 
Budějovice,
51. pan František Kapusta, Úzká 1649/15, 370 05 České Budějovice,
52. manželé Ing. Jan Pelc a Ing. Jana Peclová, Šindlodvorská 1714/3, 370 05 České 
Budějovice,
53. manželé Libor Šindelíř a Lenka Šindelířová, Šindlodvorská 1681/6, 370 05 České 
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Budějovice,
54. pan Roman Tanzer, Na Stráňce 1747/5, 370 05 České Budějovice,
55. paní Ing. Eva Tanzerová, Na Stráňce 1747/5, 370 05 České Budějovice,
56. paní MUDr. Lenka Kurialová, Na Zlaté stoce 1667/79, 370 05 České Budějovice,
57. manželé Ing. Vladimír Hrabák a Ing. Kamila Hrabáková, Úzká 1643/6, 370 05 České 
Budějovice, 
58. pan Ing. Vladimír Uhlíř, Thomayerova 1743/6, 370 01 České Budějovice – zástupce 
veřejnosti – přiložena podpisová listina      obsahující   náležitosti podle § 23 odst. 3 
stavebního zákona s podpisy 551 občanů města Českých Budějovic, kteří uplatnili věcně 
shodnou připomínku, 
59. paní Ing. Eva Semančíková, K Lučinám 491, 370 01 České Budějovice – zástupce 
veřejnosti – přiložena podpisová listina obsahující náležitosti podle § 23 odst. 3 stavebního 
zákona s podpisy 247 občanů města Českých Budějovic, kteří uplatnili věcně shodnou 
připomínku,
60.  paní Ing. Eva Semančíková, K Lučinám 491, 370 01 České Budějovice,
61.  pan Vladislav Gallistl, Jižní 45, 370 10 České Budějovice, 
62.  pan Jiřina Marešová, nar. 24. 1. 1935, Kolová 1420/9, Praha 5 – Radotín,
63.  pan Stanislav Štancl, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice (č. bytu 7),
64.  pan MUDr. Karel Holub, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice,
65.  pan Stanislav Štancl, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice (č. bytu 15),
66.  pan Michal Orinčák, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice,
67.  paní Lucie Johanusová, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice,
68.  pan Stanislav Štancl, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice (č. bytu 22),
69.  paní Pavla Řeháčková, Pasovská 1599/6, 370 05 České Budějovice,
70.  pan  Josef Prášek, Pasovská 1599/6, 370 05 České Budějovice,
71.  pan MUDr. Milan Slapnička, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice,
72.  pan Ing. arch. Martin Augustin, Pasovská 1600/12, 370 05 České Budějovice,
73.  paní Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., Pražská 2105/57, 370 04 České Budějovice,
74.  pan Vladimír Podlaha, Pasovská 1623/16, 370 05 České Budějovice,
75.  paní Ing. Jana Cejpková, Ph.D., Pasovská 1623/16, 370 05 České Budějovice,
76.  pan Ing. Vladimír Berka, Pasovská 1600/10, 370 05 České Budějovice,
77.  paní Kateřina Monteleone, Pasovská 1623/16, 370 05 České Budějovice,
78.  pan Mgr. David Kabourek, Pasovská 1623/16, 370 05 České Budějovice,
79.  paní Kateřina Orinčáková, Pasovská 8, 370 05 České Budějovice,
80.  manželé Ing. Jiří Baudys a Mgr. Olga Baudysová, Pasovská 1623/14, 370 05 České 
Budějovice,
81.  České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 
82.  společnost J. Nováček & spol. s r. o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice,

V. u k l á d á
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
1. uložení územně plánovací dokumentace změny č. 72 územního plánu města České 

Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně dokladů 
o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 72 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydané změně č. 72 ÚPnM.
VI. v y d á v á

změnu č. 72 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 195 stran textu, 6 výkresů 
přílohy č. 1 a 3 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,
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K bodu: Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací 
dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění   (č.j. 
KP-ZM/677/2014/M/371)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu k určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně 
plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle stavebního zákona 
pro volební období 2014 - 2018,

II. u r č u j e
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace 
ve správním území města České Budějovice dle stavebního zákona pro volební období 2014 - 
2018 pana Ing. Františka Konečného, Ph.D., náměstka primátora,

III. u k l á d á
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním 
území města České Budějovice dle stavebního zákona ve volebním období 2014 - 2018.

K bodu: Informace o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice 
se zachycením právního stavu ke dni 1. 11. 2014 (č.j. KP-ZM/673/2014/M/367)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o vyhotovení hlavního výkresu územního plánu města České Budějovice (dále též 
"ÚPnM") se zachycením právního stavu ke dni 1. 11. 2014,

II. u k l á d á
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
opatřit hlavní výkres územního plánu města České Budějovice se zachycením právního stavu 
ke dni 1. 11. 2014 podpisem Ing. Jiřího Svobody, primátora města.

K bodu: Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky a spolupodílu 
města v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2014 - závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí 
Ministerstva kultury České republiky (č.j. KP-ZM/644/2014/M/342)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/VII/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky č. j. MK 54180/2014 OPP ze dne 8. října 2014 
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu České Budějovice v celkové výši 
200 000 Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2014 a její rozpis.
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K bodu: Prominutí dluhu konkrétní fyzické osobě (č.j. KP-ZM/650/2014/M/346)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/VII/2014:
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
prominutí dluhu z úroku z prodlení ve výši 41.151,40 Kč konkrétní fyzické osobě, ručiteli 
z půjčky Fondu rozvoje bydlení poskytnuté konkrétní fyzické osobě,

III. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora,
zajistit provedení přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2015 (č.j. KP-
ZM/676/2014/M/370)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2015 v úhrnné 
výši 620.000 Kč pro žadatele:
konkrétní fyzické osobě,
konkrétní fyzické osoběkonkrétní fyzické osoběve výši a v účelovém členění dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
1. Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora,

předložit schválené smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli primátorovi k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat schválené smlouvy o půjčce.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 231 (č.j. KP-ZM/675/2014/M/369)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 231,

II. s c h v a l u j e
rozpočtového opatření číslo 231 - snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Sportovní zařízení města České Budějovice z důvodu přehodnocení svého 
rozpočtu na rok 2014 (zejména úspora energií) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 3.300.000 Kč,

III. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 31. 12. 2014
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 231 do rozpočtu roku 2014.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti na části pozemku parc. č. 3190/106 a 3191/5 v k. ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/682/2014/M/376)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene-

služebnosti na části pozemku parc. č. 3190/106 (orná půda), k. ú. České Budějovice 7, 
spočívajícího ve strpění umístění vodovodního a kanalizačního řadu (splašková 
a dešťová kanalizace) v rámci stavby „Nové Roudné - III. Etapa, O. Březiny, Římovská“ 
a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 14 m) mezi statutárním 
městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný) a Richardem Kofroněm, bytem Nedabyle 
65, 370 07 České Budějovice (jako povinný) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu časově neomezenou,

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti na 
části pozemku parc. č. 3191/5 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. České 
Budějovice 7, spočívajícího ve strpění umístění vodovodního a kanalizačního řadu 
(splašková a dešťová kanalizace) v rámci stavby „Nové Roudné - III. Etapa, O. Březiny, 
Římovská“ a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné 
revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 5 m) mezi statutárním 
městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný) a ČR, Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (jako povinný) 
za jednorázovou náhradu ve výši stanovené na základě ceny pozemku, inflačního 
koeficientu cen pozemků, počtu let trvání práva odpovídajícího věcnému břemeni 
a rozsahu dotčení pozemků věcným břemenem s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Stavební úpravy 
křižovatky silnic Na Dlouhé louce (I/3) – Husova – České Budějovice – část A“ v k. 
ú. České Budějovice 2 (Jč. kraj) (č.j. KP-ZM/689/2014/M/383)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě, spočívajícího v právu uložení a strpění kabelových rozvodů pro SSZ 
a označníky MHD vybudovaných v rámci stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na 
Dlouhé louce (I/3) – Husova – České Budějovice – část A (úpravy Husovy třídy v oblasti 
zastávky Výstaviště)“ na části pozemků parc. č. 2213/12, 2213/18, 2213/19 a 2213/21, vše 
v  k. ú. České Budějovice 2, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem 
zajištění kontroly, údržby, provozu a odstraňování poruch,  mezi Jihočeským krajem, 
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, prostřednictvím organizace hospodařící 
s majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 
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České Budějovice, IČ 70971641 (povinný) a statutárním městem České Budějovice 
(oprávněný) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na části pozemku parc. č. 350/1, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/678/2014/M/372)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene-služebnosti na 
části pozemku parc. č. 350/1 (jiná plocha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 7, 
spočívajícího ve strpění umístění stavby obratiště (komunikace, obrubníky), vodovodní 
přípojky a komunikačního kabelu v rámci stavby „České Budějovice, ulice U Malše – 
stavební úpravy“ a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné 
revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 45 m2) mezi statutárním 
městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 
00244732, (jako oprávněný) a ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (jako povinný) za jednorázovou náhradu ve 
výši stanovené na základě ceny pozemku, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let 
trvání práva odpovídajícího věcnému břemeni a rozsahu dotčení pozemků věcným břemenem 
s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 4721  v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/674/2014/M/368)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti, 
spočívajícího ve strpění stavby "Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce"  - 
ochranné zdi  na části pozemku parc. č. 4721 v k. ú. České Budějovice 3 a v právu vstupu 
a vjezdu na služebný  pozemek za  účelem zajištění údržby, včetně úprav, obnovy, výměny 
a modernizace v rozsahu,  jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním 
městem České Budějovice,  IČ 002 44 732, (jako budoucí oprávněný) a
Povodím Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953 (jako budoucí 
povinný), za cenu dohodnutou ve výši 10.000 Kč + DPH s tím, že věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o zřízení věcného břemene v rámci 
stavby ZTV „Zahradní město I.“ v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/658/2014/M/353)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o zřízení  věcného  břemene  - služebnosti na částech pozemků parc. č. 
3950/2, 3114/10, 3114/160, 3114/105, 3114/108, 3095/11, 3095/10 a 3095/9 v k. ú. České 
Budějovice 7, spočívajícího ve strpění uložení veřejného osvětlení, vodovodního řadu, 
kanalizace splaškové a kanalizace dešťové, komunikace a chodníku a v právu vstupu na 
pozemky za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem, mezi vlastníky pozemků (jako povinný), statutárním městem České 
Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244 732 
(jako oprávněný) a INVY, s. r. o., U Malše 1805/20, České Budějovice, IČ 261 09 336, (jako 
plátce),
 

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2061/327 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-
ZM/688/2014/M/382)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 30/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího ve strpění 
umístění, užívání a provozování stavby zpevněné plochy – veřejného parkoviště na části 
pozemku parc. č. 2061/327 v  k. ú. České Budějovice 2 v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem, a v právu vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem 
zajištění kontroly, údržby a běžných oprav této stavby, mezi spol. A+R s.r.o., Počernická 257, 
Radonice, IČ 26746000 (jako stranou povinnou) a statutárním městem České Budějovice 
(jako stranou oprávněnou) za cenu ve výši 10.000,- Kč (bez DPH) s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 3191/1 a parc. č. 3192/2 
za část pozemku parc. č. 3190/97, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/659/2014/M/354)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 31/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. směnu části pozemku parc. č. 3191/1 (orná půda) oddělené geometrickým plánem č. 

3987-70/2014 a nově označené jako parc. č. 3191/14 o výměře 85 m2,  ve společném 
jmění konkrétní fyzické osobya části pozemku parc. č. 3192/2 (zastavěná plocha 
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a nádvoří) oddělené geometrickým plánem č. 3987-70/2014 a nově označené jako parc. 
č. 3192/3 o výměře 5 m2, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby, za část pozemku parc. č. 
3190/97 (orná půda) oddělené geometrickým plánem č. 3987-70/2014 a nově označené 
jako parc. č. 3190/108 o výměře 111 m2, ve vlastnictví statutárního města České 
Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice, vše v k. ú. České Budějovice 
7, s tím, že rozdíl manželé Kofroňovi uhradí statutárnímu městu České Budějovice ve 
výši ceny v místě a čase obvyklé, tj. ve výši 37.800 Kč,

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 3190/97 (orná půda), oddělené geometrickým plánem č. 3987-70/2014 
a nově označené jako parc. č. 3190/108,  k. ú. České Budějovice 7, spočívajícího ve 
strpění umístění vodovodního a kanalizačního řadu (splašková a dešťová kanalizace) 
a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 14 m) mezi statutárním 
městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný) a vlastníky dotčeného pozemku (jako 
povinný) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno 
křižovatky – BAUHAUS) – majetkové vypořádání (č.j. KP-ZM/664/2014/M/359)

(Zrušeno usnesením č. 225/2016 ze dne 19. 9. 2016)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 32/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí směnu části pozemků parc. č. 134/2 a č. 136/2 o celkové výměře cca 12 m2 v k. ú. 
České Vrbné ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za část pozemků parc. č. 
166/2 a 137/1 o celkové výměře cca 130 m2 v k. ú. České Vrbné ve vlastnictví konkrétních 
fyzických osob s finančním vypořádáním rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí ve 
prospěch konkrétních fyzických osob s tím, že statutární město České Budějovice v rámci 
rekonstrukce místní komunikace (na parc. č. 134/2) vybuduje sjezd na pozemek parc. č. 
136/1, k. ú. České Vrbné, a v případě kolize velkoplošných reklamních nosičů umístěných na 
pozemku parc. č. 166/2, k. ú. České Vrbné,  se stavbou „ZTV České Vrbné a připojení na 
silnici I/20 České Budějovice“ (4. rameno křižovatky – BAUHAUS) tyto přemístí na vlastní 
náklady,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků podle zákona č. 503/2012 
Sb. (č.j. KP-ZM/687/2014/M/381)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 33/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků, které se nacházejí v k. ú. statutárního města České Budějovice (k. 
ú. České Budějovice 2, 3, 4, 5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory a Třebotovice), z majetku 
České republiky, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu, do 
vlastnictví statutárního města České Budějovice v souladu s § 7 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
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II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků v ulici Ot. Březiny 
v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/661/2014/M/356)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 34/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru částí pozemků v k.ú. České Budějovice 7 parc.č. 3340/27, 3340/26, 
3340/25, 3340/24, 3340/23, 3340/22, 3340/21, 3340/20, 3340/19, 3340/18, 3340/17, 3340/16, 
3340/15, 3340/14, 3340/12, 3340/11, 3340/10, 3340/9, 3340/8, 3340/7, 3340/6 a 3340/5 
o celkové výměře cca 1581 m2 od vlastníků pozemků (dárci) do vlastnictví statutárního města 
České Budějovice (obdarovaný) za účelem umístění stavby komunikace, chodníku 
a inženýrských sítí v ulici Ot. Březiny, Nové Roudné,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2677, 2678/1, 2678/4 v k. 
ú. České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/670/2014/M/364)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 35/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 2677 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, jehož 
součástí je objekt k bydlení s č. p. 1058, pozemku parc. č. 2678/1 zahrada o výměře 622 m2 
a pozemku parc. č. 2678/4 zahrada o výměře 32 m2 včetně všech součástí a příslušenství, vše 
v k. ú. České Budějovice 6, od konkrétních fyzických osob za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku v místě a čase obvyklou, ve výši 5.700.000 Kč,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3190/88 v k. ú. České 
Budějovice 7 v Římovské ulici (č.j. KP-ZM/662/2014/M/357)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 36/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 3190/88 o výměře 167 m2 v k. ú. České Budějovice 7 
od konkrétní fyzické osoby za dohodnutou cenu ve výši 16.700 Kč, tj. 100 Kč/m2 za účelem 
umístění stavby komunikace, chodníku a inženýrských sítí v ulici Římovská, Nové Roudné,
 

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Zřízení vodovodu 
a kanalizace pro novostavbu dílen se služebními byty, v lokalitě U Lesní správy – k. 
ú. České Budějovice 2“ – odkoupení ZTV (č.j. KP-ZM/665/2014/M/360)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 37/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. odkoupení dokončené a zkolaudované stavby ZTV (kanalizační výtlak a vodovodní řad) 

vybudované v rámci stavby „Zřízení vodovodu a kanalizace pro novostavbu dílen se 
služebními byty, v lokalitě U Lesní správy – k. ú. České Budějovice 2“ na části pozemku 
parc. č. 2038/1 v k. ú. České Budějovice 2 a na části pozemků parc. č. PK 490, PK 492/1, 
492/3 a 493 v k. ú. Branišovu u Dubného od konkrétních fyzických osob za cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
4.000 Kč,

2. uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
spočívajícího ve strpění uložení a provozování vodovodu a kanalizace vybudované 
v rámci stavby „Zřízení vodovodu a kanalizace pro novostavbu dílen se služebními byty, 
v lokalitě U Lesní správy – k. ú. České Budějovice 2“ na části pozemku parc. č. 2038/1 
v  k. ú. České Budějovice 2, v rozsahu, jak  je  zaměřeno geometrickým plánem a právu 
vstupu na výše uvedený pozemek za účelem zajištění kontroly, údržby a běžných oprav  
této  stavby, mezi statutárním městem České Budějovice (oprávněný), ČR, Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 – Nové Město, 
IČ 69797111 (povinný) a konkrétními fyzickými osobami (vedlejší účastník a investor), 

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby vodovodního řadu na 
částech pozemků parc. č. 165 a parc. č. 171/1 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-
ZM/686/2014/M/380)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 38/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí přijetí daru dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu v délce cca 127 m 
umístěné na pozemcích parc. č. 165 a parc. č. 171/1, vše v k. ú. České Budějovice 4, od 
investora stavby konkrétní fyzické osoby,  dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ účinných 
v době uzavření budoucí darovací smlouvy,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 
s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k.ú. 
České Budějovice 3 – změna usnesení (č.j. KP-ZM/691/2014/M/385)

(Zrušeno usnesením č. 27/2016 ze dne 8. 2. 2016)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 39/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 270/2013 ze dne 12. 12. 2013 ve schvalovací části takto:
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I. schvaluje
směnu objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory čp. 25 se stavební parcelou č. 843/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 459 m2, parc. č. 843/3 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 406 m2 a parc. č. 843/6 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
684 m2, vše v k. ú. Litvínovice, v majetku statutárního města České Budějovice za objekt 
Puklicova čp. 900/73 se stavební parcelou č. 2721 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
269 m2 a parc. č. 2720 – ostatní plocha, zeleň o výměře 215 m2, vše v k. ú. České Budějovice 
3, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Dětský 
diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola 
a jídelna, Homole 90, IČ 60076178, s finančním vypořádáním rozdílu v hodnotách 
směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města České Budějovice ve výši 
2.667.220 Kč,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy na pozemku parc. č. 3921 v k. ú. 
České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/671/2014/M/365)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 40/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 226/2014 ze dne 19. 6. 2014 týkající se odkoupení budovy bez čp/če, (objekt 
občanské vybavenosti) – loděnice od vlastníka Tělovýchovné jednoty SLAVOJ České 
Budějovice, IČ 13497812 umístěné na pozemku parc. číslo 3921 v k. ú. České Budějovice 7 
ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, na základě předkupního práva ke stavbě, 
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou soudním znalcem, ve výši 325.880 Kč a nákladů 
spojených s tímto odkoupením,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na 
reprezentaci města ve VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 (č.j. KP-
ZM/652/2014/M/348)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, Stromovka 12, 

České Budějovice ve výši 600 000 Kč na reprezentaci města České Budějovice a pokrytí 
nákladů na televizní přenosy, ubytování mužstva, dopravu a poplatky za rozhodčí ve 
VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/681/2014/M/375)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice, IČ 
62537750, převod nemovitého majetku - pergoly pro zastínění pískovišť na pozemku 
parc. č. 2763/33 v. k. ú. České Budějovice 5, v celkové ceně 179.080,00 Kč, 

II. u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/672/2014/M/366)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestičních dotací (dofinancování za II. pololetí 2014) pro:

a) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČ 00425851, ve 
výši 112.250 Kč,

b) Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 305.750 Kč,
c) Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 81.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

1. Bc. Marii Voštové, pověřené řízením odboru sociálních věcí,
předložit smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací Ing. Martinu Maršíkovi, 
PhD., náměstku primátora, k podpisu,

2. Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/685/2014/M/379)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 44/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace (dofinancování za II. pololetí 2014) pro Městskou charitu 
České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 83.500 Kč,

II. u k l á d á
1. Bc. Marii Voštové, pověřené řízením odboru sociálních věcí,

předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., 
náměstku primátora, k podpisu,

2. Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Návrh na jmenování přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/651/2014/M/347)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 45/VII/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Ing. Romana Bureše o funkci přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích,

II. v o l í
přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích Ing. Romana Bureše,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat JUDr. Tomáše Strouhu, předsedu Okresního soudu v Českých Budějovicích.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města 

České Budějovice – upravené znění (č.j. KP-ZM/683/2014/M/377)

Usnesení ve věci schválení „Pravidel pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice“ s účinností od 15.12.2014 a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2180/1 v k. ú. 
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/680/2014/M/374)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2180/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 500 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně 
však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. 
České Budějovice 2 – lokalita Zavadilka (č.j. KP-ZM/660/2014/M/355)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2061/620 (lesní pozemek) 
o výměře cca 1248 m2 v k. ú. České Budějovice 2, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně 
však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1061/1 v k. ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/663/2014/M/358)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje dvou částí pozemku parc. č. 1061/1 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) o výměře cca 48 m2 v k. ú. České Budějovice 7, za účelem vybudování 
a užívání dvou parkovacích stání (jedno stání pro invalidy), za cenu v místě a čase obvyklou 
a nákladů s tímto prodejem spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat od 1. 1. 2015 do 
30. 6. 2015   (č.j. KP-ZM/692/2014/M/386)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí usnesení rady města č. 1946/2014 ze dne 03. 12. 2014 a schválení
1. Mgr. Pavla Matouška, MBA, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valné 
hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 60826835, které se budou konat od 
1. 1. 2015 do 30. 6. 2015,
2. Ing. Martina Maršíka, Ph.D., jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice na 
valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., IČ 60826835, které se budou konat od 
1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, nebylo přijato.

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (č.j. KP-ZM/684/2014/M/378)

Usnesení ve věci schválení pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 2 - areál 
bývalých kasáren Čtyři Dvory, 1. Generála Klapálka, 2. Poručíka Vondráška, 3. Nadporučíka 
Křečana, 4. K Parku, a uložení Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu, zajistit registraci 
a technickou realizaci označení nově vzniklých ulic, nebylo přijato.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 17. a 18. září, 
1., 15. a 29. října, 12. a 21. listopadu a 3. prosince 2014 (č.j. KP-ZM/693/2014/M/387)

Usnesení ve věci vzetí vědomí zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání:
11., 17. a 18. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 21. listopadu a 3. prosince 2014, nebylo přijato.

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2015 (č.j. 
KP-ZM/654/2014/M/349)

Usnesení ve věci schválení termínů zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 
roku 2015: 9. února, 16. března, 20. dubna, 25. května, 29. června 2015, nebylo přijato. 

Č. Budějovice  11. 12. 2014
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Jan Michl

Ing. Ivan Tekel

Ing. Jiří Svoboda
primátor


