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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/269/2014/Z/2
Z Á P I S

z 30. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 20. 3. 2014 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

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

Omluveni: 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Milan Brabec, Mgr. Barbora Lišková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., 
RNDr. Jan Zahradník

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu č. 2 a bodu č. 13.3, schválení programu, zvolení 
návrhové komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Mgr. Juraj Thoma.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9.05 
hodin) přítomno 29 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet. 
Mgr. Thoma přivítal na jednání zastupitelstva Karla Pražáka, poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.   
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 23 - Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/223/2013/M/127). 
Bod poř. č. 28 - Vystoupení občanů byl projednán od 13:00 hod.    
Ing. Stanislav Rataj navrhl zařadit do návrhu programu bod č. 1  -  Informace o výsledku 
kontroly v HC České Budějovice, o. p. (33,1,0,1/35).
Mgr. Podhola informoval, že na minulém jednání avizoval zařazení bodu  - Poskytnutí 
dotace pro cyklistickou akci "Závod míru". Organizátoři oznámili, že se tato 
akce neuskuteční, proto nebyla na program jednání zařazena.
Na návrh předkladatelky Ing. Popelové byl stažen materiál poř. č. 1 - Návrh na pořízení 
změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v k. ú. České 
Budějovice 2 vzhledem k novým skutečnostem. (34,0,0,1/35)
Bylo hlasováno o zařazení bodu poř. č. 2 - Změna územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II v k. ú. České Budějovice 2 (33,0,0,2/35)
a bodu poř. č. 13.3. - Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1667/41 v k. 
ú. České Budějovice 2 - lokalita "Luční jez". (33,1,0,1/35) 
Dále bylo hlasováno o zařazení bodu poř. č. 13.12. - Dispozice s majetkem města - prodej 
domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 na 
11:00 hodinu, ke kterému vystoupil nájemník z domu Fr. Ondříčka 22. (34,0,0,1/35)
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Byl schválen program 30. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (36,0,0,0/36).
Byla zvolena návrhová komise a volební komise ve složení: předsedkyně Ing. Petra 
Šebestíková, členové Sýkorová Jaroslava, Ing. Mgr. David Sláma, Lea Klokočková, 
Ing. Ivan Rybníček. (35,0,0,1/36)
Ing. Miroslav Joch a Mgr. Ivan Nadberežný byli pověřeni podepsat zápis jako 
ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 29. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.15 do 13.00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin.

1. Informace o výsledku kontroly v HC České Budějovice, o. s.  ()
Vystoupil Karel Pražák, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
zvolen za Úsvit přímé demokracie:
Představil se a informoval, že je členem Hospodářského výboru, Výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj, místopředsedou Podvýboru pro mládež a sport, který má 
v gesci financování sportu. Byl jmenován členem Národní rady pro sport, jedná se 
o nejvyšší orgán, který se bude zabývat financováním tělovýchovy v budoucích čtyřech 
letech. Upozornil na to, co se děje v klubu HC České Budějovice, o. s.  V roce 2010 podal 
žalobu na neplatnost valné hromady, kdy byla zamítnuta podivným způsobem. Dnes je 
k dispozici judikát, který rozhodl opačným způsobem. Jsou pochybnosti o tom, zda vůbec 
byla valná hromada platná a zda úkony, které byly nastaveny na dalších valných 
hromadách - konaly se pouze dvě - v rozporu se zákonem a se stanovami. Valná hromada 
musí být každý rok a schvaluje účetnictví. Nakládání s majetkem je v pravomoci valné 
hromady a ne v pravomoci občanského sdružení. Neexistují žádné zápisy. Informoval, že 
během 14 dnů podá žalobu na neplatnost poslední valné hromady a v pondělí bude 
informovat ministra školství o tom, co se zde děje.  Na podvýbor bude předvolán 
předseda hokejového svazu, aby vysvětlil, jakým způsobem se kontrolují finanční toky ze 
státu přes sportovní svaz na kluby. Hlavním cílem podvýboru je kontrola financování, aby 
finanční prostředky nemizely v takových uskupeních, jako je HC České Budějovice, o. s. 
Dále sdělil, že jeho poslanecká kancelář sídlí v Krajinské ulici nad cukrárnou Rolo a je 
tam každé pondělí. Dále upozornil na článek, který se týkal revitalizace pozemků 
bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Informoval, že strana Věci veřejné podala trestní 
oznámení na převod těchto pozemků, které stále běží a příští týden si nechá předložit 
David Kádner, předseda Výboru obrany všechny dokumenty, jak byly pozemky 
převedeny a jak je s nimi dále nakládáno.       
Ing. Rataj: Uvedl prezentaci, kde zrekapituloval události v HC České Budějovice, o. s. 
Kauza č. 1 – valná hromada dne 17. 6. 2013, 
Kauza č. 2 – prodej 17ti hráčů extraligového klubu, 
Kauza č. 3 - černé duše a zfalšované plné moci, 
Kauza č. 4 - zpráva BDO o věcných zjištěních
Kauza č. 5 - mimořádná valná hromada 3. 3. 2014. 
JUDr. Ing. Bouzek: Poděkoval Ing. Ratajovi za čas, který věnoval mládežnickému 
hokeji. Uvedl poznámku k trestnímu oznámení, kdy se podařilo získat dva originály 
plných mocí s podpisy, které jsou úředně ověřeny. Pozastavil se nad tím, že Policie ČR 
nedodala žádné vyjádření. Byl vyvíjen tlak na Ing. Rataje, aby dva originály plných mocí 
vrátil, kdy se po rozpoutání kauzy údajně ztratila ověřovací kniha podpisů na 
nejmenovaném obecním řadu, kde se podpisy ověřovaly. Policie ČR může konat a bude 
očekávat konkrétní výsledky. Věří tomu, že Policie ČR umí stíhat i takovouto závažnou 
činnost, která je bezesporu nemorální, protiprávní, a proto tato věc byla podána 
k prověření.
Ing. Joch: Poděkoval také Ing. Ratajovi za jeho práci v HC České Budějovice, o. s.  
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Zmínil, že kontrolu hospodaření zadával Ing. Joch a firma BDO  byla najata městem, 
které za ni zaplatilo finanční prostředky. Zastupitelé obdrželi zprávu BDO o výsledku 
kontroly v HC České Budějovice, o. s. e-mailem. Ze zprávy vyplývá, že došlo 
k pochybení ve způsobu účtování. Dále uvedl, že na květnovém jednání zastupitelstva se 
bude rozhodovat o rozdělení dotací do sportu. Jednou z žádostí bude i žádost HC České 
Budějovice, o. s. Bude se jednat o příspěvek na celoroční činnost, proto navrhl rozdělit 
dotaci do několika plateb, aby se nestalo, že finanční prostředky dojdou a přijdou další 
podněty o pomoc. Apeloval na novou správní radu, aby činila a sjednala nápravu ohledně 
vedení účetnictví a chovala se podle všech pravidel a stanov.  
Ing. Brůha: Souhlasil s Ing. Jochem. Nerozumí tomu z jakého důvodu, se to zde takto 
široce rozebírá. Rozuměl by tomu, kdyby postoj byl ten, že někam posíláme naše 
prostředky a jsou k něčemu zneužívány, ale nemyslí si, že když byla jedna kulturní 
instituce v podobných problémech z hlediska financování, že bychom to zde takhle 
detailně rozebírali. Jestli tím důvodem je obava o náš příspěvek, tak s tím souhlasí a bylo 
by vhodné, aby na příštím jednání zastupitelstva vystoupili zástupci občanského sdružení 
a vysvětlili věci, pokud se vysvětlit dají. Obezřetnost z hlediska financí je zcela na místě, 
myslí si, že by neměla padat silná prohlášení, že nebudeme posílat žádné finanční 
prostředky, ale je na nové správní radě, aby přesvědčili o tom, že sdružení funguje dle 
zákonů a nevidí důvod, proč by město nemohlo toto sdružení do budoucna podporovat.  
 

2. Změna č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/193/2014/M/106)
Přijato usnesení č. 89/2014 (25,1,10,4/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová. Jedná se o materiál, který je zde předložen podruhé a týká 
se změny územního plánu ze sportovních aktivit na smíšené bydlení kolektivní. Proces 
probíhá od roku 2011. Majitel pozemku má zájem tuto změnu uskutečnit a tato změna 
potvrdí stávající obchodní činnost, která umožní umístění objektu pro bydlení. Bytový 
dům již vzniká. 
Diskuse: 
prof. RNDr. Vácha: Připadá mu nehorázné, že si někdo postaví sportovní ubytovnu a pak 
si požádá o změnu územního plánu na bytový dům. 
Hrdý J: Sdělil, že byl jedním z těch, kdo hlasoval tehdy proti tomuto materiálu, protože 
nebylo zřejmé, co v této lokalitě bude stát. Situace se vyjasnila a po diskusi s občany 
z dané lokality námitky nejsou. Obavy byly, aby tam nevyrostla vysoká budova.  
Ing. Joch: Sdělil, že bude hlasovat pro tuto změnu. Vadí mu tento přístup, ale buď bude 
bytový dům fungovat jako ubytovna nebo umožníme, že se stavba zlegalizuje. 
Ing. Popelová: Sdělila, že stavba byla povolena jako sportovní ubytovna a změna na 
bytový dům v pořádku není, i když to původně tak zamýšleno nejspíš bylo. Nelíbí se jí 
přístup investorů na území města, kdy něco postaví a pak žádají o změnu územního plánu. 
Toto byl jeden z důvodů, proč tato změna byla odmítnuta v červnu loňského roku.     
prof. RNDr. Vácha: Dotázal se, zda není chyba na stavebním úřadu? Zda se toto nemělo 
řešit na úrovni stavebního povolení.  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení prof. RNDr. Váchy. Chyba je na straně investora. 
 Pokud nebude přijata změna územního plánu, bude na Sídlišti Vltava zkolaudovaná 
ubytovna.  
Jelen F.: Sdělil, že územně plánovací dokumentace připouští stavbu a to, že z toho bude 
ubytovna, územní plán umožňoval. Na straně stavebního úřadu se chyba nestala a požádal 
prof. RNDr. Váchu, aby nenapadal úředníky stavebního úřadu.   
prof. RNDr. Vácha: Nelíbí se mu tento systém, a proto se ptá, zda existují mechanismy, 
jak se tomuto do budoucna vyhnout.  
MUDr. Kuba:  Územní plán dovoluje začít tam stavět dům - ubytovnu. Majitel požádal 
o změnu na bytový dům a máme právo jako zastupitelé proto nehlasovat. Stavební úřad 
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nepochybil.    
Ing. Joch: Sdělil, že zástupci města byli jistě dotazováni, zda souhlasí za město 
s výstavbou ubytovny v této lokalitě. Za město se musel někdo kladně vyjádřit, když se 
tam dům staví.  

3. Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2014 (KP-ZM/216/2014/M/120)
Přijato usnesení č. 90/2014 (36,0,1,3/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová s tím, že se jedná o poskytnutí neinvestiční dotace na 
provoz kina Kotva ve výši 1.200.000 Kč, kdy částka je schválena v rozpočtu města. 
Jednání je přítomen Jan Turinský, provozovatel kina Kotva.     
Diskuse:  
Ing. Moravec: Požádal, aby se v kavárně kina Kotva nekouřilo. 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválit neinvestiční dotaci na provoz kina 
Kotva.
prof. RNDr. Vácha: Sdělil, že má stejnou připomínku jako Ing. Moravec a také požádal, 
aby se v kavárně nekouřilo.  
Hajerová E.: Apelovala na prof. RNDr. Váchu, aby poslanci zakázali ve všech veřejných 
prostorách kouřit.   
Ing. Šebestíková: Informovala, že do kina Kotva chodí v době konání dětských 
představení a nekouří se tam.  
prof. RNDr. Vácha: Reagoval na E. Hajerovou, že zákon se již připravuje a bude 
podporovat zákaz kouření ve veřejných prostorách. 

4. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2014 (KP-ZM/224/2014/M/128)
Přijato usnesení č. 91/2014 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

5. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí za rok 2013 (KP-ZM/187/2014/M/102)
Přijato usnesení č. 92/2014 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedla Ing. Popelová.

6. Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady společnosti 
Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2014 - změna usnesení č. 
107/2013 (KP-ZM/226/2014/M/130)
Přijato usnesení č. 93/2014 (32,0,0,8/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse: 
Ing. Moravec: Oznámil, že JUDr. Ing. Bouzek, Mgr. Nadberežný, Ing. Moravec jsou 
členy dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.  
Bc. Pikous: Informoval, že není členem dozorčí rady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s. Vznesl dotaz v souvislosti se změnou legislativy na nový občanský 
zákoník a zákoník o veřejných korporacích, kdy akciové společnosti nemají mít povinnost 
zastoupení jedné třetiny z řad zaměstnanců v orgánech společnosti. Upozornil, že se může 
stát to, že na budoucích valných hromadách může dojít ke změně stanov právě tak, aby 
tam zastoupení zaměstnanců nebylo. Zákon nenařizuje udělat změnu v tomto ohledu, je to 
v moci jednotlivých akciových společností. Apeloval na delegáta, aby na jednání valné 
hromady dne 8. 4. 2014 a něco podobného bude i v Dopravním podniku města ČB, aby se 
delegát snažil zachovat jednu třetinu účasti z řad zaměstnanců. Myslí si, že zaměstnanci 
mají být zainteresováni na chodu společnosti. Považuje vyškrtnutí povinné účasti ze 
zákona proti zájmům pracujících.  
Ing. Joch:  Informoval, že je svolána valná hromada a budou tam projednávány dva body, 
jedním je změna stanov dle nového občanského zákoníku a druhým bodem bude převod 
akcií, které by se měly zaknihovat, kdy to vychází ekonomicky výhodněji. 



5

JUDr. Ing. Bouzek podá podrobnější vysvětlení.     
JUDr. Ing. Bouzek:  Stanovy musí být přizpůsobeny znění nového zákona o obchodních 
korporacích a ten zákon není dispozitivní jako občanský zákoník. Pokud to zákon 
výslovně nepřipouští, strany si nemohou sjednávat ve stanovách jiné znění, které by 
odporovalo znění zákona. Bude na zástupcích akcionářů na valné hromadě, koho zvolí za 
členy dozorčí rady a není vyloučeno, aby se zaměstnanec stal členem dozorčí rady na 
základě hlasování na valné hromadě. 
Bc. Pikous: Poděkoval JUDr. Ing. Bouzkovi za vysvětlení. Informoval o stanovisku od 
Libora Kalouse, kde se píše, že vypuštění úpravy povinného zastoupení zaměstnanců, 
k němuž došlo, neukládá zaměstnavateli povinnost měnit dosavadní stav a provádět 
změny stanov, či ukončovat funkční období současných zástupců.  
JUDr. Ing. Bouzek:  Doplnil, že dosavadní zaměstnanci budou členy až do zániku jejich 
funkcí. 

7. Realizace a financování projektu "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" (KP-
ZM/195/2014/M/107)
Přijato usnesení č. 94/2014 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2013 (KP-
ZM/190/2014/M/103)
Přijato usnesení č. 95/2014 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

9. Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2013 (KP-
ZM/191/2014/M/104)
Přijato usnesení č. 96/2014 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

10. Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2013 (KP-
ZM/192/2014/M/105)
Přijato usnesení č. 97/2014 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Joch:  

11. Rozpočtové opatření číslo 33 (KP-ZM/220/2014/M/124)
Přijato usnesení č. 98/2014 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové 
opatření schválit.  

12. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 11 a V 12 (KP-ZM/219/2014/M/123)
Přijato usnesení č. 99/2014 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města tato rozpočtová 
opatření schválit.

13. Majetkové dispozice ()

13.1 Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti v rámci  stavby "Most ev. č. CB-039 v Jírovcově ulici" (KP-
ZM/207/2014/M/112)
Přijato usnesení č. 100/2014 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.  

13.2 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 801/4 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/218/2014/M/122)
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Přijato usnesení č. 101/2014 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

13.3 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1667/41 v k. ú. České Budějovice 
2 – lokalita „Luční jez“ (KP-ZM/211/2014/M/115)
Přijato usnesení č. 102/2014 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

13.4 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 853/5 v k. ú. České Budějovice 7 
(KP-ZM/217/2014/M/121)
Přijato usnesení č. 103/2014 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil, že člen jeho rodiny má ve vlastnictví bytovou jednotku 
v domě, který žádá o odprodej. 

13.5 Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemků parc. č. 726/1 a 2099/127, 
vše v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/212/2014/M/116)
Přijato usnesení č. 104/2014 (36,0,0,10/46)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

13.6 Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci 
dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích" (KP-
ZM/210/2014/M/114)
Přijato usnesení č. 105/2014 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

13.7 Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod nemovitostí a staveb ZTV v k. ú. České 
Vrbné – Hvízdal II a staveb ZTV v k. ú. České Vrbné – Hvízdal II (KP-
ZM/229/2014/M/133)
Přijato usnesení č. 106/2014 (30,0,0,10/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Byla vyhlášena přestávka 10:50 - 11:00 hod. 

13.8 Dispozice s majetkem města – dar parkovacího místa a chodníku na částech pozemků 
parc. č. 3950/3 a 1044 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/232/2014/M/136)
Přijato usnesení č. 107/2014 (29,0,1,10/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.

13.9 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2432/1 v k. ú. České 
Budějovice 6 – ul. U Červeného  Dvora (KP-ZM/227/2014/M/131)
Usnesení nebylo přijato (14,5,14,7/40)
Materiál uvedl Ing. Joch.   
Diskuse:  
Ing. Tůma: Sdělil, že tuto komunikaci zná, protože tudy často prochází. Vznesl dotaz, 
proč chce město koupit tento pozemek, protože cesta nikam nevede. Cesta končí na poli, 
které od loňského roku není obdělávané. Sdělil, že nebude hlasovat pro tento materiál.   
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Ing. Tůmy, kdy vysvětlil, že tímto pozemkem se začal 
zabývat na základě jeho podnětů. Dlouhodobě jsou vedeny stížnosti na černé skládky na 
tomto území, proto se město rozhodlo k odkoupení. Tato komunikace má statut místní 
komunikace a měla by být ve vlastnictví dané obce. Vyjádření odborů je, aby se pozemek 
odkoupil.   
Ing. Popelová: Domnívá se, že by město mělo vlastnit pozemky pod komunikacemi. Dle 
územního plánu by tudy měla být vedena cyklostezka. V současné době je území 
neprůchozí a navazuje na soukromé pozemky. Držíme zde průchod pro cyklostezku tím, 
že nedovoluje pozemky zaplotit a další část výkupů samozřejmě může přijít v rámci 
naplnění územního plánu.    
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Ing. Tůma: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha. 
Hajerová E.: Jedná se o záměr a na základě těchto jednání se zjistí, zda to chceme, či 
nechceme.  
Jelen F.:  Reagoval na vystoupení E. Hajerové. Při rozpočtu města, který město má, si 
myslí, že bychom měli kupovat pozemky, na kterých jsou připraveny stavby. Pokud bude 
studie na vybudování stezky, tak to bude ku prospěchu občanů.  
Ing. Joch: Iniciativa vznikla z diskuse na jednání zastupitelstva, že se pokusíme pozemek 
získat. Sdělil, že po dnešní diskusi se zdrží nebo bude hlasovat proti.  
Ing. Tůma: Upozornil na černou skládku za Červeným dvorem, na kterou již několikrát 
upozorňoval a která tam začíná zasahovat na komunikaci. Podal námět, zda by se území 
dalo využít např. k venčení psů - psí park. Více upřesní v bodu – diskuse zastupitelů.

13.10 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2/5 v k. ú. České Budějovice 5 
v rámci stavby "Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, 
České Budějovice" (KP-ZM/208/2014/M/113)
Přijato usnesení č. 108/2014 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

13.11 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby (vjezd a výjezd)  na části pozemku parc. 
č. 707 v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/199/2014/M/109)
Přijato usnesení č. 109/2014 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch.
Diskuse:  
Ing. Moravec: Upozornil, že Ing. Kábele má zasunutou hlasovací kartu, i když už 
odešel.   

13.12 Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 
a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/225/2014/M/129)
Usnesení nebylo přijato (8,12,17,3/40)
Bylo hlasováno o protinávrhu L. Klokočkové – odprodej nájemcům za cenu 
administrativní 36.902.547 Kč – (1,19,15,5/40) – nebyl přijat.  
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že obyvatelé domu v ul. Fr. Ondříčka měli zájem o odkup 
bytového domu. Požádal konkrétní fyzickou osobu, zástupce nájemníků, aby sehnal 
podpisy všech nájemníků, zda všichni mají zájem si bytový dům koupit s tím, že by poté 
vzniklo družstvo nebo jiná forma.konkrétní fyzická osoba donesl seznam nájemníků 
a u seznamu byly přiloženy podpisy. Když viděl, že zájem je, tak požádal majetkový 
odbor, aby se dům nechal ocenit. Dle znaleckého posudku cena v místě a čase obvyklá 
činní 52 mil. Kč. Administrativní cena vyhlášková v roce 2013 byla ve výši 36, 9 mil. Kč. 
 Na základě znaleckého posudku zástupce nájemníků pan Maxa přišel s žádostí o odkup 
tohoto domu a v žádosti byla administrativní cena a ne cena v čase a místě obvyklá, kde 
nájemníci požadovali slevu 20 %  - 25 %. Zmínil, že Správa domů s. r. o. na základě 
podnětu provedla kontrolu všech nájemních vztahů, zda jsou dle pravidel. Několik 
nájemníků neužívalo byt dle pravidel a došlo k výpovědím. Materiál není předkládán tak, 
jak přišla žádost od nájemníků, že celý bytový dům - 60 jednotek bude odkoupen za 
27 mil. Kč, kdy byla započítána sleva 25 %, ale žádost byla projednána radou města 
a hlasovalo se o záměru odprodeje ve výši 52 mil. Kč. Rada města doporučila tuto 
majetkovou dispozici a rozhodování bylo velmi těsné. Na tento bytový dům byla 
provedena přístavba a byla na ni získána dotace. Pokud by byl dům prodán dříve než za 
20 let, tak by město muselo dotaci ministerstvu vrátit. Dotace činila cca 3 mil. Kč. Na 
ministerstvu pro místní rozvoj je myšlenka, že domy a byty, které byly stavěny s dotací 
a jsou blokovány časovou lhůtou a obce s byty nemohou nakládat, tak se diskutuje, že by 
tato podmínka mohla být odpuštěna na základě podaných žádostí. Současný stav je ale 
takový, že pokud nebude vyhověno a pokud bude dům prodán, tak by se k částce měla 
připočítat částka dotace cca 3 mil. Kč, která by se měla vrátit. 
Diskuse:  
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konkrétní fyzická osoba: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha. Materiál není pravdivý. 
Není pravda to, že byly vyzděny jádra a dále se v materiálu píše, že byly vyměněny 
rozvody plynu a vody. Výměna rozvodů vody byla provedena tak, že nájemníci byli 4x 
vytopeni. Nástavba neodpovídá bydlení. Bylo dáno 11 výpovědí z toho přišly tři, z toho 
jedna oprávněná a 2 neoprávněné. Stále čeká a s ním i 8 nájemníků, zda výpověď dostane. 
Nikdo nikoho nekontaktoval a nikdo nic neřekl. Nepředstavuje si, že se takto jedná 
s občany města. Před rokem navštívil Ing. Jocha. Seznámil s historií tohoto domu. 
Představenstvo se zaručilo, že nájem zůstane 68,50 Kč.  Na znalcem určenou cenu 
36 903 mil. Kč byl předjednán úvěr a byl přislíben. Za cenu 52 mil. Kč jim žádná banka 
vzhledem k věku nájemníků nepůjčí. Již 16 let čekají na to, že si budou moci dům 
odkoupit.  
Klokočková L.: Informovala, že je nájemníkem bytu ve Fr. Ondříčka 22 a situace je 
taková, že v pondělí jako nájemníci sepisovali petici, kdy za podmínek 52 mil. Kč jako 
nájemníci o koupi zájem nemají. Každý na to má jiný názor, ale jednání probíhala 
o jiných částkách, než co nakonec schválila rada města. Není stavař, ani ekonom 
a nedokáže posoudit, zda je cena reálná či nikoliv.  
Hajerová E.: Dotazovala se odhadce Petra Pokorného, který zpracovával posudek a sdělil, 
že cena 52 mil. Kč odpovídá ceně, která je v současné době. Veškeré vady jsou v posudku 
započítány a skutečná cena v místě a čase obvyklá stejné bytové jednotky činní 
1 200 000 Kč. Panu Maxovi sdělila, že je ochotna hlasovat pro, za cenu v čase a místě 
obvyklou, když bude dům rozdělen na bytové jednotky.   
Ing. Joch: Informoval, že ve chvíli, kdy obdržel žádost, tak poté nechal zadat znalecké 
posudky.  Zda ve znaleckém posudku byla v roce 2013 administrativní cena 37 mil. 
a cena v místě a čase obvyklá 52 mil. Kč, tak pak doporučil, aby pan Maxa napsal žádost 
s tím, aby tam uvedl i slevu, takhle vznikla cena. Nesdělil, že cena bude schválena radou 
či zastupitelstvem. Požádal, ať někdo podá protinávrh na jinou cenu. Nikomu nic 
nesliboval. 
Klokočková L.: Upřesnila, že v domě je na nástěnce uvedena cena 36 902 547 Kč a o této 
částce se celou dobu jednalo.  
Hajerová E.: Požádala o vysvětlení, jak došlo k rozdílným cenám a kdo cenu zpracovával. 
 
Ing. Joch: Odpověděl, že cenu zpracovával Petr Pokorný a obě dvě částky jsou součástí 
jednoho znaleckého posudku. 
JUDr. Ing. Bouzek: Vysvětlil cenu. Pro zastupitelstvo je rozhodná cena obvyklá, pokud 
za znalosti té obvyklé ceny nerozhodne jinak.    
JUDr. Průcha:  Vznesl dotaz, jak vypadá bytový fond města České Budějovice, který se 
značně snižuje.   
Ing. Joch: Odpověděl JUDr. Průchovi, že v současné době město disponuje s 1 700 byty 
a významné množství z tohoto čísla jsou domy s pečovatelskou službou a bezbariérové 
byty. Uvedl, že cca 1 200 bytů je městem pronajímáno.   
JUDr. Průcha: Sdělil, že byla dohoda, že město pod hranici 1 200 bytů nepůjde, aby se 
město nedostalo do situace, kdy nebude mít k dispozici žádný byt. Otázku je třeba zvážit.  
Klokočková L.: Uvedla, že podala protinávrh na odprodej domu za částku 36.902.547 Kč 
a byla pověřena nájemníky k předání petice s tím, že nájemníci domu nesouhlasí 
s prodejem za 52 mil. Kč.    
Hajerová E.: Upozornila, že pokud dobře znají zákon o obcích 128/2000 Sb., tak to musí 
být výrazně zdůvodněno.   

13.13 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/547 v k. ú. České 
Budějovice 2 – zrušení usnesení (KP-ZM/213/2014/M/117)
Přijato usnesení č. 110/2014 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
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14. Odůvodnění významné veřejné zakázky "Zajištění správy, provozu, obnovy, údržby 
a oprav veřejného osvětlení na území města České Budějovice" (KP-
ZM/230/2014/M/134)
Usnesení nebylo přijato (21,0,11,5/37)
Materiál uvedl Ing. Calta s tím, že končí smlouva s firmou ELTODO- CITELUM s. r. o. 
na zajištění správy, provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení na území města. 
Konstatoval, že před tím byly úvahy, zda tuto správu nedat k zajištění Dopravnímu 
podniku města České Budějovice. Na radě města nebyla jednoduchá diskuse, kdy bylo 
schváleno otevřené výběrové řízení. Avizoval, že se zdrží hlasování, nesouhlasí se 
systémem, jakým by to mělo být vypsáno. Myslí si, že finanční prostředky by měly zůstat 
ve městě a nedávat je jiným firmám.  
Diskuse:  
Jelen F.: Vyjádření je nešťastné. Souhlasí s tím, že finanční prostředky by měly zůstat 
v Českých Budějovicích, ale nedokáže si představit v rámci zákona o zadávání veřejných 
zakázek, jak dokážeme to, aby správu prováděla budějovická firma. Rozumí tomu, ale 
myslí si, že z jeho pohledu nejlepší pro město je tuto zakázku znovu vysoutěžit. Pokud ve 
smlouvě nemá firma ELTODO-CITELUM s. r. o. opci na základě které by se ta smlouva 
mohla podepsat a pak by nemusela být předložena zastupitelstvu a ELTODO – 
CITELUM s. r. o. by mohlo pokračovat dál. Je zde materiál, který nemá koalice 
prodiskutovaný. Bude hlasovat dle nejlepšího vědomí a svědomí. 
Ing. Joch:  Neví, zda je ve smlouvě opce, ale byl také jeden z radních, který nehlasoval 
pro tento typ výběrového řízení, ale aby správu osvětlení zajišťoval Dopravní podnik 
města České Budějovice. Je přesvědčen, že městské služby by fungovat měly a jsou to 
věci, kterých se bojíme. Když bude městská společnost s kvalitním managementem, tak to 
může být přínosné. Jedná se o nemalé finanční prostředky, které tak zůstanou v městské 
společnosti. Zvažuje, že by mohl hlasovat pro. Ukáže se tím fungování volného trhu, 
město platí 5 let o 50 % více, než by mělo platit.  
Jelen F.: Sdělil, že do soutěže se může přihlásit i Dopravní podnik města České 
Budějovice. Rozumí argumentaci, ale obává se zřizování socialistických podniků, které 
budou umět vše. 
Ing. Dolejš: Informoval, že Dopravní podnik města České Budějovice je připraven se do 
výběrového řízení přihlásit. Uvedl příklady z Lince nebo Pasova, kde existují městské 
holdingy a funguje to velice dobře a nemyslí si, že je tam socialismus.    
Ing. Joch: Uvedl, že trh určuje vše a ukáže se. Podporoval Dopravní podnik města České 
Budějovice, a. s. z toho důvodu, že mají techniku a dle jeho názoru by došlo 
k zefektivnění práce.  
Ing. Popelová: Domnívá se, že dopravní podnik se může přihlásit a mnozí vědí, že 
smlouva s firmou ELTODO-CITELUM s. r. o. byla uzavřena na dobu 10ti let, protože se 
jednalo o výrazný investiční vklad. 
JUDr. Průcha: Reagoval na vystoupení F. Jelena. Nemůže pochopit Ing. Caltu, který 
předkládá tento materiál a nesouhlasí s ním.   
Jelen F.: Koalice je nejednotná. 
Ing. Calta:  Reagoval na vystoupení JUDr. Průchy. Vyjádřil pouze svůj osobní názor, 
který prezentoval i na radě města.   
Jelen F.: Shrnul debatu.  
Mgr. Thoma: Reagoval na Ing. Caltu, kdy je předkladatelem materiálu, který schválila 
rada města, tak jej má tak předložit a hlasovat si dle vlastního svědomí. Jako předkladatel 
bodu, který schválila rada města, by takový komentář dělat neměl. 
JUDr. Ing. Bouzek: Návrh podpoří tak, jak jej podpořila rada města.  
Ing. Calta: Sdělil, že si může vyjádřit svůj názor, i když je nesouhlasný a nevidí důvod, 
proč by mu to měl Mgr. Thoma zakazovat.  
Mgr. Thoma: Nic Ing. Caltovi nezakazoval, pouze upozornil, že je předkladatelem 
materiálu, který rada města schválila.     
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Jelen F.: Souhlasil s Ing. Caltou a požádal, aby neupíral slovo svému náměstku a nechal 
ho vyjádřit svůj názor.  
Byla vyhlášena přestávka na oběd 12:15-13:00 hodin.

15. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České 
Budějovice (KP-ZM/215/2014/M/119)
Přijato usnesení č. 111/2014 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

16. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb 
péče o děti do 6 let věku v roce 2013 (KP-ZM/214/2014/M/118)
Přijato usnesení č. 112/2014 (27,0,0,9/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

17. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2014 - 1. výzva (KP-ZM/222/2014/M/126)
Přijato usnesení č. 113/2014 (26,1,1,8/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout poskytnutí 
dotací v předloženém znění.   
Klokočková L.: Informovala, že je členkou sociální komise a vyzdvihla novinku, která 
v letošním roce proběhla při hodnocení žádostí. V loňském roce se schvalovalo 91 
a v letošním roce 94 žádostí. Velkým přínosem byl softwarový program, který umožnil 
to, že si mohla žádosti prohlédnout a vyjadřovat se k nim elektronicky. Poděkovala 
Mgr. Podholovi, Bc. Voštové a Mgr. Kovárnové za perfektní předložení materiálů 
a Mgr. Kovárnové za její administrátorskou práci, kterou bezchybně provádí.  
Mgr. Nadberežný: Oznámil, že syn Vladislav Nadberežný je členem společnosti Temperi, 
o. p. s.
Ing. Moravec: Oznámil, že osoba mu blízká je členkou v občanském sdružení PREVENT. 
Mgr. Podhola požádal o zaznamenání, že hlasoval pro tento materiál. 

18. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2014 (KP-
ZM/197/2014/M/108)
Přijato usnesení č. 114/2014 (28,0,0,8/36)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí 
dotace.   

19. Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění protidrogových služeb na území města České 
Budějovice (KP-ZM/231/2014/M/135)
Přijato usnesení č. 115/2014 (31,0,0,6/37)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města neinvestiční dotace 
schválit.    
Ing. Moravec: Oznámil, že osoba mu blízká je členkou občanského sdružení PREVENT 
a nebude k tomuto materiálu hlasovat.   

20. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva města za práci v orgánech obce - 
krátkodobé komise rady města od 1. 4. 2014 (KP-ZM/235/2014/M/137)
Přijato usnesení č. 116/2014 (30,0,0,7/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  
Diskuse:  
Ing. Mgr. Sláma: Požádal o rozšíření části II. schvaluje, kdy město má i územní komise 
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rady města a v nich jsou i zastupitelé a to takto: - předsedové územních komisí RM 
měsíčně, 0 Kč, členové územních komisí RM, měsíčně 0 Kč.   
Hajerová E.: Upozornila, že z hlediska jednacího řádu a statutu územních komisí to 
nejsou předsedové, ale jsou to vedoucí.

21. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2014 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-
ZM/203/2014/M/110)
Přijato usnesení č. 117/2014 (29,0,0,8/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

22. Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/126/2014/M/100)
Přijato usnesení č. 118/2014 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  

23. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
17. 3. 2014 (KP-ZM/223/2014/M/127)
Přijato usnesení č. 119/2014 (31,0,0,6/37)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

24. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/206/2014/M/111)
Přijato usnesení č. 120/2014 (31,0,0,6/37)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný s tím, že kontrolní zpráva k „Výběrovému řízení na 
odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II“ bude předložena na příští jednání 
zastupitelstva města.   

25. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. února 
a 12. března 2014 (KP-ZM/236/2014/M/138)
Přijato usnesení č. 121/2014 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

26. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/186/2014/M/101)
Přijato usnesení č. 122/2014 (36,0,0,1/37)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.   
Diskuse:  
Ing. Joch: Reagoval na odpověď, kterou obdržel F. Jelen týkající se rozpočtové skladby 
na kulturu a sport. 
Uvedl prezentaci - přesné výdaje na kulturu a sport za období 2001 -2013. Částka na 
kulturu 1,3 mld. Kč a na sport 1, 6 mld. Kč. Je nutné finanční prostředky rozdělit na 
kapitálové a běžné výdaje. Do celkového součtu byly započítány všechny významné akce,
investiční dotace a transfery, výstavba multifunkčních hřišť apod.
Uvedl výdaje na kulturu za období 2001-2013 - kapitálové výdaje činily 23 mil. Kč 
a běžné výdaje 226 mil. Kč . Jihočeské divadlo, p. o. – kapitálové výdaje 45 mil. Kč, 
běžné výdaje 1 mld. Kč.  Sport kapitálové výdaje – ostatní 39 mil. Kč a běžné výdaje 
187 mil. Kč . 
Uvedl celkové výdaje a příjmy na kulturu a sport v letech 2001 - 2013. Mgr. Thoma měl 
zpracované údaje od roku 2000 – 2013.
Jelen F.: Uvedl svou prezentaci a s tím, co zde uvedl Ing. Joch souhlasí. V materiálu 
Mgr. Thomy nebyly příjmy. Slučují se zde věci, které se srovnávat nedají.
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení F. Jelena. Nemůže srovnávat, financování 
obchodního subjektu a příspěvkové organizace.   
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil, že nejde srovnávat sport a kulturu, každá oblast má své 
poslání a nejde pouze o čísla. Kultura je nositelem hodnot a národ, který si nebude 
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pěstovat svou kulturu, upadne v zapomnění. Historické artefakty se přenáší až do dnes. 
Sport má jiné poslání – aktivitu mládeže, zaměstnání určitým směrem, který je lepší než 
užívání drog apod., ale není tam dlouhodobý aspekt jako u kultury. Nelze to přepočítávat 
na počet diváků. Rád fandí hokejistům a nemá radost z toho, že byli hokejisté prodáni do 
Hradce Králové, bohužel byl zde nespolehlivý partner.   
Jelen F.: Souhlasí, že poslání kultury a sportu má své, ale sport má nezastupitelnou úlohu 
ve společnosti stejně jako kultura.  Pokud sport chceme mít na nějaké úrovni, tak to 
nepůjde bez podpory města. Apeloval na vedení města, zda by se nedalo něco vymyslet, 
jak pomoci profesionálnímu sportu v Českých Budějovicích.

27. Diskuse zastupitelů ()
Klokočková L.:  Požádala o písemnou odpověď, jak město plánuje řešit chybějící 
chodníky mezi Baumaxem a bývalou ubytovnou „URAN“ směrem k zadní bráně 
Výstaviště České Budějovice, dále směrem od čerpací stanice Agip na Strakonickou 
a U Hvízdala, kde musí občané chodit po komunikacích. Připomněla, že probíhá 
regenerace Sídliště Vltava – sever, ale vzhledem k tomu, že město neodprodalo dům Fr. 
Ondříčka nájemníkům, ve kterém žije, požádala o nátěr laviček před domem Fr. Ondříčka 
22.    
Mgr. Menzelová: Vznesla požadavek starších občanů, zda by mohly být do bloku 
Pekárenské ulice osazeny lavičky. Dále uvedla nepříjemnou zkušenost z křižovatky 
Mánesova – Lidická, kde je nová křižovatka, ale problém budou mít vozíčkáři nebo 
nevidomí, kdy přechod ke světlům je velice obtížný. 
Ing. Tůma: V souvislosti se zařazením bodu do programu "koupě pozemku p. č. 2432/1", 
cesty, která končí uprostřed zemědělského pozemku, ho zajímalo, jaké záměry má město 
s tímto dotčeným územím. Toto území bylo podle jeho názoru vždycky deklarováno jako 
rekreační. Nyní se přilehlá zemědělská pole přestala obdělávat a jsou využívána pro 
venčení psů. Jako příklad uvedl jeho zkušenost se "psím parkem" v Praze. Pro stavbu 
cyklostezky se mu využití výše uvedeného pozemku nejeví jako reálné. Město sice vlastní 
U Špačků pozemek p. č. 2457/7, ale ten je podle jeho názoru pro cyklostezku nevhodný. 
Navíc je na obou začátcích tohoto pozemku umístěna cedule "Vstup zakázán, Soukromý 
pozemek". V této souvislosti požádal o prověření této situace a učinění nápravy, aby bylo 
možné přes tento pozemek procházet.
Ing. Popelová: Reagovala na vystoupení Mgr. Menzelové s tím, že když se projektovala 
křižovatka Mánesova-Lidická - zda přechody označit či nikoli, tak bylo dohodnuto, že se 
označovat nebudou, protože by to výrazně snížilo kapacitu křižovatky. Byly k tomuto 
velké diskuse. 
Informovala o stavu přednádražního prostoru, kdy proběhlo jednání se zástupci Mercury 
centra, kdy v rámci projektové dokumentace město vyhovělo přání, že se bude moci 
odbočit vpravo do Žižkovy ulice a další požadavek byl vypořádání podchodu pod 
Nádražní ul. s tím, že podchod by měl být pasáží a nic z toho se neodehrálo. Pokud by 
město podchod převzalo zpět, tak Mercury centrum by požadovalo finanční vypořádání. 
Neví, jaká to bude částka a zda pro město bude únosná. Jednání trvají a zaměří se na 
posunutí zastávek před České dráhy místo řešení přechodu pro chodce v místě vyústění 
do Žižkovy ulice.  
Jelen F.: Promítl darovací smlouvu, kdy svou odměnu zastupitele daruje Dětskému centru 
Arpida. Vznesl dotaz na Ing. Moravce, zda také daruje nějaké finanční prostředky 
nějakému sdružení.  
Mgr. Nadberežný:  Požádal, aby se na příštím jednání zastupitelstva představil hlavní 
architekt, aby bylo možné před zpracováním volebních programů sjednotit plány. Vznesl 
dotaz týkající se e-mailu firmy Proces, který se týká Strategického plánu rozvoje kultury. 
Reagoval na rozhodnutí rady města týkající se placeného parkování v širším centru města, 
kdy se nechce informace dozvídat z novin, protože jako zastupitel chce vědět, co se 
v tomto městě děje a proto navrhl, aby rada města dopředu informovala o podstatných 
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věcech, které bude projednávat.  Dále požádal o informace, jaké služební cesty vedení 
města uskuteční a co je jejich přínosem. Myslí si, že by zastupitelé měli být informováni 
o podstatných věcech, které vedení města dělá.      
Ing. Brůha:  Reagoval na vystoupení Mgr. Nadberežného, kdy ho překvapuje to, že ani 
členové širší koalice nejsou důsledně informováni. Informoval, že v nedávné době se 
dostal do sportovní haly, kde probíhaly extraligové zápasy souběžně na dvou polovinách 
hřiště. Když se dostal na plochu, tak ho překvapilo množství návštěvníků, kteří se 
pohybovali s igelitovými návleky na nohách, a tribuny byly prázdné. Dozvěděl se, že 
mládežnické kluby by si musely tribunu pronajmout. Nechtělo se mu věřit, že někomu 
pronajmeme sportovní halu bez tribuny. Není si jist, zda je to místo, kde uspořit.    
Ing. Joch: Reagoval se na Mgr. Menzelovou, zda si je jista, že chce osadit lavičky do 
Pekárenské ulice. Nedávno přišel podnět občanů na osazení laviček, ale protože se jedná 
o lokalitu, kde se v nočních hodinách pohybuje mládež, tak aby tam nevznikal hluk 
a občané nechtěli lavičky zase odstranit. Reagoval na podnět Ing. Tůmy. Má to vnímat 
tak, že to má připravit jako záměr k odkupu do příštího jednání zastupitelstva. Co se týká 
černé skládky, na území města to zajistíme, ale jinak jsou podněty na odbor životního 
prostředí.  
Ing. Moravec: Reagoval na Ing. Brůhu, kdy  na minulém jednání hovořil o Teplárně 
města České Budějovice, a. s. Ing. Brůha sdělil, že čísla nelžou a závisí na tom, jak je 
s nimi nakládáno. Neví, z jakého důvodu si vybral roky 2009 a 2012. Srovnával náklady 
na představenstvo a dozorčí radu Teplárny města České Budějovice, a. s., kdy zapomněl 
na konkurenční doložky a to - jednorázově vyplaceno 12 mil. Kč, to za nás není. Životní 
pojištění každý rok vypláceno ve výši od 2 do 4,5 mil. Kč, to za nás není. Náklady na 
konání valných hromad ročně od roku 2011, které byly 3 nebo 4 a pohybují se cca o jeden 
milión více než dříve. Uvedl srovnání, jak Teplárna města České Budějovice, a. s. 
funguje. V roce 2012 dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku v historii, protože se 
nic nedělo v minulosti s odsířením, nyní je před teplárnou velká investice - odsíření. 
V teplárně je zpracován koncept podnikatelské činnosti až do roku 2026 a pak se 
představenstvo a dozorčí rada musí neustále zabývat přezkumy na základě podnětů 
minoritního akcionáře Forum Energy. 
Dále reagoval na vystoupení Ing. Brůhy z 10. března  2011 - Co myslel tím, když řekl 
„Myslím, že Vám pan primátore, není třeba vysvětlovat, jak jsou tyto věci zneužitelné. 
Dle informace z médií, z času zhruba před rokem a rokem a půl, kdy Policie ČR objevila 
v jeho notebooku dokumenty a tyto dokumenty Vám tam někdo podstrčil.“ Pan primátor 
Mgr. Thoma na to tehdy reagoval, že Ing. Brůha sdělil velmi závažnou věc a v jeho 
notebooku Policie ČR nic nenašla.  Zajímalo by ho, jak to opravdu bylo, možná, že se 
odpovědi dočká. Reagoval na Ing. Tůmu. Nepořádek ve městě by se měl řešit osvětou, 
výchovou, represí a pak z jedné třetiny úklidem. Promítl, jak se o pozemky starají jiní 
majitelé, než je město a další snímky jak se stará město. Nelíbí se mu navážení do odboru 
správy veřejných statků, a že dělají všechno špatně a nepořádek ve městě je jen díky nim. 
Reagoval na F. Jelena ohledně odměn. Komu posílá Ing. Moravec finanční prostředky je 
jeho věc a Dětskému centru Arpida zatím ještě nepřispěl.  
Jelen F.: Promítl projekci a reagoval na článek, který se osobně dotýká Mgr. Thomy a je 
uveden na webových stránkách HOPB.  
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení F. Jelena a omluvil se z jednání zastupitelstva 
a vedením jednání zastupitelstva pověřil Ing. Jocha.  
Ing. Popelová: Reagovala na Mgr. Nadberežného s tím, že na e-mail od firmy Proces 
ohledně Strategie rozvoje kultury nebude reagovat. Na příští jednání se domluví 
s hlavním architektem, aby se představil zastupitelům. Snaha vypracovat strategii rozvoje 
kultury je dlouhodobá, ale ukazuje se, že můžeme napsat kvalifikační předpoklady, které 
firmy je splní, mají své zkušenosti i nabídku do výběrového řízení, ale pokud vyhraje 
výběrové řízení firma z Ostravy za 300 tis. Kč, tak pouze do výše odměny, kterou si 
vysoutěžila, kdy je to na tom dokumentu znát. Koncepce kultury se nedá obhájit a myslí 
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si, že bude lepší, když ten návrh pošle do jednotlivých zastupitelských klubů 
k projednání. Co se týká informací z rady města, je předkládána zastupitelstvu zpráva 
o činnosti rady města a pokud má dotaz k nějakému problému, tak ho může vznést, kde 
pak Mgr. Nadberežný dostane odpověď. Dále informovala, že se připravuje veřejné 
projednání témat, jedno z nich se bude týkat cyklodopravy, parkování, preference MHD, 
atd. Uskuteční se dne 16. 4. 2014, bude to veřejné projednání v zasedací místnosti 
zastupitelstva města a bude na to i veřejná inzerce a bude dobře, když zastupitelé přijdou. 
O tato jednání požádaly neziskové organizace ve městě. Jednání o koncepci strategie 
kultury ve městě bylo také veřejné. Pokud jsou dotazy, kde kdo byl na jaké cestě, jak se 
bude řešit parkování ve městě, tak samozřejmě má právo o to požádat.  
Ing. Brůha:  Odpověděl Ing. Moravcovi, proč komentoval zrovna roky 2009 a 2012. Rok 
2009 byl rokem, co předcházel volebnímu roku a nedá se pochybovat o tom, že práce 
orgánů byla poměrně ustálena. Rok 2011 si nemohl vybrat, protože docházelo ke změně 
systému řízení a vyplácelo se odstupné apod. Rok 2013 si nemohl vybrat, protože 
uzávěrka akciové společnosti bude teprve schvalována. Nic jiného než rok 2012 mu 
nezbýval a kdy v tomto roce to bylo ustálené. Avizoval to dva a půl roku, že se na to bude 
v budoucnu ptát, kdy upozorňoval, že změna řízení společnosti bude znamenat daleko 
větší prostředky, než tomu bylo dříve. Ing. Moravec uváděl něco o úrazových a životních 
pojistkách a myslí si, že neměl pravdu. V roce 2009 bylo vyplaceno na úrazových 
pojistkách cca 2 mil. Kč, v roce 2012 to bylo 2.274 mil. Kč na životních pojistkách 
12 mil. Kč na úrazových pojistkách. Avizoval, že nemůže použít údaje, které jsou veřejně 
k dispozici, protože tam by to prodražení bylo ještě větší, než odpovídá reálu. To byly 
informace, které chtěl od té společnosti získat, aby mohl říci korektní informace. 
Očekával, že jako předseda dozorčí rady minule Ing. Moravec vystoupí s tím, že náklady 
na řízení společnosti jsou větší či menší. Překvapilo ho, že dozorčí rada neměla spočítány 
dopady. Pouze ocitoval vyjádření Teplárny města České Budějovice, a. s. a rozšířil to 
o některé informace, které jak mu bylo doporučeno předsedou představenstva, aby si je 
našel na webových stránkách. K dotazu Ing. Moravce sdělil, že se objevily na veřejnosti 
materiály o tom, že jeden z našich odborů zaměstnává zvláštní lidi, kteří sledují 
pornostránky a kde ty materiály nejsou korektní, protože k připojování na ty stránky 
docházelo minutu po půlnoci a doba připojení byla vteřina. V této souvislosti řekl, jak je 
nebezpečné vypouštět takové informace, aniž by to bylo jasně podloženo. Reagoval na 
článek na stránkách HOPB, kdy se o tom celý rok 2010 diskutovalo. Mgr. Thoma by měl 
vědět, jak se dají tyto věci zneužít, a člověk je dehonestován, i když se ničeho nedopustil.  
 
Ing. Tůma: Požádal o informaci, jaký bude osud černé skládky za Červeným dvorem, na 
kterou již několikrát upozorňoval a která se rozrůstá. Požádal o informaci, jaké další 
záměry má město ve sběru bioodpadů. Občané by měli být podle jeho názoru 
informováni.
Mgr. Menzelová: Reagovala na vystoupení Ing. Jocha ohledně požadavku na osazení 
laviček v bloku Pekárenské ul., kdy tlumočila pouze požadavek starších občanů a co se 
týká případného hluku či nepořádku, od toho máme městskou policii, aby ohlídala 
pořádek ve městě. Reagovala na vystoupení Ing. Popelové, kdy poděkovala za vysvětlení 
ohledně přednádražního prostoru. Nedostala bohužel uspokojivou odpověď ohledně 
křižovatky Lidická-Mánesova, když tam budou přecházet nevidomí, nebo vozíčkáři, jak 
tam situaci bude řešit, zda bude odkázán na to, že ho někdo převede.   
Jelen F.:  Reagoval na Mgr. Thomu a článek zveřejněný na webových stránkách HOPB. 
Nechápe Mgr. Thomu, proč se ho dotkl, a musel odejít z tohoto jednání zastupitelstva, 
když je veřejně přístupný. 
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na Ing. Brůhu. Pokud chtěl srovnávat předchozí a současné 
období, tak nikdy neměl pochybnosti o tom, že byli odstraněni z představenstva takhle 
důležitého podniku politici, kteří neměli kvalifikaci podnik odborně řídit. Nebude se 
pouštět do toho, kolik kdo dostával. V teplárně se sjednávaly dříve skryté odměny, kdy 
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bylo sjednáváno životní a úrazové pojištění a my jsme se odměn vzdali. Osobně se vzdal 
plnění půl mil. Kč, které měl dostávat každé 3 roky. Považuje to za nemorální a odměna 
by měla odpovídat náročnosti práce a má odpovídat zodpovědnosti. Vzdání se těchto 
odměn považuje za jednoznačný krok správným směrem, a pochybuje, že je mnoho 
podniků v této republice, kde došlo k takovýmto krokům ve prospěch občanů.  
Ing. Popelová: Reagovala na vystoupení Mgr. Menzelové, týkající se křižovatky 
Mánesova – Lidická kdy opatření nebylo kvůli úsporám, ale kvůli kapacitě křižovatky. 
Pro chodce jde o režim stejný, jako je na neřízených křižovatkách, to co vyplývá 
z vyhlášky. Chápe, že to může být matoucí, že kus přes hlavní tah už světelné semafory 
jsou, ale z hlediska vyhodnocení kapacit vycházelo, že to není úplně nutné ta světla tam 
osazovat a kapacitu křižovatky to ovlivnilo výrazným způsobem.

28. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
Vystoupil konkrétní fyzická osoba: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha týkající se 
projednaného bodu 13.12., kdy byla navržena cena 37 mil. Kč  a byla navržena městem 
jako cena průchodná i s 20 % slevou. Sdělil, že do toho domu musí vložit cca 7 mil. Kč 
na opravy, protože když v loňském roce žádali Správa domů s. r. o., tak v domě 
nevyměnila ani žárovku. Je mu líto, že nebyl pochopen jejich záměr. Mrzí ho, že prodej 
domu Fr. Ondříčka nebyl schválen. Obcházel radní s tím, zda by šlo podpořit jejich 
záměr. Osobně  ho překvapila otázka paní E. Hajerové, zda je bývalý policista. 
Odpověděl, že není a pokud takto lustruje občany, tak ho to mrzí.   
Hajerová E.: Informace měla poskytnuté od Správy domů s. r. o., když se to o panu 
Maxovi šířilo.     

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.

30. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:17 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: Změna č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II 

v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/193/2014/M/106)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 62 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Sídliště Vltava II v k.ú. České Budějovice 2 (dále též "změna č. 62 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 62 ÚPnM 

včetně odůvodnění obsahujícího vyhodnocení uplatněných připomínek,
II. k o n s t a t u j e

že návrh změny č. 62 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 21.6.2012 pod č.j.: KUJCK 3622/2012/OREG/4,

III. v y d á v á
změnu č. 62 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 19 stran textu, 3 výkresů 
přílohy č. 1 a 2 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2000, o závazných částech územního plánu města České 
Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále 
nepoužije, 

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit
1. uložení dokumentace změny č. 62 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Sídliště Vltava II v k.ú. České Budějovice 2, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru 
územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 62 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 62 ÚPnM.

K bodu: Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2014 (č.j. KP-ZM/216/2014/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2014:
zastupitelstvo města

I. p o v ě ř u j e
Jana Turinského, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice, k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, respektive služeb kulturního charakteru spočívajících v provozování 
kina Kotva pro rok 2014,

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva pro rok 2014 panu Janu 

Turinskému, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice, ve výši 1.200.000 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro p. Jana Turinského,

III. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2014 (č.j. KP-
ZM/224/2014/M/128)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. návrh rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městské památkové 

rezervace České Budějovice na rok 2014 dle důvodové zprávy,
2. návrh podílu města České Budějovice na spolufinancování jednotlivých akcí dle 

důvodové zprávy,
II. u k l á d á

Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
zajistit další kroky k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí za rok 2013 (č.j. KP-ZM/187/2014/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí za rok 2013.

K bodu: Delegace zástupce města České Budějovice na mimořádné valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., které se budou konat do 30. 6. 2014 - 
změna usnesení č. 107/2013 (č.j. KP-ZM/226/2014/M/130)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2014:
zastupitelstvo města

m ě n í
usnesení č. 107/2013 ze dne 23. 5. 2013 v části deleguje tak, že se vypouští slovo "mimořádné"
II. deleguje
    1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady 
        společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat do 30. 6. 2014,  
    2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice 
        na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat 
        do 30. 6. 2014.

K bodu: Realizace a financování projektu "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" (č.j. 
KP-ZM/195/2014/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Zanádražní komunikace - 1. etapa, 

část 1.1" s celkovým rozpočtem ve výši 94 mil. Kč s tím, že financování bude 
realizováno z rozpočtu statutárního města České Budějovice,

2. zapojení projektu "Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" do nezávazné části 
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Tematického IPRM,
II. u k l á d á

1. Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,

2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
a) zajistit financování projektu v případě přiznání dotace,
b) požádat Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o zapojení projektu 

"Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1" do nezávazné části Tematického 
IPRM.

K bodu: Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2013 (č.j. 
KP-ZM/190/2014/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště 
Máj za rok 2013,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2013. 

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2013 (č.j. KP-
ZM/191/2014/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy za rok 
2013

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2013

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2013 (č.j. KP-
ZM/192/2014/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2013,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2013.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 33 (č.j. KP-ZM/220/2014/M/124)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 33,

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 33 - přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru 
na základní školy – stavby (4.160.000 Kč) a současně zapojení rezervy kapitálových výdajů 
finančního odboru (2.340.000 Kč) ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na financování dotační akce „Hřiště ZŠ Bezdrevská“ v celkové výši 6.500.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 3. 2014
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 33 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 11 a V 12 (č.j. KP-ZM/219/2014/M/123)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 11 a V 12,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 11 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

odboru kultury a cestovního ruchu z nespecifikovaných rezerv – dotace dle Směrnice č. 
6/2013 - kultura na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 
fyzickým osobám, právnickým osobám, neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem, neinvestiční transfery spolkům, neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
a účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám v celkové výši 
3.850.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 12 - přesun rozpočtu v rámci běžných výdajů odboru 
informačních a komunikačních technologiích z nákupu ostatních služeb na zpracování 
dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v celkové výši 
23.573.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 31. 3. 2014
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 11 a V 12 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti v rámci  stavby "Most ev. č. CB-039 v Jírovcově ulici" (č.j. KP-
ZM/207/2014/M/112)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 4724/33 v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího ve strpění  stavby 
mostu ev. č. CB-039 a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem zajišťování provozu, 
nutných oprav, údržby a odborné revize této stavby, v rozsahu jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla 
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Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice, IČ 00244732 (jako oprávněný),
a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha, IČ 70889953 (jako povinný), 
na dobu neurčitou, to vše za cenu 10 000 Kč + DPH podle příslušné sazby daně,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 801/4 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/218/2014/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 801/4 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako 
parc. č. 801/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. České Budějovice 4 
společnosti REHA – MED s. r. o., se sídlem Charkovská 393/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ 45243646 (kupující a strana povinná), za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.400 Kč + 
náklady spojené s prodejem a uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v povinnosti strpět umístění, provozování, údržbu 
a opravy stožáru trakčního trolejového vedení  trolejbusové dráhy MHD na nově vzniklém 
pozemku parc.č. 801/6 v k. ú. České Budějovice 4 pro Dopravní podnik města České 
Budějovice, a. s., se sídlem Novohradská 238/40, České Budějovice, IČ  25166115 (strana 
oprávněná), a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1667/41 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita „Luční jez“ (č.j. KP-ZM/211/2014/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1667/41 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m2 (pod 
rozestavěným bytovým domem) v k. ú. České Budějovice 2 spol. VLTAVAPARK s. r. o., se 
sídlem Radniční 136/7, České Budějovice, IČ 26024306, za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 1.729.600 Kč (bez DPH) + náklady spojené s prodejem

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 853/5 v k. ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/217/2014/M/121)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 853/3 (ostatní komunikace, ostatní plocha) oddělené 
geometrickým plánem č. 3907-7/2014 a označené jako nově vzniklá parc. č. 853/5 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) o výměře 25 m2  v k. ú. České Budějovice 7 Společenství 
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vlastníků jednotek – Schneiderova 385/22 a 384/24 České Budějovice, IČ 26057425, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 37.500 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemků parc. č. 726/1 
a 2099/127, vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/212/2014/M/116)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí prodej části pozemku parc. č. 726/1 o výměře cca 11 m2 a části pozemku parc. č. 
2099/127 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. České Budějovice 2, spol. LuckyNet s. r. o., se 
sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 28078993, za cenu v místě a čase obvyklou 
stanovenou v době prodeje + náklady spojené s prodejem a s podmínkou předkupního práva 
pro statutární město České Budějovice, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem 
v rámci dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích" 
(č.j. KP-ZM/210/2014/M/114)

(Zrušeno usnesením č. 202/2015 ze dne 21. 9. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 244732 (dárce) 
a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice, IČ 70890650 
(obdarovaný), na pozemky nebo jejich části pod stavebními objekty dotčenými dopravní 
stavbou „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, část 1.2 a 2.1“ a to parc. č. 
č. 972/1 o výměře 1282 m2, ostatní plocha, silnice, která vznikla na základě geom. plánu č. 
2799–3096–84/2011 ze dne 23. 11. 2011 sloučením dílu „a1“ o výměře 1186 m2, dílu „d1“ 
o výměře 1 m2, dílu „e1“ o výměře 66 m2 a dílu „i2“ o výměře 29 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 956/4 o výměře 47 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 2799–3096–84/2011 ze dne 
23. 11. 2011 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 956/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, v k. ú. České Budějovice 4,  pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 902/1 
o výměře 1891 m2, ostatní plocha, silnice, která vznikla na základě geom.  plánu č. 2799– 
3096– 84/2011 ze dne 23. 11. 2011 sloučením dílu „f1“ o výměře 59 m2, dílu „h1“ o výměře 
1695 m2 a dílu „i4“ o výměře 137 m2 v k. ú. České Budějovice 4, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 991/1 o výměře 2012 m2, ostatní plocha, silnice, která vznikla na základě 
geom. plánu č. 2875–79/2012 ze dne 27. 7. 2012 sloučením dílu „c4“ o výměře 272 m2, dílu 
„h3“ o výměře 594 m2 a dílu „i1“ o výměře 1146 m2 v k. ú. České Budějovice 4, pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1077/1 o výměře 3245 m2, která vznikla na základě geom. 
plánu č. 2875–79/2012 ze dne 27. 7. 2012 sloučením dílu „k5“ o výměře 693 m2, dílu „l5“ 
o výměře 83 m2, dílu „m5“ o výměře 1161 m2, dílu „o5“ o výměře 946 m2, dílu „p2“ 
o výměře 158 m2, dílu „r“ o výměře 171 m2, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 372/4 
o výměře 19 m2 a dílu „s1“ o výměře 14 m2 v k. ú. České Budějovice 4 a pozemkové parcely 
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katastru nemovitostí č. 1077/30 o výměře 13 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. České 
Budějovice 4,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod nemovitostí a staveb ZTV v k. ú. 
České Vrbné – Hvízdal II a staveb ZTV v k. ú. České Vrbné – Hvízdal II (č.j. KP-
ZM/229/2014/M/133)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 106/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na převod dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV v rámci 
stavby „ZTV Hvízdal II“ v k. ú. České  Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné  a nemovitostí v k. 
ú. České Vrbné  dle  „Pravidel pro převod staveb ZTV“:
- stavby komunikace včetně zeleně a sjezdů 
- stavby kanalizačního řadu 
- stavby vodovodního řadu 
- stavby veřejného osvětlení včetně kabelového vedení,  
od investorů stavby, konkrétní fyzické osoby- pozemků parc. č. 310/20, 314/39, 314/53, 
314/2, 315/20, 314/40, 315/10, 315/13, 315/14, 319/7, 315/16, 319/9, 315/3, 317/16, 315/15 
a 319/10, vše v k. ú. České Vrbné, pod stavbou komunikace, zeleně a sjezdů od vlastníků 
předmětných pozemků,   

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – dar parkovacího místa a chodníku na částech 
pozemků parc. č. 3950/3 a 1044 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/232/2014/M/136)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 107/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí budoucího daru staveb chodníku a parkovacího stání pro invalidy na pozemcích parc. č. 
1044 a 3950/3 v k. ú. České Budějovice 7 od Jednoty, spotřební družstvo České Budějovice, 
IČ 00031852, (jako investor), do vlastnictví statutárního města České Budějovice,  

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2/5 v k. ú. České 
Budějovice 5 v rámci stavby "Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek 
Plynárenská - Družstevní, České Budějovice" (č.j. KP-ZM/208/2014/M/113)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 108/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 2/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 528 m2 v k. ú. 
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České Budějovice 5, v rámci realizace stavby " Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek 
Plynárenská-Družstevní, České Budějovice" od Českých drah, a. s.,  se sídlem Nábřeží  L. 
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 
dle znaleckého posudku ve výši 633 600 Kč s tím,  že úhradu daně z nabytí nemovitosti 
zaplatí kupující - statutární město České Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby (vjezd a výjezd)  na části pozemku 
parc. č. 707 v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/199/2014/M/109)

(Zrušeno usnesením č. 290/2014 ze dne 11. 9. 2014)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 109/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby (vjezdu a výjezdu) na části pozemku parc. č. 707 o výměře 168 m2 v k. ú. 
České Budějovice 4, od společnosti ContiTrade Services, s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 756 
02 Otrokovice, IČ 41193598, za částku ve výši 100 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/547 v k. ú. České 
Budějovice 2 – zrušení usnesení (č.j. KP-ZM/213/2014/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 110/2014:
zastupitelstvo města

r u š í
usnesení č. 291/2012 ze dne 18. 10. 2012 ve věci prodeje části pozemku 2061/547 v k. ú. České 
Budějovice 2 vlastníkům jednotek v domě N. Frýda 1242/15 v Českých Budějovicích v celém 
rozsahu.

K bodu: Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/215/2014/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 111/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České 
Budějovice, IČ 00581577, převod nemovitého majetku - pozemku parc. č. 3882/3 a budovy č. 
p. 2250 v k. ú. České Budějovice 3, v celkové ceně 10.687.188,62 Kč, 

II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj 
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2013 (č.j. KP-ZM/214/2014/M/118)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 112/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti 
do 6 let věku v roce 2013.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2014 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/222/2014/M/126)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 113/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v roce 2014 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

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

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2014 
(č.j. KP-ZM/197/2014/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 114/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže České 

Budějovice, IČ 00425851, na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2014 ve výši 
100 000 Kč,

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

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění protidrogových služeb na území města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/231/2014/M/135)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 115/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2014 občanskému sdružení PREVENT, IČ 

69100641, ve výši 1 mil. Kč a to v poměru 200.000 Kč pro Adiktologickou poradnu 
Prevent, 200.000 Kč pro Doléčovací centrum Prevent, 200.000 Kč pro Jihočeský 
streetwork Prevent, 200.000 Kč pro Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 
a 200.000 Kč pro Substituční centrum Prevent,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
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II. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva města za práci v orgánech obce - 
krátkodobé komise rady města od 1. 4. 2014 (č.j. KP-ZM/235/2014/M/137)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 116/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu o návrhu odměn za výkon funkce členů zastupitelstva k nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb. - krátkodobé komise rady města,

II. s c h v a l u j e
výši odměn za práci v orgánech obce od 1. 4. 2014: 
- předsedové krátkodobých komisí rady města, měsíčně 0 Kč, 
- členové krátkodobých komisí rady města, měsíčně 0 Kč,
- vedoucí územních komisí rady města, měsíčně 0 Kč,  
- členové územních komisí rady města, měsíčně 0 Kč,

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

K bodu: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2014 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
(č.j. KP-ZM/203/2014/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 117/2014:
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
1. poskytnutí neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje na rok 2014 v celkové výši 1 942 000 Kč,
2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje pro rok 2014 v celkové výši 600 000 Kč,
3. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2014 statutárním městem České 

Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje,
III. u k l á d á

Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/126/2014/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 118/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost předsedy Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. Tomáše Strouhy ve smyslu 
§ 64 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
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II. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Renatu Musilovou,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
informovat JUDr. Tomáše Strouhu, předsedu Okresního soudu v Českých Budějovicích.

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
17. 3. 2014 (č.j. KP-ZM/223/2014/M/127)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 119/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/206/2014/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 120/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 

5. 3. 2014,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. zprávu o splnění usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 122/2011.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. února 
a 12. března 2014 (č.j. KP-ZM/236/2014/M/138)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 121/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 26. února a 12. března 2014.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/186/2014/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 122/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 2432/1 v k. ú. 

České Budějovice 6 – ul. U Červeného  Dvora (č.j. KP-ZM/227/2014/M/131)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemku parc. č. 2432/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 2081 m2 v k. ú. České Budějovice 6 se stavbou komunikace z vlastnictví ČR 
- Lesů České republiky, s. p. , se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 
a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, 
nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 
a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/225/2014/M/129)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje nemovitostí v ulici Fr. Ondříčka v Českých 
Budějovicích, a to pozemku parc. č. 2137/31 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 
s domem čp. 1209, pozemku parc. č. 2137/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 390 m2 
s domem čp. 1130 a pozemku parc. č. 2137/30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m2 
s domem čp. 1129, k. ú. České Budějovice 2, nájemcům za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
52.000.000 Kč + úhradu investice ve výši přiznané státní dotace 3.200.000 Kč v případě, že 
statutárnímu městu České Budějovice nebude zkrácena vázací doba podmínek nakládání s byty 
postavenými s přispěním dotace a uložení Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Odůvodnění významné veřejné zakázky "Zajištění správy, provozu, obnovy, údržby 
a oprav veřejného osvětlení na území města České Budějovice" (č.j. KP-
ZM/230/2014/M/134)

Usnesení ve věci odůvodnění veřejné zakázky na služby pod názvem "Zajištění správy, provozu, 
obnovy, údržby a oprav veřejného osvětlení na území města České Budějovice" a uložení 
Ing. Kamilu Caltovi, náměstku primátora,
zajistit zpracování návrhu na vypsání výše uvedené veřejné zakázky dle schváleného odůvodnění, 
nebylo přijato. 

Č. Budějovice  20. 3. 2014
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Joch

Mgr. Ivan Nadberežný

Mgr. Juraj Thoma
primátor


