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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/503/2014/Z/4
Z Á P I S

z 32. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 19. 6. 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, Milan Brabec, Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj Dolejš, 
Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Mgr. Ondřej Flaška, Bc. Michael Gyepes, Eva Hajerová, Jan Hrdý, 
Ing. Miroslav Joch, Ing. Bc. Břetislav Kábele, Lea Klokočková, Petr Kocar, Mgr. Stanislav Křída, 
Mgr. Barbora Lišková, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan 
Nadberežný, Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, Ing. Miloslav Procházka, CSc., Mgr. Blanka 
Procházková, JUDr. Josef Průcha, Ing. Veronika Přibylová, Ing. Stanislav Rataj, Ing. Ivan 
Rybníček, Ing. Josef Schoř, Bc. David Sláma, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří 
Šesták, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Ivan Tekel, Ing. Jan Tůma

Omluveni: 
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Ing. Vladimír Brůha, František Jelen, MUDr. Martin Kuba, 
Ing. Ivana Popelová, Mgr. Juraj Thoma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu, zvolení návrhové komise 
Zasedání zahájil a řídil Ing. Miroslav Joch, náměstek primátora, bod poř. č. 10.,  42. a 43. 
řídil Ing. Kamil Calta, náměstek primátora a body poř. č. 11.- 27.15 řídil Mgr. Petr 
Podhola, náměstek primátora.  
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9.05 
hodin) přítomno 31 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet. 
Zastupitelé obdrželi u prezence materiál k bodu poř. č. 41 - Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-RM/424/2014/M/232), 
Výměnu materiálu poř. č. 15 - Realizace a financování projektu ZŠ Dukelská 
„Vzdělávání v 21. stolení – interaktivně“ kdy  se k tomuto bodu před jednáním 
zastupitelstva města dne 19. 6. 2014 konala mimořádná rada města a schválila navýšení 
dotace. 
Dále zastupitelé obdrželi Výroční zprávu Dopravního podniku města České Budějovice, 
a. s. za rok 2013 a dopis konkrétní fyzické osoby k bodu poř. č. 27.5. Dispozice 
s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1859 v k. ú. České Budějovice 2.  
Bod poř. č. 47 - Vystoupení občanů byl projednán od 13:00 h. 
Zastupitelé byli informováni, že na minulém 31. jednání zastupitelstva města byla 
schválena investiční dotace na projekt obnovy kostela Svaté Rodiny pro 
Římskokatolickou farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, kde byla zároveň schválena 
smlouva na tuto dotaci. Na žádost Biskupství českobudějovického byla tato smlouva 
v závěrečných ustanoveních doplněna o schvalovací doložku ze strany Biskupství 
českobudějovického. 
Dle § 4 odst. 12 jednacího řádu zastupitelstva města byla sloučena diskuse a hlasování 
k bodům poř. č. 14 – 18.
K bodům poř. č.  27.6. - 27.7. a 30 – 31. byla sloučena diskuse.  
Byl schválen program 32. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (33,0,0,1/34).
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Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Mgr. David Sláma, Mgr. Ondřej 
Flaška, Jan Hrdý, Ing. Ivan Rybníček, Ing. Petra Šebestíková (35,0,0,0/35)
Jaroslava Sýkorová a Ing. Kamil Calta byli pověřeni podepsat zápis jako ověřovatelé.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Zápis z 31. zasedání města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. 

1. Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství 
(KP-ZM/467/2014/M/273)
Přijato usnesení č. 192/2014 (29,0,7,0/36)
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že v současné době je platná Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2006, o ochraně veřejného pořádku, kdy po právní stránce neodpovídá 
vývoji, po věcné stránce je morálně zastaralá a má normativní ustanovení. Shrnul rozdíly 
mezi návrhem této vyhlášky a návrhem vyhlášky z roku 2011. Současná vyhláška je 
navržena tak, že přibyla regulace zábavní pyrotechniky a nově se objevuje problematika 
čistoty veřejného prostranství a ochrany veřejné zeleně, dále spalování suchých 
rostlinných materiálů. 
Diskuse:  
Klokočková L.: Informovala, že je členkou sociální komise a že při včerejším jednání byli 
členové komise udiveni, že nebyla tato vyhláška do komise předložena, jak tomu bylo 
v roce 2011. Dále zmínila, že po schválení této vyhlášky budou postihováni maturanti, 
kteří půjdou s lahví vína kolem kašny, nikoliv ti, co popíjejí „krabičák“. Výhrady, které 
k vyhlášce měla před třemi lety, má stále a domnívá se, že je zaměřena proti pokojným 
občanům. Sdělila, že se zdrží hlasování a že má pocit, že předkládání této vyhlášky je 
předvolebním tahem. Myslí si, že od roku 2011 bylo dost času na to, aby se všechny 
připomínky zpracovaly.  
Bc. Pikous: Navázal na vystoupení L. Klokočkové. Upozornil na Čl. 4  - Požívání 
alkoholických nápojů. Poukázal na to, že kvůli malému počtu nepřizpůsobivých budou 
postiženi všichni. Chápe, že je to „kladivo“ na nepřizpůsobivé občany, ale vyhláška 
omezí svobodu všech. Dále upozornil, že stavební dělník si teď nebude moci dát ani po 
práci pivo na lavičce a bude muset jen do restaurace. Zdůraznil, že slušní občané se 
nebudou opíjet na veřejnosti a že si teď nebudou moci dát pivo venku. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Kvituje, že klub KSČM má starost o dodržování práv našich občanů, 
vidí v tom historický posun. Pokud Bc. Pikous nesouhlasí s Čl. 4, je potřeba připravit 
protinávrh a musí být připraven koncepčně, aby to nenarušilo zbytek vyhlášky, a pokud 
bude připraven, může o něm zastupitelstvo diskutovat. Rada města projednávala 
jednotlivá ustanovení a je vedena záměrem alespoň nějakým způsobem přispět ke zvýšení 
pořádku ve městě. Vyhláška jako právní předpis není všelék a radní měli různé názory na 
jednotlivá ustanovení, kdy se uvažovalo o efektivitě nástrojů a vymahatelnosti a zda 
zákazy nejsou příliš přísné. Byla snaha, aby úprava byla šita na míru Českým 
Budějovicím. Zákazy ve většině nejsou všeobecné, ale jsou vymezeny na určené oblasti 
města, a pokud praxe ukáže, že některé vymezené oblasti v příloze budeme chtít vyjmout, 
nebo zařadit nějakou další, tak je možné to udělat, ale je potřeba někde začít. Sdělil, že 
vyhlášku podpoří a nemyslí si, že je to populistický návrh.   
Ing. Joch: Připomněl, že výsledná podoba vyhlášky je velkým kompromisem 
a diskutovalo se o každé větě. Oproti minulému návrhu byla vyjmuta například regulace 
prodeje občerstvení.    
Ing. Tůma: Vznesl dotaz, zda se nedostane do střetu s vyhláškou, když bude spalovat 
dřevo při grilování. Dále se dotázal, jak bude naplněna účinnost vyhlášky. 
Ing. Joch: Sdělil, že na případné dotazy odpoví Mgr. Veselský, právník odboru kancelář 
tajemníka, který vyhlášku připravoval. Vyhláška byla konzultována se 
zástupci ministerstva vnitra, kteří ji doporučili, a co se týká vymahatelnosti, to je 
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záležitost městské policie. Na otázku spalování dřeva v grilech, krbech, atd. odpoví 
Mgr. Veselský.
Mgr. Veselský, právník odboru kancelář tajemníka: Vysvětlil, že ve vyhlášce v Čl.10 je 
uvedeno spalování odpadu, kterého se potřebujete zbavit, např. listí na zahradách, 
nevztahuje se na spalování dřeva v grilech.         
Hajerová E.: Sdělila, že je ráda, že se konečně dobrali nějakého konce a myslí si, že 
městská policie nebude šikanovat občany, ale dostane nástroj, který umožní postihovat ty, 
kteří se chovají na veřejnosti tak, že to vzbuzuje pohoršení.  
Ing. Rataj: Požádal, aby v Čl. 10 - Spalování suchých rostlinných materiálů bylo 
vypuštěno slovo „suchých“, kdy je těžko definovatelné, co je suché. 
Mgr. Veselský: Odpověděl, že spalování jiných než „suchých“ zakazuje zákon na ochranu 
ovzduší. Uvedl, že není možné pálit čerstvě posekanou trávu, to zakazuje zákon na 
ochranu ovzduší, ale nezakazuje pálení suchého listí a dává možnost obci, aby tak učinila 
ve své vyhlášce, což je v ní zahrnuto.     
Klokočková L.: Vznesla dotaz, když zapálí suché listí a bude si opékat špekáčky, tak je to 
v pořádku. 
Ing. Joch: Odpověděl, že si může opékat špekáčky na suchém listí.   
Bc. Pikous: Sdělil, že nebude upravovat vyhlášku, ale nebude pro ni hlasovat, protože 
s určitými body nesouhlasí.
JUDr. Ing. Bouzek: Odmítl pochyby o cílech vyhlášky, a když si bude chtít dát dělník 
pivo venku, tak si sedne do předzahrádky.

2. Obecně závazná vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány 
sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (KP-ZM/438/2014/M/246)
Usnesení nebylo přijato (1,31,1,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že zastupitelstvo města dne 15. 12. 2011 schválilo 
vyhlášku, která zakazuje provozovat na území města všechny druhy hazardu, které zákon 
o loteriích obcím zakázat umožňuje. Zastupitelstvu města je předkládán návrh obecně 
závazné vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry, kterou by byl hazard na území města opět regulován 
formou stanovených 5 adres, na nichž je možné (za podmínek přesně stanovených 
zákonem o loteriích) provozovat sázkové hry pouze v kasinu. Podnětem k předložení 
návrhu vyhlášky je žádost Unie herního průmyslu České republiky, která zastupuje 
významné firmy v oboru heren a kasin, která po městu požaduje přehodnocení stávající 
situace v oblasti hazardu na území města a nahrazení úplného zákazu loterií a jiných 
podobných her malým a přísně regulovaným trhem za smluvně ujednaných podmínek. 
Sdělil, že příjem města z hazardu se rapidně sníží, když budou ministerstvem financí 
právoplatně zrušena všechna stávající povolení k provozu a jiných podobných her na 
území města, což lze předpokládat nejpozději do 31. 12. 2014. Hazard byl, je a bude a je 
otázkou, jakou kontrolu nad ním budeme mít. Vytlačení hazardu z města je jedinou 
správnou cestou, ale na druhou stranu 40 mil. Kč do rozpočtu je suma, za kterou můžeme 
zrekonstruovat např. jednu ulici. Upozornil, že se jedná se o věcný záměr. Vyhláška 
nebyla konzultována s ministerstvem vnitra. 
Diskuse:  
Ing. Rybníček: Sdělil, že jakákoli realizace hazardu je neetická a není si jist, zda 
40 mil. Kč je reálné číslo. Přitom je to jediná věc, která by městu rozšířením tohoto 
hazardu přibyla. Obává se vedlejších důsledků.
Ing. Joch: Sdělil, že provozovatelé deklarují, že herny přebudují do režimu kasina, ale 
rozhodne hlasování.     
Mgr. Menzelová: Vznesla dotaz, proč provozovatelé žádají pět adres. Uvedla příklad, kdy 
miliónová města mají pouze jedno kasino. Nedomnívá se, že ve stotisícovém městě by 
mělo být pět provozoven. V případě schválení vyhlášky se dotázala, zda se jich pak někdy 
město zbaví.  
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Ing. Joch: Odpověděl, že město by se jich zbavilo schválením nové vyhlášky, kde by byly 
provozovny vyškrtnuty. Sdělil, že žádost o projednání zaslala Unie herního průmyslu, 
která sdružuje provozovatele heren a zřejmě došlo k dohodě, aby nevznikla válka, proč 
byla dána příležitost pouze jednomu.   
Mgr. Menzelová: Sdělila názor, že v některých zemích stačí pouze jedno kasino pro 
mnohamilióny lidí a dovedou se dohodnout. Myslí si, že Unie provozovatelů má 
vzájemné potyčky, a proto chtějí pět provozoven. Uvedla, že v budoucnosti se bude hrát 
na internetu a možná i kamenné budovy budou vytěsněny.   
Mgr. Křída: Sdělil, že bude hlasovat proti. Finanční prostředky jsou pro něj závažný 
argument, ale důležitější je pro něj morálka. Hazard je pro něj nepřijatelný i v podobě 
kasina. Hazard v Českých Budějovicích nechce, protože má i vedlejší důsledky. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že tento návrh v radě města nezískal podporu a Ing. Joch 
pouze zmínil aspekty dané věci a nemění to nic na tom, že zastupitelstvem návrh 
neprojde.  
    

3. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova 
kolonie zahrádky v k. ú. České Budějovice 4 (KP-ZM/407/2014/M/216)
Přijato usnesení č. 193/2014 
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Oddělené hlasování: I. bere na vědomí (30,0,1,5/36), II. schvaluje variantu 2 
(25,0,5,6/36), III. ukládá (25,0,6,5/36)

4. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/404/2014/M/213)
Přijato usnesení č. 194/2014 (27,0,3,6/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

5. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice 
III v k. ú. Třebotovice (KP-ZM/408/2014/M/217)
Usnesení nebylo přijato (0,24,8,4/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

6. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy 
Dvory VI v katastrální území Haklovy Dvory (KP-ZM/410/2014/M/219)
Přijato usnesení č. 195/2014 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch a Ing. Sládková, zástupce vedoucího odboru územního 
plánování.

7. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka 
V v katastrální území České Budějovice 2 (KP-ZM/411/2014/M/220)
Usnesení nebylo přijato (2,16,15,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Mgr. Menzelová: Požádala o upřesnění, v jaké části Rada města České Budějovice 
nepřijala usnesení. 
Ing. Sládková: Vysvětlila, že Rada města České Budějovice nepřijala usnesení v části -
 doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na pořízení změny ÚPnM.  

8. Změna č. 66 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel II 
v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/406/2014/M/215)
Přijato usnesení č. 196/2014 (23,0,7,6/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

9. Změna č. 67 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Otýlií II v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/405/2014/M/214)
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Přijato usnesení č. 197/2014 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

10. Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV, 
katastrální území Haklovy Dvory (KP-ZM/409/2014/M/218)
Přijato usnesení č. 198/2014 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedla Ing. Sládková, zástupce vedoucího odboru územního plánování.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů, poté zasedání řídil Mgr. Petr Podhola, 
náměstek primátora. 

11. Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. (KP-
ZM/420/2014/M/228)
Přijato usnesení č. 199/2014 (30,0,5,1/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit 
odkoupení podílu minoritních akcionářů.   
Ing. Moravec: Informoval, že Ing. Moravec, Mgr. Nadberežný a JUDr. Ing. Bouzek jsou 
členy dozorčí rady Teplárna České Budějovice, a. s. 

12. Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (KP-ZM/417/2014/M/225)
Přijato usnesení č. 200/2014 (29,0,4,3/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Moravec:  Informoval, že Ing. Moravec, Mgr. Nadberežný, JUDr. Ing. Bouzek jsou 
členy dozorčí rady Teplárna České Budějovice, a. s.   

13. Delegace zástupce města České Budějovice na valné hromady společnosti Teplárna 
České Budějovice, a.s., které se budou konat od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 (KP-
ZM/416/2014/M/224)
Přijato usnesení č. 201/2014 (31,0,0,5/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Moravec:  Informoval, že JUDr. Ing. Bouzek, Mgr. Nadberežný, Ing. Moravec jsou 
členy dozorčí rady Teplárna České Budějovice, a. s.  

14. Realizace a financování projektu ZŠ Pohůrecká "Modernizace vzdělávání na ZŠ 
Pohůrecká 16" (KP-ZM/430/2014/M/238)
Přijato usnesení č. 202/2014 (34,0,0,2/36)
Materiály uvedl Ing. Joch. Byla sloučena diskuse a hlasování k bodům 14. – 18.  

15. Realizace a financování projektu ZŠ Dukelská "Vzdělávání v 21. století - interaktivně" 
(KP-ZM/431/2014/M/239)
Přijato usnesení č. 203/2014 (34,0,0,2/36)

16. Realizace a financování projektu ZŠ Grünwaldova "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Grünwaldova" (KP-ZM/433/2014/M/241)
Přijato usnesení č. 204/2014 (34,0,0,2/36)

17. Realizace a financování projektu ZŠ a MŠ L. Kuby "Modernizace učebny chemie 
podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České 
Budějovice" (KP-ZM/434/2014/M/242)
Přijato usnesení č. 205/2014 (34,0,0,2/36)

18. Realizace a financování projektu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" (KP-ZM/442/2014/M/250)
Přijato usnesení č. 206/2014 (34,0,0,2/36)
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19. Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13.04.2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/448/2014/M/256)
Přijato usnesení č. 207/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

20. Dodatek č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.04.2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/449/2014/M/257)
Přijato usnesení č. 208/2014 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

21. Zpráva o majetku města k 31.12.2013 (KP-ZM/444/2014/M/252)
Přijato usnesení č. 209/2014 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout 
zprávu o majetku v předloženém znění. 

22. Rozpočtové opatření číslo 92 - úprava rozpočtu 2014 (KP-ZM/441/2014/M/249)
Přijato usnesení č. 210/2014 (34,0,0,2/36)

23. Rozpočtová opatření číslo 103 a 104 (KP-ZM/439/2014/M/247)
Přijato usnesení č. 211/2014 (31,0,0,5/36)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtová opatření v předloženém znění. 

24. Rozpočtové opatření číslo 105 (KP-ZM/440/2014/M/248)
Přijato usnesení č. 212/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Informovala, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření v předloženém znění.  

25. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 (KP-ZM/428/2014/M/236)
Přijato usnesení č. 213/2014 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Informovala, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vnitřní rozpočtová opatření. 

26. Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 
20.000 Kč (KP-ZM/412/2014/M/221)
Přijato usnesení č. 214/2014 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Informovala, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odpis pohledávek.   

27. Majetkové dispozice ()

27.1 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na budově na parc. č. 36 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodná skříň (KP-
ZM/425/2014/M/233)
Přijato usnesení č. 215/2014 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.
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27.2 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
na budově na parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodná skříň (KP-
ZM/423/2014/M/231)
Přijato usnesení č. 216/2014 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

27.3 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na pozemcích v k. ú. Třebotovice: stavba vodovod a kanalizace - město x fyz. 
os. (KP-ZM/446/2014/M/254)
Přijato usnesení č. 217/2014 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

27.4 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1951/11 v k. ú. České Budějovice 
2 (KP-ZM/459/2014/M/267)
Usnesení nebylo přijato (1,20,12,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

27.5 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1859 v k. ú. České Budějovice 2 
(KP-ZM/432/2014/M/240)
Přijato usnesení č. 218/2014 (30,2,2,1/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. Zastupitelé obdrželi k tomuto bodu žádost Ing. Miroslava 
Šebestíka o odkup pozemku.
Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Jiřího Filipa - v části I. schvaluje záměr prodeje 
pozemku parc. č. 1859 – zahrada o výměře - mění z 607 m2 na 106 m2 část - 
(13,6,9,7/35) – nebyl přijat. 
Diskuse:  
Hajerová E.: Domnívá se, že snazší by byla změna územního plánu ze zahradního bydlení 
na individuální bydlení, abychom se vyvarovali toho, že přijdou další a budou chtít také 
něco kupovat.   
JUDr. Ing. Bouzek:  Sdělil, že materiál podpoří v předloženém znění. Všechna vyjádření 
jsou kladná, jediné negativní stanovisko je od odboru správy veřejných statků, kdy daná 
část pozemku je zahrnuta do pravidelné údržby veřejné zeleně.   
Mgr. Filip:  Podal protinávrh na prodej pozemku místo 607 m2 pouze 106 m2. 
Hajerová E.: Reagovala na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka. 
JUDr. Průcha: Domnívá se, že nemůže vzniknout precedens a to, že bychom akceptovali 
změnu územního plánu na bytový dům, bychom se dostali do větších problémů, protože 
je to na okraji Stromovky. Pokud bychom prodali pouze 106 m2, tak by měla být 
stanovena přesná výměra pro odprodej a to dle geometrického plánu. 
Klokočová L.: Vznesla dotaz na to, že nenašla v materiálu cenu, takže pokud tento 
materiál bude schválen, tak to bude pokračovat dál a bude to nekonečný příběh.
Ing. Joch.: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy  žadatel se o změnu územního plánu 
pokoušel, ale bylo mu doporučeno zahradní bydlení. Důvodem bylo chránit zbytek území 
v této lokalitě. Jedná se o záměr prodeje a tento materiál bude znovu předložen 
zastupitelstvu.  

27.6 Dispozice s majetkem města -  prodej pozemku parc. č. 492/116 v k. ú. České Budějovice 
5 (KP-ZM/436/2014/M/244)
Přijato usnesení č. 219/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

27.7 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 
(KP-ZM/429/2014/M/237)
Přijato usnesení č. 220/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
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27.8 Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 3949/12 a 3949/13 za 
3949/14 a zřízení věcného břemene na parc. č. 3949/1 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/427/2014/M/235)
Přijato usnesení č. 221/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

27.9 Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú.  České Budějovice 2 a zřízení 
věcného břemene - služebnosti - autosalon (KP-ZM/461/2014/M/269)
Přijato usnesení č. 222/2014 (29,1,5,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse:  
Ing. Rataj: Upozornil, že v materiálu mu schází vyjádření Povodí Vltavy, kdy se pozemek 
nachází mezi strategickými objekty - mezi čtyřproudovou komunikací a řekou. Zbavovat 
se tohoto pozemku se mu nelíbí i v rámci případných povodní. Nepodpoří tento materiál.
Ing. Joch: Odpověděl, že byl již schválen pronájem tohoto pozemku, kdy území je 
zastavěné a na pozemcích je vybudován autosalon s nájemní smlouvou na 20 let. 
 JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení Ing. Rataje s tím, že když se zprovozňoval 
autosalon, tak měl problém se zajištěním přístupu přes benzinku OMV a v Radě města 
České Budějovice byl kompromisní návrh, kdy se přístup zřídil přes benzinku OMV. 
Sdělil, že je nutné mít zřízeno věcné břemeno. 
Hajerová E.:  Upozornila, že se jí nelíbí cena pozemků.
Ing. Joch: Doplnil JUDr. Ing. Bouzka, že OMV má pozemky od města také dlouhodobě 
pronajaté. 
Ing. Tůma: Upozornil, že ve stanovisku odboru územního plánování mu chybí, že prodej 
neodporuje nové protipovodňové směrnici.   
Ing. Joch: Odpověděl, že rozumí připomínce Ing. Tůmy, ale jedná se o směnu pozemků, 
kdy si myslí, že to s povodněmi nemá nic společného.   

27.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 237/4 v k. ú. České Vrbné – 
pozemek pod cyklostezkou (KP-ZM/422/2014/M/230)
Přijato usnesení č. 223/2014 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.  

27.11 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1077/30 v k. ú. České 
Budějovice 4 v rámci zrealizované stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157- 1. etapa, část 
1.2“ (KP-ZM/456/2014/M/264)
Přijato usnesení č. 224/2014 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

27.12 Dispozice s majetkem města – odkoupení dešťové kanalizace v rámci  stavby ZTV v k. ú. 
České Vrbné (KP-ZM/450/2014/M/258)
Přijato usnesení č. 225/2014 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 

27.13 Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy na pozemku parc. č. 3921 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/443/2014/M/251)
Přijato usnesení č. 226/2014 (33,1,1,0/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.  
Diskuse: 
Klokočková L.: Vznesla dotaz, jaký má město s loděnicí záměr a zda se zpětně bude 
pronajímat Tělovýchovné jednotě SLAVOJ České Budějovice.   
Ing. Joch: Odpověděl, že začal platit nový občanský zákoník, kterým by se měl řešit 
majitel objektu a majitel pozemku. V případě rozdílných vlastníků tam funguje předkupní 
právo a je na nás, zda ho využijeme či nikoli. 
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27.14 Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k. ú. 
České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ - „Propojení Hlinská – Hraniční, 
České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“ (KP-ZM/455/2014/M/263)
Přijato usnesení č. 227/2014 (29,1,3,2/35)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
Jaroslav Janda: Upozornil, že nemají v Novém Vrátě základní kanalizaci, kde je sveden 
kanalizační přivaděč z Rudolfova a Dubičného. Pokud se nevybuduje kanalizace, nemůže 
se vybudovat silnice. Dále informoval o ekologické zátěži, kterou je kovošrot v Novém 
Vrátě. Před deseti lety podal trestní oznámení na státní zastupitelství a bylo mu sděleno, 
že není oprávněná osoba. Inspekce zjistila, že je tam obrovské množství olova, niklu 
a mědi. Dále upozornil, že nemají žádné hřiště pro děti. Požádal, aby se dal do pořádku 
vztah - občan a zastupitel.     
Ing. Tůma:  Informoval, že problém kovošrotu byl diskutován i na územní komisi a že 
vznikla občanská iniciativa proti Hlinskému přivaděči. 
JUDr. Průcha: Upozornil, že kovošrot není předmětem jednání. Materiál není předložen 
do zastupitelstva města, a proto není možné o tom diskutovat. Hlinský přivaděč je 
záležitost Ředitelství silnic a dálnic a souvisí s dálnicí D3. Pokud jde o „krček“ propojení 
mezi Hraniční a Hlineckou, je zájmem občanů.
Ing. Rataj: Souhlasil s JUDr. Průchou ohledně kovošrotu. Sdělil nové informace týkající 
se projektu dálnice D3 a navazujících staveb, současný stav je takový, že se vracíme 
nazpět, proto Hlinský přivaděč nemusí být vůbec v plánu a poslední situace je taková, že 
dálnice D3 se bude přeprojektovávat.

27.15 Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení pozemků parc.č. 1765/14 a parc. č. 
1768 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ 
(KP-ZM/453/2014/M/261)
Přijato usnesení č. 228/2014 (31,0,1,3/35)
Materiál uvedl Ing. Joch.

28. Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. (KP-ZM/458/2014/M/266)
Přijato usnesení č. 229/2014 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Ing. Calta. 
Diskuse: 
Ing. Tůma: Informoval, že je členem dozorčí rady .A.S.A. České Budějovice.   

29. Darovací smlouva - obdarovaný - příspěvková organizace Sportovní zařízení města České 
Budějovice (KP-ZM/457/2014/M/265)
Přijato usnesení č. 230/2014 (29,0,1,4/34)
Materiál uvedl Ing. Calta. 

30. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem 
České Budějovice (1. část základní školy) a zápis práva hospodaření na příslušný list 
vlastnictví (KP-ZM/418/2014/M/226)
Přijato usnesení č. 231/2014 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

31. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem 
České Budějovice (2. část mateřské školy a školní jídelna) a zápis práva hospodaření na 
příslušný list vlastnictví (KP-ZM/419/2014/M/227)
Přijato usnesení č. 232/2014 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

32. Kapacita českobudějovických základních škol s výhledem na další období od roku 2014 
a navržená opatření (KP-ZM/464/2014/M/272)
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Přijato usnesení č. 233/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

33. Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice (KP-
ZM/451/2014/M/259)
Přijato usnesení č. 234/2014 (28,1,1,5/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.  
Diskuse:  
Ing. Stanislav Rataj: Upozornil, že město nemá zpracovaná pravidla pro odměňování 
sportovních klubů a že automaticky dostává volejbalový klub dotace. Volejbalový klub si 
zaslouží ocenění, ale vzhledem k tomu, že volejbalisté, hokejisté a fotbalisté dostali 
neplánovaně z hlediska objednání reklamy 2 mil. Kč, navrhl, aby navržená částka 
1 150 000 Kč byla přesunuta na nákup multimediální kostky do Budvar arény. Uvedl, že 
 multimediální kostka v Budvar aréně nebude sloužit pouze hokeji, ale i jiným sportům. 
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Ing. Rataje s tím, že jediným řešením je tento materiál 
neschválit a pokud se tak stane, pak bude předložen do Rady města České Budějovice 
záměr finanční prostředky transferovat příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města 
České Budějovice, p. o. 
Ing. Rataj:  Požádal o reakci Mgr. Podholu a Mgr. Filipa, zda chceme mít město sportu.  
Myslí si, když bude vybavena Budvar aréna, tak se otevírají další možnosti pro další 
sporty, uvedl příklad konání světové volejbalové ligy.  
Ing. Podhola: Reagoval na vystoupení Ing. Rataje s tím, že pokud finanční prostředky 
spadnou do rezervy, tak mohou být použity na kostku. Myslí si, že České Budějovice jsou 
městem sportu, a nemyslí si, že by město podporovalo pouze tři organizace. Informoval, 
že město má grantové řízení, do kterého se hlásí celé řady organizací. Dnes oceňujeme to, 
že volejbalový klub uspěl jako první. Až budou fotbalisté, hokejisté také první, tak 
i ostatní zvednou hlasy, aby finanční prostředky od města obdrželi.  Rozumí tomu, ale 
nesouhlasí s Ing. Ratajem.  
Mgr. Filip:  Částečně souhlasí s Mgr. Podholou, že jsou to zcela jiné finanční prostředky, 
které byly poskytnuty klubu na minulém jednání zastupitelstva. Co se týká odměn, byla 
snaha vytvořit systém, ale v rozpočtu není žádná částka, která je vyčleněna na odměny 
profesionálním klubům. Pokud by tato částka vyčleněna byla, pak se dají udělat nějaká 
pravidla.    
Hrdý J.: Sdělil, že by byl nerad, aby volejbal odešel z Českých Budějovic tak, jako 
hokejový klub HC Mountfield.   
Ing. Rataj: Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa. Informoval, že fotbalisté postoupili do 
první ligy. Vznesl dotaz, jaké finanční prostředky dostanou fotbalisté.  
Mgr. Podhola: Myslí si, že je rozdíl postoupit z druhé ligy do první ligy nebo zvítězit 
v rámci extraligy, nedával by to na stejnou úroveň.  
JUDr. Průcha: Nesouhlasí s Mgr. Filipem, kdy není systém odměňování profesionálních 
klubů, jedná se o prostředky za významnou reprezentaci Českých Budějovic. 
Ing. Rataj: Sdělil, že volejbalisté dostali dotaci i za druhé místo. Požádal o písemnou 
odpověď, a to vyúčtování všech neinvestiční dotací od 2010 – 2014, kde byl odměňován 
volejbalový klub.   
Ing. Joch:  Informoval, že 650 tis. Kč dostali volejbalisté na to, že hráli volejbalovou ligu 
mistrů, aby mohli cestovat do cizích zemí, a není si jist, zda finanční prostředky byly 
nastaveny stejnou smlouvou.

34. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/452/2014/M/260)
Přijato usnesení č. 235/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola. 

35. Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (KP-
ZM/454/2014/M/262)
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Přijato usnesení č. 236/2014 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

36. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/460/2014/M/268)
Přijato usnesení č. 237/2014 (30,0,0,5/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

37. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/462/2014/M/270)
Přijato usnesení č. 238/2014 (30,0,0,5/35)
Materiál uvedl Mgr. Podhola.

38. Žádost o navýšení neinvestiční dotace na pořádání 25. ročníku Hudebních slavností Emy 
Destinnové 2014 - zrušení části usnesení (KP-ZM/426/2014/M/234)
Přijato usnesení č. 239/2014 
Oddělené hlasování: I. ruší (32,0,0,3/35), II. schvaluje (28,0,3,4/35), III. ukládá 
(30,0,2,3/35)
Mgr. Filip: Dotázal se, pokud nepřijedou filharmonici, tak jak bude použito 100 tis. Kč. 
Ing. Joch: Sdělil informace z jednání Rady města České Budějovice, kdy celá akce by 
měla stát cca 1 mil. Kč a pan Kazil dále shání sponzory. Festival se skládá z více koncertů 
a náklady převyšují, než má pan Kazil k dispozici. Informoval, že v letošním roce se koná 
poslední ročník Hudebních slavností E. Destinnové.  
JUDr. Ing. Bouzek: Vždy vnímal slavnosti jako skvělou kulturní akci. V tisku se měl pan 
Kazil vyjádřit tak, že město mělo zaváhat a částku poskytlo pozdě. Sdělil, že materiál 
podpoří.   
Mgr. Menzelová: Informovala, že se jedná o poslední akci, a proto podpoří tento materiál. 
Mgr. Filip: Požádal o oddělené hlasování.

39. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2013 (KP-ZM/435/2014/M/243)
Usnesení nebylo přijato (15,4,8,7/34)
Materiál uvedl Ing. Joch s tím, že Rada města České Budějovice nedoporučila udělit Cenu 
statutárního města České Budějovice za rok 2013.
Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Ivana Nadberežného – udělení ceny města za rok 
2013 divadelnímu souboru J. K. Tyl České Budějovice o. s (14,3,13,4/34) – nebyl přijat.
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Mgr. Davida Slámy – udělit cenu města za rok 2013 
panu Davidu Janu Žákovi (20,0,8,6//34) – nebyl přijat.  
Diskuse:   
Mgr. Nadberežný: Navrhl na udělení Ceny statutárního města České Budějovice za rok 
2013 divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že udělení ceny města je vyhrazeno zastupitelstvu města a je 
připraven hlasovat pro udělení ceny panu Davidu Janu Žákovi.   
Mgr. Procházková: Souhlasila s JUDr. Ing. Bouzkem a David Jan Žák by si zasloužil, aby 
mu cena města byla udělena. Myslí si, že by to byla ostuda cenu neudělit.  
Hajerová E.: Zajímá ji, jaký vztah kniha k městu České Budějovice má a zda Davidu Janu 
Žákovi vyšla v loňském roce, protože cena je udělována za rok 2013. Byla by ráda, aby 
toto bylo vyjasněno a také aby to bylo v souladu se Statutem pro udělení ceny města. 
Ing. Joch: Dotázal se, čím se zapsal pan David Jan Žák v roce 2013. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Pokud jde o rok vydání díla, je potřeba si uvědomit, že nyní se 
neuděluje cena přímo za román, ale za literární reportáž k původnímu textu Rudolfa 
Kalčíka. Za objektivizaci zprofanovaného podání příběhu „Návrat Krále Šumavy“ kde 
byla porušována svoboda slova, pohybu, atd. Pokud byla tato reportáž vydána v minulém 
roce, je návrh oprávněný. Kdo měl možnost knihu číst, dotýká se i Českých Budějovic 
a fungování útvarů „StB“. David Jan Žák v Českých Budějovicích dlouhodobě působí 
a žije. Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy se řídí zákonem, zastupitelstvu města 
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náleží právo rozhodnout a pak řešit otázku úpravy statutu. 
Mgr. Procházková: Sdělila, že pokud město České Budějovice cenu neudělí, tak je to 
ostuda.
Mgr. Menzelová:  Informovala, že podpoří návrh Mgr. Ing. Slámy, ale je v rozpacích, kdy 
zde chybí nejvyšší představitelé, pozoruje Radu města České Budějovice, kdy se 
dohaduje zde na zastupitelstvu. Požádala, aby se Rada města České Budějovice sjednotila 
v názoru a pak jednala, případně vysvětlovala zastupitelstvu.     
Mgr. Ing. Sláma: Doplnil vystoupení JUDr. Ing. Bouzka. Sdělil, že je to společensky 
velmi důležitý prvek.     
Ing. Rataj: Podpořil divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. na udělení ceny 
města, kdy má velký přínos a kvalita hereckých výkonů si ocenění zaslouží.     
Hajerová E.: Sdělila, že pokud „Statut“ nevyhovuje, tak by měl být změněn.    
Ing. Rybníček: Upozornil na to, že i když Rada města České Budějovice nedoporučila 
žádný návrh, souhlasí Mgr. Procházkovou, kdy neudělit cenu města by byla ostuda. 
Podpořil udělení ceny města panu Davidu Janu Žákovi.  

40. Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/437/2014/M/245)
Přijato usnesení č. 240/2014 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Joch.

41. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
16.06.2014 (KP-ZM/424/2014/M/232)
Přijato usnesení č. 241/2014 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. 
Diskuse: 
Ing. Rybníček: Vznesl dotaz,  jakým způsobem bude probíhat řízení na pracovníka pro 
KD Vltava a KD Slavie. Domnívá, že pro jednoho zaměstnance, který by se měl starat 
o nájmy a aktivně plánovat kulturní program, je to mnoho práce. 
Ing. Joch: Informoval o problémech s prodejem KD Vltava. Na Radě města České 
Budějovice bylo schváleno jedno tabulkové místo na odbor kultury. Tento produkční 
manažer by se pak staral o nájmy, jak v KD Vltava, tak i v KD Slávii a měl by také 
aktivně plánovat kulturní program v těchto objektech. 
Ing. Rybníček: Myslí si, že je to personálně nedostatečně zajištěné.  
Ing. Joch: Odpověděl, že se jedná o zkušební provoz. 

42. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/463/2014/M/271)
Přijato usnesení č. 242/2014 (29,0,1,2/32)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.

43. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 5. a 11. 6. 2014 
(KP-ZM/421/2014/M/229)
Přijato usnesení č. 243/2014 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Joch.

44. Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2014 (KP-
ZM/414/2014/M/223)
Přijato usnesení č. 244/2014 (30,0,0,1/31)
Materiál uvedl Ing. Joch.

45. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  
(KP-ZM/413/2014/M/222)
Přijato usnesení č. 245/2014 (29,0,0,2/31)
Materiál uvedl Ing. Joch. 
Diskuse:  
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Ing. Moravec: Dotázal se, proč nikdo z náměstků neodpověděl Ing. Tůmovi na jeho 
písemnou interpelaci, která byla předložena na minulém jednání zastupitelstva.
Ing. Joch: Sdělil, že odpoví písemně, a omluvil se, že nebyla dodržena lhůta třiceti dnů 
vzhledem k tomu, že je nutné získat podklady od příslušných odborů. 

46. Diskuse zastupitelů ()
Klokočková L.: Sdělila, že v současné době se na ni obrátilo několik občanů s dotazem  - 
Proč na Sídlišti Máj a v centru města funguje pěší hlídka městské policie a na Sídlišti 
Vltava nebyla pěší hlídka vidět. Uvedla příklad, že když nejedou vozem, tak ve dvojici 
projíždí na kole. Požádala o písemnou odpověď, zda jednotliví městští strážníci chodí či 
jsou utajeni a pokud nechodí, jestli by mohli začít chodit. 
Ing. Joch: Odpověděl, že písemnou odpověď zajistí Mgr. Thoma.    
Hajerová E.:  Vznesla dotaz, kolik stálo vyčištění kulturního zpravodaje – Léto ve městě 
2014, protože informace slepé rameno Vltavy jí nic neříká, když slepé rameno má pouze 
řeka Malše.  
Ing. Joch: Odpověděl, že E. Hajerová obdrží písemnou odpověď od Ing. Popelové.   
Ing. Tůma: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy slepé rameno Malše je původní 
slepé rameno Vltavy. Reagoval na vystoupení konkrétní fyzické osoby, který hovořil 
o výskytu olova, atd. z kovošrotu v Novém Vrátě. Myslí si, že by město mělo působit 
jako poradce ve daném stavu. Sdělil, že nezná ekologickou smlouvu původního 
kovošrotu. 
Ing. Joch: Zajistí odpověď příslušného odboru magistrátu. 
Ing. Tůma: Informoval, že dne 26. 11. 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv. 
„Povodňová směrnice“. Požádal o informace o protipovodňových opatřeních plánovaných 
na území města: 
1. Plánovaná a realizovaná opatření. Současná situace realizace jednotlivých opatření: 
projekt, územní řízení, stavební povolení, realizace, plánované či skutečné náklady 
jednotlivých opatření. 
2. Kdy a jak budou mapy ohrožení promítnuty do existujících územních plánů? Existuje 
již nějaký harmonogram tohoto postupu? 
3. Kvalifikovaný odhad dotčených odborů magistrátu města, zda současná a navržená 
protipovodňová opatření splní podmínky stupňů ochrany. Předal písemný podklad.    
Ing. Joch: Sdělil, že podklad bude předán Mgr. Thomovi. 
Ing. Rataj: Vznesl dotaz na Ing. Jocha, který je člen dopravního výboru Jihočeského kraje 
a na Ing. Caltu, zda se byl podívat na stavbě IV. etapy zanádražní komunikace – proč jsou 
obrubníky oštípané. Jak je možné, že na propojení okruhů jsou špičkové obrubníky a na 
zanádražní komunikaci kvalita neodpovídá, většina dopravní komise byla zděšena, co tam 
vytváří vysoutěžená firma. Ví, že investorem je Jihočeský kraj, ale zda se tam byl někdo 
podívat, je to ostuda. Dále vznesl dotaz na obnovu žlutých  křížů a požádal o vysvětlení 
nových piktogramů pro chodce a cyklisty u plaveckého stadionu, kdy jsou vyznačeny 
v chaotickém stavu.     
Ing. Calta:  Sdělil, že prošetří to, co se týká města, aby bylo splněno.  
Ing. Joch: Doplnil, že se jedná o investici Jihočeského kraje, ale pozastavil se nad tím, že 
je špatná důslednost kontroly. Někdo připustil, že obrubníky jsou z kamene. V České 
republice se zpracovává cca 80 tis. metrů žulových obrub. V letošním roce byla poptávka 
okolo 300 tis. Dodavatelem je společnost TESERA v. o. s. ve Vidově, které dodávají 
bloky kamene z Číny. Zákazníkovi se dostanou v nějaké kvalitě a přebírají to nejlepší, co 
bylo dodáno. Bylo mu sděleno, že společnost k tomu přistupuje zodpovědně, ale pak až 
bude vše usazeno, takže vše bude dáno do roviny. Příští týden se koná zastupitelstvo 
Jihočeského kraje, kde je možné s tímto problémem vystoupit.    
Ing. Mráz, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Sdělil, že nařídí důslednou 
kontrolu žlutého dopravního značení a v případech, kde není vidět, aby bylo obnoveno. 
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Vysvětlil, že piktogramy u plaveckého stadionu mají smysl v tom, že by měly upozornit 
chodce a cyklisty, na jaké straně mají chodit chodci a na jaké jezdit cyklisté. Požádala 
o to policie, která řeší několik případů sražení chodce cyklistou, kdy se špatně dokazuje 
viník. Na společné komunikaci pro chodce a cyklisty, chodec nesmí ohrozit cyklistu 
a cyklista nesmí ohrozit chodce. Tento úsek byl vybrán jako nejlepší místo, kde je to 
vidět, původní požadavek policie byl označit takto celé město. 
Ing. Calta: Doplnil Ing. Mráze, že žluté kříže na Senovážném náměstí byly minulý týden 
obnoveny. 
Ing. Rataj: Nehovořil o Senovážném náměstí, ale dotazoval se, proč se neobnovují žluté 
kříže v křižovatkách. Uvedl příklad - Rudolfovská – Vodní, kdy byly vyznačeny před 
rokem a půl a dodnes nejsou obnoveny. 
Ing. Calta:  Odpověděl, že úsek není ve vlastnictví města. 
Ing. Joch: Ing. Rataj hovořil o všech křížích o oblasti ORP České Budějovice. 
Ing. Mráz, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Odpověděl, že bude 
provedena kontrola a dopravní značení bude obnoveno.  
Ing. Moravec: Popřál všem pěkné léto. 
Ing. Joch. Popřál všem pěkné prázdniny.   

47. Vystoupení občanů  (tento bod bude projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Informovala, že zastupuje bytové družstvo Písecká 11, 13 
a Vodňanská 5, 7 ve věci stížnosti na postoj Rady města České Budějovice k řešení 
revitalizace sídliště Vltava – sever, kdy nesouhlasí s navrženým prostorem travnatého 
oválu mezi ulicemi Vodňanská a Písecká, jedná se o akusticky uzavřený prostor a bylo 
zde navrženo nové dětské hřiště s 15 herními prvky. Shrnula celý proces a dále uvedla, že 
se obrací na kontrolní výbor s podnětem, zda samospráva města nejednala v rozporu se 
zákonem o obcích a apelovala na členy rady, aby se zamysleli nad revokací usnesení. 
Ing. Calta: Odpověděl, že Ing. Šeda, vedoucí investičního odboru, dostal za úkol, aby byla 
domluvena kompromisní varianta. Rada města variantu neschválila, obdržel připomínku, 
aby připravil nový materiál do Rady města České Budějovice. Chodníky jsou skoro 
postaveny a herní prvky budou znovu předloženy do Rady města České Budějovice.    
Ing. Joch: Další etapa regenerace sídliště Vltava je financována z dotačních prostředků, 
kdy toto Ing. Joch inicioval. Projekt připravoval externí projektant a toto je výsledek. 
Projekty jsou projektovány v nějakém čase a bylo uloženo Ing. Šedovi, aby připravil 
výběrové řízení na realizaci. Projekt vzbudil velké emoce a stížnost evidujeme. Budeme 
se tím na příští Radě města České Budějovice zabývat, ale není si jist, zda bude 
projednána odpověď.  S chodníky v samotném projektu není možné nic dělat, ale 
navržený materiál do Rady města České Budějovice bude možné upravit počet herních 
prvků. Na dopis obdrží písemnou odpověď.  
konkrétní fyzická osoba: Domnívá se, že některým lidem Hlinský přivaděč hodně uškodí 
a že neprospěje občanům. 
Ing. Joch: Odpověděl, že město Hlinský přivaděč stavět nebude, jedná se o investici ŘSD 
a měl by se stavět v rámci dálnice D3. Sdělil, že paní Vondrákové vše osobně vysvětlí. 
konkrétní fyzická osoba: Shrnul 11. ročník Budějovického Majálesu, poděkoval za 
finanční podporu a předal slovo   
konkrétní fyzické osobě, který informoval o závěrečné zprávě projektu Budějovický 
Majáles 2014 a také poděkoval za finanční podporu. 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, jak je možné, když je před plaveckým stadionem zákaz vjezdu, 
že tam parkoval kamion pro Budějovický Majáles.
konkrétní fyzická osoba: Odpověděl, že parkoviště u plaveckého stadionu bylo blokované 
pro potřeby Budějovického Majálesu. Vzhledem k neukázněným občanům nebylo možné 
na vyhrazeném parkovišti zaparkovat, tak toto bylo jedno z mála míst, kam bylo možné 
kamion postavit.   
Mgr. Filip: Váží si toho, že pořádají Budějovický Majáles, ale vadí mu, že jsou v parku 
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rýhy od automobilů na trávníku.    
  
 

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.

32. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:25 hod.

Příloha - CD - zvukový záznam 
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných 

prostranství (č.j. KP-ZM/467/2014/M/273)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 192/2014:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných 
prostranství,

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

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Husova kolonie zahrádky v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/407/2014/M/216)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 193/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova 

kolonie zahrádky v k. ú. České Budějovice 4 (dále též "změna ÚPnM"):
a) ve variantě 1 s řešeným územím mezi komunikacemi v prodloužení ulic 

Pekárenská a Blahoslavova, komunikací „propojení okruhů“ a parkem
u Pilmanova rybníka,

b) ve variantě 2 s řešeným územím zmenšeným oproti variantě 1 o část území na 
západě podél „propojení okruhů“ a parkem u Pilmanova rybníka,

2. že náklady na navazující územní studii budou hrazeny z rozpočtu statutárního města 
České Budějovice,

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM ve variantě 2 s tím, že náklady spojené se zpracováním 
dokumentace pro vydání změny ÚPnM budou hradit navrhovatelé: 
konkrétní fyzické osoby

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

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

územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova kolonie 
zahrádky v k. ú. České Budějovice 4 a zahájení jeho projednání.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/404/2014/M/213)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 194/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel III 
v k. ú. České Budějovice 3 (dále též "změna ÚPnM"),
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II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: Robert Bosch spol. s r.o., ul. Roberta Bosche 2678, 
370 04 České Budějovice,

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

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

územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel III v k. ú. České 
Budějovice 3 a zahájení jeho projednání.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Haklovy Dvory VI v katastrální území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/410/2014/M/219)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 195/2014:
zastupitelstvo města

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

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: konkrétní fyzická osoba,

III. u k l á d á
1. Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,

v souladu s ust. § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 
navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města,

2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory VI v katastrálním 
území Haklovy Dvory a zahájení jeho projednání.

K bodu: Změna č. 66 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel II 
v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/406/2014/M/215)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 196/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 66 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Suchomel II  v k. ú. České Budějovice 3 (dále též "změna č. 66 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 66 ÚPnM, 

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

že návrh změny č. 66 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 6349/2013/OREG/,

III. v y d á v á
změnu č. 66 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 15 stran textu, 4 výkresů 
přílohy č.1 a 2 výkresy 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 
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Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále 
nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení územně plánovací dokumentace změny č. 66 územního plánu města České 

Budějovice v lokalitě Suchomel II  v k. ú. České Budějovice 3, včetně dokladů o jejím 
pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 66 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydané změně č. 66 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 67 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Otýlií II 
v k. ú. České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/405/2014/M/214)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 197/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 67 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Za Otýlií II v k. ú. České Budějovice 4 (dále též "změna č. 67 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 67 ÚPnM, 

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

že návrh změny č. 67 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 31810/2013/OREG,

III. v y d á v á
změnu č. 67 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 12 stran textu, 4 výkresů 
přílohy č.1 a 2 výkresy 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,
1. uložení územně plánovací dokumentace změny č. 67 územního plánu města České 

Budějovice v lokalitě Za Otýlií II v k. ú. České Budějovice 4, včetně dokladů o jejím 
pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 67 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydané změně č. 67 ÚPnM.

K bodu: Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV, 
katastrální území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/409/2014/M/218)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 198/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 68 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Haklovy Dvory IV v k. ú. Haklovy Dvory (dále též "změna č. 68 ÚPnM"),
2. opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 68 ÚPnM 
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včetně odůvodnění,
II. k o n s t a t u j e ,

že návrh změny č. 68 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 29. 1. 2014 pod č.j. KUJCK 4808/2014/OREG,

III. v y d á v á
změnu č. 68 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 12 stran textu, přílohy č. 1 
v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně 
závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Ing. Ivaně Popelové, náměstkyni primátora,
1. uložení dokumentace změny č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Haklovy Dvory IV v k. ú. Haklovy Dvory (dále též "změna č. 68 ÚPnM"), včetně 
dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České 
Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací změny č. 68 ÚPnM, opatřených záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 68 ÚPnM.

K bodu: Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. (č.j. KP-
ZM/420/2014/M/228)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 199/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 1034/2014 a oponentní posudek znaleckého ústavu Profi-TEN a. s.,

II. s c h v a l u j e
1. snížit základní kapitál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., nejvýše však 

v rozsahu 138.769.000 Kč (snížení o maximálně 20 %) a za 2.873 Kč za jednu kmenovou 
akcii dle návrhu představenstva společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,

2. neúčastnit se jako majoritní akcionář snížení základního kapitálu společnosti Teplárna 
České Budějovice, a. s. a nevyužít tak veřejný odkup akcií společnosti.

K bodu: Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (č.j. KP-
ZM/417/2014/M/225)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 200/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 1035/2014 a program valné hromady společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s., která se bude konat dne 30. 6. 2014,

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou 

hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., IČ 608 26 835, která se bude 
konat dne 30. 6. 2014, 

2. Ing. Petru Šebestíkovou jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice 
na valnou hromadu společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., IČ 608 26 835, která se 
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bude konat dne 30. 6. 2014,
III. u k l á d á

delegovanému zástupci,
statutárního města České Budějovice, hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením rady 
města.

K bodu: Delegace zástupce města České Budějovice na valné hromady společnosti Teplárna 
České Budějovice, a.s., které se budou konat od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 (č.j. KP-
ZM/416/2014/M/224)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 201/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 920/2014,

II. d e l e g u j e
1. Ing. Miroslava Jocha jako zástupce statutárního města České Budějovice na valné 

hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., které se budou konat od 
1. 7. 2014 do 31. 12. 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 od 
1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ Pohůrecká "Modernizace vzdělávání na ZŠ 
Pohůrecká 16" (č.j. KP-ZM/430/2014/M/238)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 202/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Modernizace vzdělávání na ZŠ 
Pohůrecká 16" s celkovým rozpočtem ve výši 1,4 mil. Kč s tím, že financování bude 
realizováno z rozpočtu ZŠ Pohůrecká,

II. u k l á d á
1. Ing. Daně Walterové, ředitelce ZŠ Pohůrecká,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ Dukelská "Vzdělávání v 21. století - 
interaktivně" (č.j. KP-ZM/431/2014/M/239)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 203/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Vzdělávání v 21. století - interaktivně" 
s celkovým rozpočtem ve výši 3,2 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu 
ZŠ Dukelská,

II. u k l á d á
1. Mgr. Marii Kocurkové, ředitelce ZŠ Dukelská,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
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zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ Grünwaldova "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Grünwaldova" (č.j. KP-ZM/433/2014/M/241)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 204/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Grünwaldova" s celkovým rozpočtem ve výši 1,1 mil. Kč 
s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu ZŠ Grünwaldova,

II. u k l á d á
1. Mgr. Vladimíru Caldrovi, řediteli ZŠ Grünwaldova,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ a MŠ L. Kuby "Modernizace učebny chemie 
podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České 
Budějovice" (č.j. KP-ZM/434/2014/M/242)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 205/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Modernizace učebny chemie 
podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice" 
s celkovým rozpočtem ve výši 1,55 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu 
ZŠ a MŠ L. Kuby,

II. u k l á d á
1. Mgr. Miroslavu Kůsovi, řediteli ZŠ a MŠ L. Kuby,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Realizace a financování projektu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská "Zlepšení kvality 
technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" (č.j. KP-
ZM/442/2014/M/250)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 206/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
realizaci a financování, tzn. předfinancování projektu "Zlepšení kvality technického 
a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" s celkovým rozpočtem ve výši 
1,1 mil. Kč s tím, že financování bude realizováno z rozpočtu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská,

II. u k l á d á
1. Mgr. Pravoslavu Němečkovi, řediteli ZŠ a ZUŠ Bezdrevská,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
2. Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.
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K bodu: Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13.04.2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (č.j. KP-
ZM/448/2014/M/256)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 207/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 2010000969 ze dne 13.04.2010 uzavřené mezi 
Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice na předfinancování 
a refinancování investičních akcí v celkové výši 800 mil. Kč, jímž se upravuje období čerpání 
do 31.12.2014,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 5 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Dodatek č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.04.2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/449/2014/M/257)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 208/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.04.2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice, na překlenutí 
dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu, jímž 
se mění celková úvěrová částka na 50 mil. Kč a datum splatnosti do 30.06.2015,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 5 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Zpráva o majetku města k 31.12.2013 (č.j. KP-ZM/444/2014/M/252)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 209/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o majetku města k 31.12.2013.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 92 - úprava rozpočtu 2014 (č.j. KP-ZM/441/2014/M/249)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 210/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 92,

II. s c h v a l u j e
rozpočtového opatření číslo 92 - úprava rozpočtu roku 2014 na základě provedené kontroly 
a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů, a to zvýšení rozpočtu příjmů ve výši 9.690.637 Kč, 
zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.752.637 Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových 
výdajů v celkové výši 7.938.000 Kč (v rámci rozpočtu kapitálových výdajů dochází současně 
k navýšení rozpočtu finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů - rok 2015 ve výši 
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34.288.000 Kč přesunem z rozpočtu běžných a kapitálových výdajů investičního odboru),
III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2014
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 92 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 103 a 104 (č.j. KP-ZM/439/2014/M/247)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 211/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtových opatření číslo 103 a 104,

II. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 103 - zapojení daru poskytnutého firmou IGY 2 CB, a.s. na 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů investičního odboru na opravu komunikace na Pražské 
třídě v úseku mezi ulicemi Pekárenská a Strakonická ve výši 8.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 104 - přesun části rozpočtu  kapitálových výdajů investičního 
odboru na Revitalizaci 4D – hřiště pro volnočasové aktivity vč. skateparku ve prospěch 
rozpočtu kapitálových výdajů na vybavení parku herními a cvičebními prvky pro děti 
a handicapované, prvky fitstezky, vybavení sociálního zázemí (6.800.000,00 Kč) a ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů na DHDM - na drobné zařízení v objektu sociálního 
zázemí (250.000,00 Kč) v rámci dotační akce „Revitalizace 4D – hřiště pro volnočasové 
aktivity vč. skateparku“ v celkové výši 7.050.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2014
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 103 a 104 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 105 (č.j. KP-ZM/440/2014/M/248)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 212/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtového opatření číslo 105,

II. s c h v a l u j e
rozpočtového opatření číslo 105 - zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na 
poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České 
Budějovice na pořízení multimediálního zařízení (kostky) pro Budvar Arénu ve výši 
2.500.000 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2014
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 105 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 (č.j. KP-ZM/428/2014/M/236)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 213/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 44 až V 46,

II. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 44 - přesun části zapojených úvěrových prostředků 

v rámci kapitálových výdajů investičního odboru z dotační akce „Regenerace sídliště 
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Vltava - 3. část, 2. etapa 2. stavba" na dotační akci „Rekonstrukce veřejných prostranství 
a ploch Žerotínova ul. (Trocnovská – Libničská) ve výši 4.900.000 Kč,

2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 45 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových 
výdajů investičního odboru z akce „Přeložka silnic II/156 a II/157 – související objety“ 
na akci „Zanádražní komunikace – 1. etapa, část 1.1“ z důvodu podání žádosti 
o poskytnutí dotace v souladu s podmínkami ROP na oddělné účetnictví ve výši 
27.600.000 Kč,

3. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 46 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů 
odboru školství a tělovýchovy z nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 6/2013 
– sport na neinvestiční transfery spolkům – na podporu sportu ve výši 13.993.289 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, do 30. 6. 2014
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 do rozpočtu roku 2014.

K bodu: Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje 
částku 20.000 Kč (č.j. KP-ZM/412/2014/M/221)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 214/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis nevymahatelných pohledávek z dlužného nájemného a služeb za užívání bytů, jejichž 
výše přesahuje částku 20.000 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy v celkové výši 166.158 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení zastupitelstva města.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na budově na parc. č. 36 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodná skříň 
(č.j. KP-ZM/425/2014/M/233)

(Zrušeno usnesením č. 33/2017 ze dne 13. 2. 2017)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 215/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
spočívajícího ve strpění umístnění rozvodné skříně na objektu domu Rudolfovská tř. 
č.p. 25/10 postaveném na pozemku  parc. č. 36 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby 
„Dopravní opatření bezpečnosti na přechodech pro chodce – České Budějovice, ul. 
Rudolfovská“ a v právu zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize 
v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněný), a vlastníky domu Rudolfovská tř. č.p. 25/10, 370 
01 České Budějovice,  (jako povinní), to vše za dohodnutou cenu ve výši 700,- Kč/byt, tj. 
celkem 6.300,- Kč s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na budově na parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodná skříň 
(č.j. KP-ZM/423/2014/M/231)

(Zrušeno usnesením č. 33/2017 ze dne 13. 2. 2017)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 216/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
spočívajícího ve strpění umístnění rozvodné skříně na objektu domu Rudolfovská tř. 
č.p. 38/32 postaveném na pozemku  parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby 
„Dopravní opatření bezpečnosti na přechodech pro chodce – České Budějovice, ul. 
Rudolfovská“ a v právu zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize 
v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice, IČ 002 44 732, (jako oprávněný), a vlastníky domu Rudolfovská tř. č.p. 38/32, 
370 01 České Budějovice,  (jako povinní), to vše za dohodnutou cenu ve výši 700,- Kč/byt, tj. 
celkem 2.800,- Kč s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemcích v k. ú. Třebotovice: stavba vodovod a kanalizace - 
město x fyz. os. (č.j. KP-ZM/446/2014/M/254)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 217/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o úplatném zřízení věcného břemene na části pozemků 
parc. č. 115 a č. 2672/34 v k. ú. Třebotovice,  spočívajícího v uložení  vodovodu a kanalizace 
v rámci stavby „České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace a vodovod, část II  
Třebotovice“  a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za  účelem zajišťování 
provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem, mezi konkrétní fyzickou osobou (jako povinný) a statutárním městem 
České Budějovice, IČ 00244732,  (jako oprávněný), za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč, a to na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1859 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/432/2014/M/240)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 218/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1859 – zahrada o výměře 607 m2 v k. ú. České Budějovice 
2 konkrétní fyzické osobě za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené 
s prodejem,              

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  prodej pozemku parc. č. 492/116 v k. ú. České 
Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/436/2014/M/244)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 219/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemkové parcely č. 492/116 se stavbou  garáže,  která je součástí tohoto pozemku  
v k. ú. České Budějovice 5, konkrétní fyzické osobě za cenu ve výši 105.000 Kč,

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. 1871 v k. ú. České 
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/429/2014/M/237)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 220/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 o výměře 19 m2 se stavbou garáže, 
která je součástí tohoto pozemku, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 90.000 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 3949/12 a 3949/13 za 
3949/14 a zřízení věcného břemene na parc. č. 3949/1 v k. ú. České Budějovice 7 (č.j. 
KP-ZM/427/2014/M/235)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 221/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. směnu částí pozemku parc. č. 3949/5 oddělené geometrickým plánem č. 3908-162/2014 

a označené jako nově vzniklé pozemky parc. č. 3949/12 o výměře 6 m2 a  parc. č. 
3949/13 o výměře 8 m2 v k.ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice za část pozemku parc. č. 
3949/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3908-162/2014 a označenou jako nově 
vzniklá parc. číslo 3949/14 o výměře  10 m2 v k.ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 70890650, 
bez finančního vyrovnání,

2. uzavření smlouvy o bezúplatném  zřízení  věcného  břemene  - služebnosti inženýrské 
sítě spočívajícího v právu strpění kanalizační přípojky na částech pozemků parc. č. 
3949/1 a parc. č. 3949/12 a kabelového vedení k VO a SSZ na části pozemku 3949/1 vše 
v k.ú. České Budějovice 7 vybudované v rámci staveb „Přechod pro pěší a chodník 
a zastávka MHD v Plavské ulici“ a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem 
nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým 
plánem č. 3908-162/2014 mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla 
Otakara II. č. 1, 2, IČ 00244732 (jako oprávněný) a Jihočeským krajem, IČ 70890650, 
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prostřednictvím subjektu spravujícího majetek kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, Nemanická 2133/10, IČ 70971641, (jako povinný), na dobu časově neomezenou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú.  České Budějovice 2 a zřízení 
věcného břemene - služebnosti - autosalon (č.j. KP-ZM/461/2014/M/269)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 222/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků v k. ú. České Budějovice 2 bez finančního vyrovnání takto:
- část pozemku parc. č. 2160/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3816-44/2014 
a označenou jako nově vzniklá parc. č. 2160/3 o výměře 1338 m2  
z vlastnictví statutárního města České Budějovice
za 
- pozemek parc. č. č. 2160/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2

- část parc. č. č. 2162/99 oddělenou geometrickým plánem č. 3816-44/2014 a označenou jako 
nově vzniklá parc. č. 2162/106 o výměře 274 m2

- část parc. č. č. 2162/73 oddělenou geometrickým plánem č. 3816-44/2014 a označenou jako 
nově vzniklá parc. č. 2162/105 o výměře 704 m2

- část parc. č. č. 2162/11 oddělenou geometrickým plánem č. 3816-44/2014 a označenou jako 
nově vzniklá parc. č. 2162/104 o výměře 85 m2

z vlastnictví  AUTOIMPORT MACH. CZ a. s., se sídlem se sídlem Na Vyšehradě 616, 384 
11 Netolice, IČ 26112671, a to za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene – 
služebnosti práva stezky a cesty pro statutární město České Budějovice na části parc. č. 
2160/1 v k. ú. České Budějovice 2 jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 3816-44/2014,  
s tím, že náklady spojené s touto majetkovou dispozicí uhradí AUTOIMPORT MACH. CZ a. 
s.,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 237/4 v k. ú. České 
Vrbné – pozemek pod cyklostezkou (č.j. KP-ZM/422/2014/M/230)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 223/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 237/4 o výměře 653 m2 v k. ú. České Vrbné z podílového 
spoluvlastnictví konkrétní fyzické osoby za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 522.400 Kč,   

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1077/30 v k. ú. České 
Budějovice 4 v rámci zrealizované stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157- 1. etapa, 
část 1.2“ (č.j. KP-ZM/456/2014/M/264)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 224/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 1077/30 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře  13 m2 v k. ú. 
České Budějovice 4, od společnosti E.ON Distribuce, a. s.,  se sídlem  F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice,  IČ 28085400  za cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 
900 Kč/m2, tj celkem 11.700 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení dešťové kanalizace v rámci  stavby 
ZTV v k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/450/2014/M/258)

(Zrušeno usnesením č. 206/2017 ze dne 18. 9. 2017)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 225/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení dokončené a zkolaudované stavby dešťové kanalizace včetně 7 ks dešťových 
šachet na pozemku parc. č. 166/128, č.166/138, č. 166/137, č. 166/148, č. 166/149, č. 166/38, 
č. 166/145, č. 166/144 a č. 166/143, vše v k. ú. České Vrbné,  za kupní cenu 2.000 Kč 
stanovenou  dle  „Pravidel pro převod staveb ZTV“, z vlastnictví společnosti E.C.D. s. r. o., se 
sídlem Plavská 1978/7, 370 01 České Budějovice, IČ 281 24 448, investora stavby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy na pozemku parc. č. 3921 v k. ú. 
České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/443/2014/M/251)

(Zrušeno usnesením č. 40/VII/2014 ze dne 11. 12. 2014)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 226/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení budovy bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) – loděnice od vlastníka 
Tělovýchovné jednoty SLAVOJ České Budějovice, IČ 13497812 umístěné na pozemku parc. 
č. 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
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k. ú. 
České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ - „Propojení Hlinská – Hraniční, 
České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“ (č.j. KP-ZM/455/2014/M/263)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 227/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí směnu částí pozemků parc. č. 1763/26 o celkové výměře cca 2978 m2, parc. č. 
1765/13 o výměře cca 50 m2, parc. č. 1763/19 o výměře cca 1121 m2 a parc. č. 1763/16 
o výměře cca 622 m2, vše v k. ú. České Budějovice 4  v majetku konkrétní fyzické osoby za 
část pozemku parc. č. 1763/25 o výměře cca 4553 m2 v majetku statutárního města České 
Budějovice s finančním vyrovnáním ve výši 1.000 Kč/m2 ve prospěch konkrétní fyzické 
osoby,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení pozemků parc.č. 1765/14 a parc. 
č. 1768 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České 
Budějovice“ (č.j. KP-ZM/453/2014/M/261)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 228/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků parc. č. 1765/14 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené o výměře 313 m2  a parc. č. 1768 – trvalý travní porost o výměře 1114 m2, vše 
v k. ú. České Budějovice 4, od jejich vlastníků (po ukončení dědického řízení), za cenu 
v místě a čase obvyklou stanovenou v době odkoupení,

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

K bodu: Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. (č.j. KP-
ZM/458/2014/M/266)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 229/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 1081/2014 a program valné hromady společnosti .A.S.A. České 
Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 23. 6. 2014,

II. d e l e g u j e
Ing. Miroslava Jocha, jako zástupce statutárního města České Budějovice, na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., IČ: 25171941, konanou dne 23. 6. 2014, 

III. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města hlasovat na valné hromadě v souladu s usnesením 
RM č. 1081/2014.
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K bodu: Darovací smlouva - obdarovaný - příspěvková organizace Sportovní zařízení města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/457/2014/M/265)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 230/2014:
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
darovací smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem České Budějovice ( jako dárcem ) 
a příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková 
organizace, IČ: 28150244 ( jak obdarovaný ), na poskytnutí částky 219.476 Kč za účelem 
tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb,

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

K bodu: Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným 
městem České Budějovice (1. část základní školy) a zápis práva hospodaření na 
příslušný list vlastnictví (č.j. KP-ZM/418/2014/M/226)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 231/2014:
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. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 

9/a, České Budějovice, IČ:60077417 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek 
v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 4320, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1793 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 4330, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 4329, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 4328, zahrada
- pozemek parc. č. 4336/1, zahrada
- pozemek parc. č. 4458/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1871 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 4458/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 3363/12, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 4459/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

2. předání příspěvkové organizaci Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 
3, České Budějovice, IČ:00666131 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek 
v k.ú.České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2137/57, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 1036 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2137/341, ostatní plocha, sportoviště a RP
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,
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3. předání příspěvkové organizaci Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice, 
IČ:62537873 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 449/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 258 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3010, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1152 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 446, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 448, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 3011, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 3012/1, zahrada
- pozemek parc. č. 3012/2, zahrada
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

4. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České 
Budějovice, IČ:60077212 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České 
Budějovice 7
- pozemek parc. č. 2557, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1165 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2555, ostatní plocha, manipulační plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

5. předání příspěvkové organizaci Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice, 
IČ:00581585 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/597, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 1319 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/591, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če  (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/595, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/596, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/611, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
rozestavěná stavba
- pozemek parc. č. 2061/613, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná 
stavba
- pozemek parc. č. 2061/607, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2061/608, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2061/609, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2061/599, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/610, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/612, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/606, ostatní plocha, ostatní komunikace
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

6. předání příspěvkové organizaci Základní škola Máj II, M.Chlajna 23, České Budějovice, 
IČ:00581551 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/598, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 1347 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/740, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 1413 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/592, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/593, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
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čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/594, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/602, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná 
stavba
- pozemek parc. č. 2061/603, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2061/604, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2061/600, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/601, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/605, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/878, ostatní plocha, jiná plocha 
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

7. předání příspěvkové organizaci Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice, 
IČ:60077093 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/39, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 882 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 2061/37, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 883 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 2061/72, ostatní plocha, ostatní komunikace
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

8. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České 
Budějovice, IČ:62537784 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České 
Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2514, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 810 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2478/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2092 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 229/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2263 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2515/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 2478/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2515/4, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 2515/1, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2515/3, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc. č. 229/1, ostatní plocha, jiná plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

9. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, 
Rudolfovská  143, České Budějovice, IČ:70877645 do správy k hospodaření tento 
nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1288/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 285 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1288/2, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 1289, ostatní plocha, jiná plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

10. předání příspěvkové organizaci Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice, 
IČ:62537661 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 5
- pozemek parc. č. 961/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 382 
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(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 961/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 962/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 962/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 962/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(stavba tech. vybavení)
- pozemek parc. č. 964/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 963/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek parc. č. 962/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek parc. č. 964/1, zahrada
- pozemek parc. č. 964/2, zahrada
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

11. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České 
Budějovice, IČ:70877661 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České 
Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2232, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 962 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2161/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1471 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2161/1, ostatní plocha, sportoviště a RP
- pozemek parc. č. 2233, zahrada
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

12. předání příspěvkové organizaci Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice, 
IČ:00581542 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 689/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 347 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 689/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 689/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 718/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 722/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 713, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 358 
(bydlení)
- pozemek parc. č. 722/1, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 722/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 689/4, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 722/18, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 689/5, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc. č. 689/6, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc. č. 724/22, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc. č. 718/1, ostatní plocha, manipulační plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

13. předání příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České 
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Budějovice, IČ:00581577 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České 
Budějovice 3
- pozemek parc. č. 3862/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2202 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2873/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2080 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3882/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2250 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3862/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3355/16, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3355/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3355/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 3862/1, ostatní plocha, manipulační plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

14. předání příspěvkové organizaci Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice, 
IČ:00581631 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 186, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 62 (obč. 
vyb.)
- pozemek parc. č. 188, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 64 (obč. 
vyb.)
- pozemek parc. č. 189/1, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 189/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 244, zahrada
- pozemek parc. č. 252, zahrada
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným 
městem České Budějovice (2. část mateřské školy a školní jídelna) a zápis práva 
hospodaření na příslušný list vlastnictví (č.j. KP-ZM/419/2014/M/227)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 232/2014:
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. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice, 

IČ:70877599 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2134/29, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 651 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2134/27, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez 
čp/če  (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2134/28, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2134/30, zahrada
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s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný 
list vlastnictví,

2. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice, 
IČ:62537628 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2137/81, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 889 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 780/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1000 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2137/79, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná 
stavba
- pozemek parc. č. 778, zahrada
- pozemek parc. č. 780/1, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 2137/55, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 777/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr  
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

3. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice, 
IČ:62537725 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2137/107, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 281 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2196/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(technická vybavenost) 
- pozemek parc. č. 2137/106, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

4. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice, 
IČ:70877602 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2517, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 812 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2518/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2518/1, ostatní plocha, sportoviště a RP
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

5. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice, 
IČ:70877637 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2622/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2247 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2622/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2622/1, zahrada
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

6. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice, 
IČ:62537741 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/79, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 925 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/272, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2061/80, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
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vlastnictví,
7. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice, 

IČ:60077077 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 1902/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1603 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1922, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1609 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1902/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1610 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1914, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 843 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1915, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 844 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 1902/4, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1902/3, ostatní plocha, jiná plocha 
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

8. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice, 
IČ:70877688 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 106, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 36 (obč. 
vyb.)
- pozemek parc. č. 107/1, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

9. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice, 
IČ:62537717 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 3789, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1502 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 3788, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 3790, ostatní plocha, jiná plocha 
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

10. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České 
Budějovice, IČ:62537709 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České 
Budějovice 5
- pozemek parc. č. 1492, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 672 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 370, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 166 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2241/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1930 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2241/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 1493, zahrada
- pozemek parc. č. 369/2, zahrada
- pozemek parc. č. 369/4, zahrada
- pozemek parc. č. 2241/2, ostatní plocha, jiná plocha 
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

11. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice, 
IČ:70877629 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/453, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 1320 (obč. vyb.)
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- pozemek parc. č. 2061/436, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2061/437, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2061/438, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 2061/439, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (technické vybavení) 
- pozemek parc. č. 2061/443, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/444, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/445, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/330, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2934, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 2061/441, ostatní plocha, sportoviště a RP
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

12. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice, 
IČ:62537750 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 5
- pozemek parc. č. 2763/34, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 1882 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2763/33, ostatní plocha, jiná plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

13. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice, 
IČ:60077069 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/82, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 966 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/81, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

14. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Vrchlického  nábřeží 1a, České 
Budějovice, IČ:70877611 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v
a) v k.ú. České Budějovice 6

- pozemek parc. č. 510/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 1782 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 510/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 1782 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 510/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če (obč. vyb.) 
- pozemek parc. č. 510/1, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 510/9, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 515/5, ostatní plocha, zeleň
- pozemek parc. č. 531/2, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

b) v k.ú. České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 4692, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 2021 (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 4691, ostatní plocha, zeleň
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

15. předání příspěvkové organizaci Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice, 
IČ:62537768 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 6
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- pozemek parc. č. 1439/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1345 
(jiná stavba)
- pozemek parc. č. 1438/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba) 
- pozemek parc. č. 1438/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba) 
- pozemek parc. č. 1434, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba) 
- pozemek parc. č. 1439/1, zahrada
- pozemek parc. č. 1439/6, ostatní plocha, ostatní komunikace
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

16. předání příspěvkové organizaci Školní jídelna, U Tří lvů 2/2, České Budějovice, 
IČ:62537881 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 444/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 194 
(obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 445, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba) 
- pozemek parc. č. 449/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 449/3, ostatní plocha, jiná plocha
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Kapacita českobudějovických základních škol s výhledem na další období od roku 
2014 a navržená opatření (č.j. KP-ZM/464/2014/M/272)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 233/2014:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
předložený materiál Kapacity českobudějovických základních škol s výhledem na další 
období od roku 2014 a navržená opatření,

II. s c h v a l u j e
záměr úpravy školských obvodů ZŠ a MŠ Nerudova a ZŠ a MŠ J. Š. Baara dle kapitoly III. 
tohoto materiálu,

III. u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
předložit do orgánů města upravené znění vyhlášky č. 2/2013, o školských obvodech 
dle kapitoly III. tohoto materiálu.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice (č.j. KP-
ZM/451/2014/M/259)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 234/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotaci ve výši 1.150.000 Kč Volejbalovému klubu České 

Budějovice, Stromovka 12, České Budějovice  za reprezentaci města v extralize 
volejbalu mužů v sezóně 2013/2014,
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2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/452/2014/M/260)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 235/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za I. pololetí roku 2014 pro ŽIVOT 90, IČ 00571709, ve 

výši 99.654 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

K bodu: Poskytování terénní hospicové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/454/2014/M/262)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 236/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na II. pololetí roku 2014 pro Městskou charitu České 

Budějovice, IČ 60072709, ve výši 350.000 Kč
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

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

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/460/2014/M/268)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 237/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
 
1. poskytnutí 2. části neinvestičních dotací za I. pololetí 2014 a zároveň 1. části 

neinvestičních dotací na II. pololetí 2014 pro:
a) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČ 00425851, ve 

výši 513.000 Kč,
b) Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 1.174.000 Kč,
c) Ledax, o.p.s., IČ 28068955, ve výši 813.000 Kč,

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

Mgr. Petru Podholovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/462/2014/M/270)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 238/2014:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 2. části neinvestičních dotací za I. pololetí 2014 a zároveň 1. části 

neinvestičních dotací na II. pololetí 2014 pro:
a) Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 202.600 Kč,
b) Ledax, o. p. s., IČ 28068955, ve výši 253.500 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: Žádost o navýšení neinvestiční dotace na pořádání 25. ročníku Hudebních slavností 
Emy Destinnové 2014 - zrušení části usnesení (č.j. KP-ZM/426/2014/M/234)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 239/2014:
zastupitelstvo města

I. r u š í
usnesení č. 185/2014 ze dne 22. 5. 2014 v části II. schvaluje:
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 25. Hudební slavnosti Emy Destinnové 
ve výši 300.000 Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České Budějovice - koncertní 
agentura s. r. o., na pořádání koncertu Berlínských barokních sólistů a Berlínských 
filharmoniků,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 25. Hudební slavnosti Emy Destinnové 
ve výši 100.000 Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České Budějovice - koncertní 
agentura s. r. o.,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/437/2014/M/245)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 240/2014:
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,

II. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Ludmilu Máchovou a Martu 
Vondráškovou,

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



41

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
16.06.2014 (č.j. KP-ZM/424/2014/M/232)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 241/2014:
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/463/2014/M/271)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 242/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM České Budějovice ze dne 4. 6. 2014,
kontrolní zprávu k výběrovému řízení na odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 5. 
a 11. 6. 2014 (č.j. KP-ZM/421/2014/M/229)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 243/2014:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 28. května a 11. června 2014.

K bodu: Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2014 (č.j. 
KP-ZM/414/2014/M/223)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 244/2014:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku 2014: 11. září 2014.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice  (č.j. KP-ZM/413/2014/M/222)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 245/2014:
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: Obecně závazná vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být 

provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (č.j. KP-ZM/438/2014/M/246)

Usnesení ve věci věcného záměru obecně závazné vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterém 
mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a uložení Mgr. Juraji Thomovi, 
primátorovi města, zajistit zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu I. a předložit jej 
k projednání radě města a následně zastupitelstvu města, nebylo přijato.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Třebotovice III v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/408/2014/M/217)

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

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Stromovka V v katastrální území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/411/2014/M/220)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též "změna 
ÚPnM"), schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatelé: konkrétní fyzické osoby, a uložení Ing. Ivaně 
Popelové, náměstkyni primátora,
1. v souladu s ust. § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 
navrhovatelům o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými právními 
předpisy zajistit zpracování návrhu zadání změny územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 a zahájení jeho projednání, 
nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1951/11 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/459/2014/M/267)

Usnesení ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 1951/11 – trvalý travní porost o výměře 289 m2 
v k. ú. České Budějovice 2 za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase 
obvyklou + náklady spojené s prodejem a uloženo Ing. Miroslavu Jochovi, náměstku primátora, 
zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2013 (č.j. KP-
ZM/435/2014/M/243)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí doporučení rady města neudělit Cenu statutárního města České 
Budějovice za rok 2013, nebylo přijato.
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Č. Budějovice  19. 6. 2014
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Ing. Kamil Calta

Jaroslava Sýkorová

Ing. Miroslav Joch
náměstek primátora


