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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/91/2015/Z/1
Z Á P I S

z 3. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 9. 2. 2015 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

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

Omluveni: 
Eva Hajerová, Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu poř. č. 8.1., 9, 19, schválení programu, zvolení 
návrhové komise 
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:10 
hodin) přítomno 36 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Omluveni za pozdní příchod: Ing. Kamil Calta, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., 
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., Mgr. Juraj Thoma.  
Zastupitelé obdrželi u prezence Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
České Budějovice ze dne 4. 2. 2015. 
Primátor Ing. Svoboda upozornil, že bod Vystoupení občanů bude projednán od 13:00 
hodin. 
Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice bylo hlasováno o zařazení 
bodů: 
- poř. č. 8.1. - Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice - upravené znění. (27,2,4,3/36) 
- poř. č. 9 - Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valné hromady 
společnosti Teplárna České Budějovice, a. s (22,0,5,9/36) - nebyl zařazen do návrhu 
programu.
Proběhla diskuse mezi RSDr. Braným, JUDr. Ing. Bouzkem, RNDr. Zahradníkem, M. 
Šebkem o nezařazeném bodu poř. č. 9, která se týkala zpracování materiálu a také toho, 
že by si koalice měla hlídat účast zastupitelů při hlasování, aby nedocházelo k tomu, že 
nebudou některé body zařazeny pro nedostatek koaličních hlasů.   
Ing. Dolejš upozornil na problém s hlasovacím zařízením při hlasování k bodu poř. č. 9. 
Ing. Konečný, Ph.D. navrhl nové hlasování k bodu poř. č. 9.    
- poř. č. 19 - Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (33,0,0,5/38)
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Ing. Svoboda informoval, že na radě města byl avizován bod programu zastupitelstva 
„Hokejové centrum Pouzar“, ale na žádost pana Jaroslava Pouzara nebyl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu zastupitele Ing. Jocha na zařazení bodu jako bodu poř. č. 1 - 
 Snížení počtu uvolněných členů zastupitelstva města ze současných 8 na 6 uvolněných 
zastupitelů (14,16,2,6/38) – nebyl přijat.
Ing. Joch apeloval, aby příště byl bod Diskuse zastupitelů zařazen za bod Vystoupení 
občanů, který je projednáván od 13:00 hodin kvůli účasti vedoucích odborů magistrátu.  
Bylo hlasováno o návrhu Michala Šebka o zařazení bodu programu - Centrum halových 
sportů – a o návrhu pana Ing. Kubíčka - zařazení bodu jako posledního v programu 
zastupitelstva - (21,4,6,7/38) - nebyl přijat. 
J. Hrdý požádal, aby bod Centrum halových sportů byl oficiálně zařazen na příští jednání 
zastupitelstva.
M. Šebek vznesl dotaz, jestli v různém můžou být usnesení, kdy Ing. Svoboda sdělil, že 
mohou.  
Proběhly diskuse ohledně zařazení a nezařazení bodů.      
Bylo hlasováno o návrhu zastupitele Michala Šebka o zařazení bodu Oslavy 750 let 
založení města České Budějovice jako bod poř. č. 25 (17,3,11,7/38) - nebyl přijat.  
Ing. Svoboda sdělil, že o přípravě Oslav 750 let založení města České Budějovice bude 
informovat v diskusi zastupitelů.
Ing. Svoboda navrhl, aby na základě připomínek zastupitelů ke kvalitě hlasování o bodu 
poř. č. 9 proběhlo nové hlasování.   
Ing. Moravec nesouhlasil s novým hlasováním a požádal o přestávku na poradu klubů. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.   
Byl schválen program 3. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice. (38,0,0,1/39)
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Martin Stašek, členové Jaroslav 
Berka, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Rudolf Vodička, 
Jaroslava Sýkorová, Jan Hrdý. (38,0,0,1/39)
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Michala Šebka a Ing. Slavoje Dolejše. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 2. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12.15 do 13.00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin.

1. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice 
v katastrálním území České Budějovice 2 (KP-ZM/22/2015/M/4)
Přijato usnesení č. 1/2015 (31,1,1,6/39)
Materiál uvedl Ing. František Konečný, Ph.D. 
Diskuse:  
Ing. Stašek: Upozornil, že v tomto materiálu je uvedeno, že se rozšiřuje kapacita 
stávajícího areálu při stávajícím napojení na dvouproudovou komunikaci I. třídy pouze 
dopravní značkou „Stop“ bez připojovacího pruhu. Vzhledem k hustotě provozu v tomto 
místě není možné podpořit tento záměr do doby, dokud nebude vyřešeno připojení ke 
komunikaci připojovacím pruhem.    
Mgr. Thoma: Sdělil, že rada města se tímto zabývala s tím, že příští řešení dopravy bude 
odpovídat cílovému stavu. V radě města byla obava, aby výsledek odpovídal konečnému 
stavu, nikoli dalšímu přechodnému rozšíření o další značku.     
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda tento proces již byl v zastupitelstvu projednán.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že byl projednán již na zastupitelstvu dne 11. 9. 2014 
a byl schválen návrh na pořízení změny, toto je druhá fáze.  
Ing. Joch: Informoval, že v minulém volebním období hlasoval „pro“ zahájení změny, 
upozornil, že to má další majetkové souvislosti, protože proběhla směna pozemků 
s p. Machem za účelem rozšíření autosalonu. V minulém zastupitelstvu bylo schváleno 



3

zahájení tohoto procesu, ale pokud zastupitelé odsouhlasili změnu ÚP, tak si není jist, zda 
si může město klást další podmínky. Osobně tento materiál podpoří, kdy záměr je jasný, 
a nemyslí si, že by se tam zvýšil provoz.   
Ing. Stašek: Namítl, že pozemky patří městu České Budějovice a jediný přístup k těmto 
pozemkům je přes pozemky p. Macha a na pozemky pak nebude možné se dostat. Uvedl 
příklad pozemku v ul. Plavská. 
Mgr. Vodička:  Vznesl dotaz, zda v případě schválení změny ÚP by jiný investor než pan 
Mach, který by neměl přístup k pozemku, musel vybudovat dopravní napojení. 
Ing. Lacina: Vysvětlil, že pokud při posouzení dojde k porušení zákonných norem, bude 
se muset p. Mach dohodnout s majitelem čerpací stanice a vybudovat připojovací pruh 
nebo návrh, který není specifikován. 
Ing. Konečný Ph.D.: Chápe Ing. Staška, ale rada města tento materiál schválila 
a doporučuje tento materiál schválit. 

2. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí 
v katastrálním území České Budějovice 7 (KP-ZM/23/2015/M/5)
Přijato usnesení č. 2/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.

3. Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. (KP-ZM/55/2015/M/33)
Přijato usnesení č. 3/2015 (29,0,8,2/39)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.  
Diskuse:  
RSDr. Braný: Požádal o seznam organizací, ve kterých je město členem, jaké jsou 
náklady, případně kdy končí funkční období. Zapojení do těchto aktivit je přínos, náklady 
tam ale nějaké budou v případě účasti náměstků primátora, atd. 

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2015 (KP-
ZM/59/2015/M/37)
Přijato usnesení č. 4/2015 (36,1,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec.  
Diskuse:  
MUDr. Burda:  Konstatoval, že z webových stránek Jihočeské hospodářské komory se 
dočetl, že se jedná o sdružení podnikatelů, které působí nezávisle na politických stranách, 
stát. orgánech a orgánech samosprávy. Dále je na stránkách uvedeno, že díky členství se 
město stane pro zákazníky a obchodní partnery zárukou spolehlivosti a jistoty. Vyplývá 
mu z toho, že je to dobrovolná organizace, která členům přináší řadu výhod a členství pro 
živnostníky je zpoplatněné 500 Kč. Sdělil, že není proti spolupráci, ale není si jist, že při 
napjatém rozpočtu, které město má, zda je tento příspěvek nutný a odůvodněný nehledě 
na to, že ho budou platit i podnikatelé, kteří jsou občany Českých Budějovic, ale nejsou 
členy Jihočeské hospodářské komory.  Přimluvil se za zvážení, zda je nutné tento 
příspěvek Jihočeské hospodářské komoře poskytnout, i když už ji řadu let město 
podporuje.  
RSDr. Braný: Chybí mu ve smlouvě, že se jedná o aktivity ve veřejném zájmu. Dále 
sdělil, že Jihočeský kraj investuje 1 600 tis. Kč a pozoruje stoupající trend v aktivitě 
a funkčnosti Jihočeské hospodářské komory. Za některé aktivity se platí a je potřeba toto 
oddělit. Vznesl dotaz, zda město podporuje i budovu na Husově ul., kde sídlí za určitých 
nadstandardních podmínek nájmu. Podpoří tento materiál.  
Ing. Moravec: Odpověděl, že je mu známo pouze to, že každý rok město dává Jihočeské 
hospodářské komoře částku 150 tis. Kč a o žádných jiných úlevách neví.
Ing. Joch: Upřesnil, že nájemné je 150 tis. Kč a město poskytuje příspěvek ve výši 
150 tis. Kč.   
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení MUDr. Burdy, kdy uvedl příklady o spolupráci 
s Jihočeskou hospodářskou komorou, které jsou přínosem pro město. Prostřednictvím 
Jihočeské hospodářské komory město oslovuje přímo firmy, které jsou u ní evidované 



4

a které jsou na území města. Rozesílá upozornění na vypisování veřejných zakázek, 
apod.  Celý klub HOPB podpoří tento příspěvek.  
Ing. Svoboda: Potvrdil vyjádření Mgr. Thomy a potvrdil přínos.    
RSDr. Braný:  Poděkoval Ing. Jochovi, že reagoval na částku nájemného. Upozornil, že 
se jedná o exkluzivnější vztah, kdy město je otevřené, kdy může také objekt pronajímat, 
ale vznesl dotaz, zda je to čisté z hlediska finančních kontrol. 

5. Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2014 (KP-ZM/60/2015/M/38)
Přijato usnesení č. 5/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 

6. Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu společnosti 
.A.S.A. České Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 16. 2. 2015 (KP-
ZM/56/2015/M/34)
Přijato usnesení č. 6/2015 (33,0,5,2/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 
Diskuse:  
RSDr. Braný: Dotázal se, jak se počítá s rozdělením případného zisku a využitím pro 
město. 
Ing. Moravec: Omluvil se za chybu v materiálu v pozvánce, kdy u jména pana Václava 
Fála bylo chybně uvedeno Václav Fály.    
RNDr. Zahradník: Vznesl dotaz, zda-li valná hromada bude jednat pouze o ekonomických 
záležitostech nebo spíš o rozdělení věcí z hospodaření. Zmínil, že dochází k odvolání 
člena Ing. Karla Zieglera, který společnost vedl velmi dobře, a ocenil, že byly pružně 
zavedeny hnědé popelnice na bioodpad, a za jeho práci mu poděkoval. V. Fálovi popřál 
hodně síly a úspěchů ve správě společnosti.   
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka. Sdělil, že v tomto roce se 
uskuteční ještě jedna valná hromada, a to v červnu, a na programu jednání bude také 
rozdělení zisku, ekonomické a finanční otázky. Sdělil, že také poděkoval Ing. Zieglerovi 
za jeho působení ve společnosti .A.S.A. Informoval, že hnědé popelnice na bioodpad 
budou dále umisťovány ve vilových či smíšených čtvrtích, ale zatím se město neodvažuje 
 je umisťovat na sídlištích.  

7. Rozpočtová opatření číslo 9 až 13 (KP-ZM/42/2015/M/20)
Přijato usnesení č. 7/2015 
Oddělené hlasování:  I. schvaluje v části I. (27,9,3,1/40), II. (33,0,7,0/40), III. 
(40,0,0,0/40), IV. (40,0,0,0/40), V. (40,0,0,0/40), III. ukládá (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Matoušek, MBA.   
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že po obsáhlé diskusi k rozpočtovému opatření č. 9 a č. 10 
finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout všechna rozpočtová opatření.  
Ing. Joch: Požádal o oddělené hlasování po jednotlivých rozpočtových opatřeních. Vznesl 
dotaz na rozpočtové opatření č. 9., proč se znovu zavádí nový odbor vnitřních věcí.  
Ing. Svoboda:  Odpověděl, že se zde nezavádí nový odbor, jedná se pouze o obnovení 
odboru vnitřních věcí, kdy z hlediska organizace práce mu to přijde logické, aby práce a  
rozhodování bylo rychlejší. Sdělil, že toto bylo důvodem, proč tuto změnu podpořil.   
doc. MUDr. Petr: Požádal o vyjádření Ing. Řeřábka, tajemníka magistrátu.  
Ing. Řeřábek:  Sdělil, že organizační změna se vrátila zpět do původního stavu, protože 
zde byla komplikace v souvislosti s veřejnými zakázkami, protože byl jako navrhovatel 
a zároveň schvalovatel. Plnou moc, kterou měl tajemník, nebyla v plném rozsahu pro tyto 
činnosti. Sdělil, že žádné tabulkové místo nebylo navyšováno, bylo pouze přesunuto. 
M. Šebek: Vznesl dotaz, kdo tento odbor vede, jaký je záměr do budoucna ohledně 
výběrového řízení na tuto pozici.   
J. Michl: Reagoval na vystoupení M. Šebka. Sdělil, že od 1. 1. 2015 byl pověřen řízením 
odboru vnitřních věcí. Dále uvedl, že v minulém volebním období Mgr. Suchopár, který 
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dočasně zastupoval Ing. Řeřábka ve funkci tajemníka magistrátu, tento odbor 
z nepochopitelných důvodů zrušil. Sdělil, že je zatím pověřen řízením odboru vnitřních 
věcí a s nově vzniklým odborem nevznikly žádné organizační komplikace, nebyl mu 
přidán plat, náplň práce se nezměnila a pracuje se stejným počtem zaměstnanců. Došlo 
pouze ke kosmetické úpravě a k narovnání pracovních vztahů.   
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení J. Michla. Upozornil, že došlo k mírnému navýšení, 
a to příplatku za vedení cca o 1 300 Kč. Dále upozornil na další benefity, které nejsou 
úplně viditelné, ale o tom bude rozhodovat p. tajemník nebo p. primátor. Jedná se 
o odměny a ty v případě vedoucích odborů nejsou zanedbatelné. Vznesl dotaz na to, kdy 
bude vypsáno řádné výběrové řízení na vedoucího odboru. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že pověřených vedoucích odborů je na magistrátu více a bude 
se to řešit v řádech měsíců.  
M Šebek: Požádal o upřesnění, protože mu to dá signál, jak rychle bude tato rada 
pracovat.  
Ing. Svoboda: Sdělil, že nechce nyní upřesňovat termín, slíbil, že bude dořešeno v řádech 
měsíců. 
M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Svobody. Na pozici primátora by se nebál 
termínů a požádal o konkrétnější odpovědi.    
RSDr. Braný: Reagoval na vystoupení J. Michla, kdy upozornil na střet zájmů a že se zde 
odlehčuje výkon funkce p. tajemníka.  
Ing. Joch:  Sdělil, že na finančním výboru byla diskutována částka - navýšení mzdových 
 prostředků zaměstnanců o 3,5 % , která byla v návrhu rozpočtu.  Dále ho zaujala tabulka, 
která je součástí zprávy o činnosti finančního výboru. Podivil se nad tím, jak se 
automaticky navyšují platy dle odpracovaných let. Požádal o písemnou informaci – 
srovnání mezd v minulých letech 2012, 2013 a 2014 a 2015. Překvapila ho částka na 
navýšení mzdových prostředků o 600 tis. Kč. Dále požádal nám. Holického o informace 
k rozpočtovému opatření č. 13  – oprava mostu v Jírovcově ulici ve výši 9 mil. Kč. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že nám. Holický odpoví písemně.

8. Majetkové dispozice ()

8.1 Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice – upravené znění (KP-ZM/34/2015/M/12)
Přijato usnesení č. 8/2015 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek 
Diskuse:  
RSDr. Braný: Uvedl připomínku, že město může častěji kontrolovat a zda se nevtahuje do 
tohoto procesu a nebere na sebe odpovědnost.  Zdá se mu, že dojde k zatížení 
zaměstnanců magistrátu.  
Ing. Joch: Navázal na RSDr. Braného, kdy město mělo snahu zbudované ZTV 
kontrolovat. Město na kontrolu výstavby, kterou bude v budoucnu přebírat do svého 
majetku, nemá kapacitu. Zmínil, že se jedná se o reakci na novou legislativu, ale vznesl 
dotaz, jak to bude město kontrolovat, když toto nikdy významně nehlídalo, dále uvedl 
příklad situace u Globusu. Nabádá, aby se tím zkusilo město zabývat a vymyslelo způsob, 
aby nepřebíralo do svého majetku něco, co ve chvíli, kdy skončí záruka, tak do toho bude 
nuceno investovat.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že pravidla jsou reakcí na změnu legislativy a změnou 
nedochází k žádnému posunu oproti minulosti. Rozumí otázkám ohledně kontroly, pokud 
bude město chtít měnit praxi, je to vždy o fungování zúčastněných stran, o řádné kontrole, 
tak jako u jiných investičních záležitostí, ale to se neřeší v tomto bodu.
Ing. Stašek: Vznesl dotaz na bod I., kdy se vypouští slovo „zkolaudované“ a je nahrazeno 
 „kolaudačním souhlasem“. Znamená to, že za řádně dokončenou stavbu se považuje ta, 
která je i s kolaudačním souhlasem. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že se jedná se o vysvětlení pojmů z hlediska občanského 
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zákoníku a smlouvy o dílo, kde se používá termín provedení díla a je složen jednak 
z dokončení díla a jednak z převzetí. Řádně dokončené dílo je takové, kde zhotovitel 
splnil své povinnosti ze smlouvy a ze zákona. Kolaudace je termín veřejnoprávní 
a pravidla reagují na proces veřejného práva a jenom se koordinují okamžiky uzavření 
dohody a kolaudace. Řádná dokončenost je fyzické dokončení procesu budování díla.  
RSDr. Braný: Samozřejmě je pro, aby se zpřísnil režim, ale dotázal se, co to znamená pro 
úřad. JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na vystoupení RSDr. Braného. Jedná se o soubor 
majetkových dispozic a pravidla reagují na změnu legislativy pod majetkovým odborem. 
Sdělil, že statistiku zde nemá a s materiálem nesouvisí.   
Mgr. Vodička:  Upřesnil, že tento návrh je zde předkládán jako procedurální a reaguje na 
novelu zákona o vodovodech a kanalizacích. Upřesnil, že v novele je uvedeno, že před 
vydáním kolaudačního souhlasu musí vlastníci provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací mezi sebou uzavřít dohodu. Zákon jasně taxativně vymezil, čeho se mají 
týkat, jinak nebude vydán kolaudační souhlas. Na tato ZTV se od 1. 1. 2015 vztahuje 
zákon o vodovodech a kanalizacích, tzn. že vodovod a kanalizace o dvou přípojkách musí 
být provozovány jako vodovod a kanalizace. Jedná se o velký problém pro nové 
vlastníky, buď si je musí provozovat sami, nebo si musí provozovatele najít. Je to 
i politický problém, protože lidé, kteří budou na nové vodovody a kanalizace připojeni, 
by mohli mít jinou výši vodného a stočného, kterou by jim stanovil vlastník ZTV. 
Ing. Šebestíková: Navrhla, aby se do pravidel v části IV. odd. 2) – pozemky zastavěné 
těmito komunikacemi 2000 Kč doplnilo + DPH.  
JUDr. Ing. Bouzek: Převzal protinávrh Ing. Šebestíkové a požádal o úpravu usnesení 
v části I. schvaluje – Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice“ s účinností od 10.02.2015, v upraveném znění.

8.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský Újezd 
(KP-ZM/40/2015/M/18)
Přijato usnesení č. 9/2015 (23,2,15,0/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Sdělil, že v minulém volebním období bylo o tomto diskutováno, obec 
argumentuje, že tam chtějí vybudovat dětské hřiště, ač by ho stavěli z dotace, neví, proč 
nejdou na dohodu o dlouhodobého pronájmu. Pozemek se zde nabízí, aby zde vznikla 
rodinná zástavba, nebude hlasovat pro. Myslí si, že v této lokalitě jsou jiné ambice než 
tam stavět dětské hřiště.     
JUDr. Ing. Bouzek:  Doplnil, že daný pozemek je dle územně plánovací dokumentace 
obce účinný od 13. 5. 2014, součástí plochy bydlení nízkopodlažního s tím, že jsou tam 
stanoveny podmínky způsobu využití i pro stavbu tělovýchovy a sportu, ale souhlasí 
s tím, že tam lze vybudovat i něco jiného, a dokonce i stavby, které mohou sloužit ke 
komerčnímu využití, proto se také rada města nikdy nepřiklonila k řešení prodávat to za 
nižší než obvyklou cenu, a pokud je zastupitelstvu dáván ke zvážení prodej pozemku, tak 
je tomu tak proto, že je to v obci Ostrolovský Újezd a město nechce obci blokovat 
pozemek a využití za obvyklou cenu.    
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy vysvětlil, že probíhala změna 
územního plánu a v minulé radě města bylo dohodnuto, že město nebude pozemek 
prodávat jako nezastavitelné území, až po změně ÚP, kdy pozemek bude mít daleko větší 
hodnotu. Je rád, že je zde materiál opakovaně po změně ÚP a nemá problém hlasovat pro 
prodej v nejvyšší nabídce, a to za cenu v místě a čase obvyklou.   

8.3 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky České Budějovice – Včelná, k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/41/2015/M/19)
Přijato usnesení č. 10/2015 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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8.4 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1635/54, 1635/55, 1635/53, 1635/52, 1635/58 a 2208/11 v k. ú. 
České Budějovice 2 (KP-ZM/31/2015/M/9)
Přijato usnesení č. 11/2015 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.5 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 126/3 v k. ú. 
České Budějovice 7 (KP-ZM/33/2015/M/11)
Přijato usnesení č. 12/2015 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.6 Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc. č. 482/4 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/39/2015/M/17)
Přijato usnesení č. 13/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.7 Dispozice s majetkem města - odkoupení ZTV - stavba VO u Sport hotelu v Českých 
Budějovicích (KP-ZM/30/2015/M/8)
Přijato usnesení č. 14/2015 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.8 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 3359/1 v k. ú. České Budějovice 6 – ZŠ 
Novohradská (KP-ZM/36/2015/M/14)
Přijato usnesení č. 15/2015 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek 

8.9 Dispozice s majetkem města -  uzavření "Dodatků č. 1" k dohodám o převzetí staveb 
v rámci realizace stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích - část 1.2 
a 2.1" (KP-ZM/38/2015/M/16)
Přijato usnesení č. 16/2015 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.10 Dispozice s majetkem města -  uzavření dohody o předání stavby přechodu přes 
železniční vlečku v rámci realizace stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 2. etapa, část 2.2" (KP-ZM/37/2015/M/15)
Přijato usnesení č. 17/2015 (41,0,0,0/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.11 Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání stavby "Stavební úpravy 
křižovatky Nádražní - Rudolfovská" (KP-ZM/46/2015/M/24)
Přijato usnesení č. 18/2015 (39,0,1,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.12 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1926/3 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/44/2015/M/22)
Usnesení nebylo přijato (0,36,3,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

8.13 Dispozice s majetkem města - záměr budoucího prodeje části pozemku parc. č. 2528/1 
v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/43/2015/M/21)
Usnesení nebylo přijato (0,35,4,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že nedoporučil tuto majetkovou dispozici 
schválit.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Poděkoval radě města, že nedoporučuje tuto majetkovou dispozici. Požádal 
o písemnou odpověď, kdo dal souhlas za město a podporoval výstavbu tohoto projektu. 
Požádal Ing. Konečného, Ph.D. a Ing. Holického, jako zástupce města, kteří se 
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vyjadřují v některých stavebních záležitostech, zda tuto výstavbu mohou pozastavit. 
Myslí si, že je tam velký problém, co se týká parkovacích míst. Pokud se město 
neztotožní se záměrem investora, tak požádal, aby se této výstavbě zabránilo. 
Mgr. Vodička: Sdělil, že dle posledních informací městu České Budějovice ubývá 
obyvatel, v tuto chvíli má město České Budějovice 91 300 obyvatel. Dle posledního 
měření ubylo cca 2000 obyvatel. Zřejmě je špatně nastaven ÚP, nerozumí tomu, když 
regulaci schvaluje zastupitelstvo a pak rozhodnutí je na jednotlivci na nějaké pozici ve 
městě. Přiklání se k tomu, aby městu neubývali obyvatelé, ale investor nedostane stavební 
povolení, pokud nevyřeší parkovací místa tak, jak je to dáno legislativní úpravou. 
Apeloval zásadně se podívat na ÚP, aby se do budoucna město takovýmto věcem 
vyhnulo.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Informoval, že se připravuje systémové řešení, jak územní plán 
upravit tak, aby se jim maximálně zamezilo.  
RNDr. Žánová, bytem Nerudova 19: Poděkovala Ing. Jochovi a souhlasí s ním. Uvedla, 
že hovoří za všechny dotčené obyvatele ul. Hálkova a Nerudova. Jedná se o výstavbu 
bytového domu, kde má městská zeleň ustoupit výstavbě trafostanice, kterou je potřeba 
přemístit a zvětšit kvůli výstavbě bytového domu. Upozornila, že trafostanice bude 3,45 
metru od oken protějšího bytového domu a kvůli výstavbě musí developer vybudovat 
parkování na pozemku 2528/1. Apelovala, aby město neustupovalo zájmům developera 
a odmítlo nesmyslné a nepotřebné zahuštění zástavby ve stabilizovaném Pražském 
předměstí, a proto navrhovaný záměr prodeje městské zeleně k umístění trafostanice 
odmítlo. 
Byla vyhlášena přestávka na oběd od 12:30 do 13:15 hodin a poté byl projednán bod 
Vystoupení občanů. 

9. „Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“ - neuplatnění smluvní 
pokuty (KP-ZM/35/2015/M/13)
Přijato usnesení č. 19/2015 (28,1,12,0/41)
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Moravce - neuplatnění smluvní pokuty v původním 
znění ve výši 262 282,12 Kč bez DPH. (14,5,22,0/41) - nebyl přijat.   
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Informovala, že na finančním výboru byl tento bod dlouze diskutován 
a výsledek hlasování zní, že finanční výbor navrhuje zastupitelstvu města, aby byla 
uplatněna smluvní pokuta pouze ve výši 5 % s tím, že návrh usnesení bude upraveno 
takto:… neuplatnění smluvní pokuty ve výši 95 % z částky, tj. 249.168,01 Kč. Město tím 
chce sankcionovat pouze liknavost firmy za neřešení problémů posunutí termínů v radě 
města, a to ihned při vzniku zpoždění. Není to třeba brát jako precedens, každý případ se 
bude posuzovat jednotlivě.     
J. Michl: Upozornil, že smlouva byla podepsána dne 26. 3. 2014 a v důvodové zprávě je 
uvedeno, že i jednou z věcí, která může za zdržení prací, je provádění zkoušek přídržnosti 
podkladu a použitého lepidla. Myslí si, že společnost je natolik renomovaná, aby věděla, 
jaký stav ji čeká a jaké jsou další přípravy na práci. Myslí si, že by vše mělo být zahrnuto 
do výběrového řízení a součástí smlouvy. Nikde se ale nedočetl, že by během oprav firma 
požádala, aby jí město prodloužilo termín dodatkem smlouvy.
Mgr. Filip:  Dotázal se, proč se smluvní pokuty do smlouvy dávají. Smluvní pokuty by se 
měly vymáhat a ne odpouštět, protože v tomto případě byl jasně dán termín, aby práce 
byly ukončeny před koncem školního roku a nenarušilo to chod školy. Pokud jsou 
nastavena taková pravidla, že bude město všechno odpouštět, pak nemá smysl je tam 
uvádět.    
Mgr. Thoma: Zdůraznil, že firma požádala město o posunutí termínu a bylo jí sděleno, 
aby pracovala, jak to nejrychleji půjde s ohledem na klimatické podmínky, a pakliže 
vznikne problém, že by mělo hrozit nějaké penále, tak poté aby požádala radu 
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a zastupitelstvo města o prominutí penále. Tento postup byl zvolen až po neschválení 
prodloužení termínu. Není to o tom, že penále je pouze pro formu, ale hlasováním 
o návrhu se město nedopouští žádného pochybení a je to v tomto případě zcela na místě.  
Ing. Holický: Ujistil, že politika města rozhodně nesměřuje ke změkčení nebo ústupu či 
znevažování smluvních ujednání. Naopak přísnost je na místě. Souhlasil s Mgr. Thomou. 
Mgr. Vodička: Sdělil, že finanční výbor byl informován, že firma svou liknavostí 
nepožádala o prodloužení termínu, a protože jí byla udělena pokuta zcela v souladu 
s uzavřenou smlouvou, finanční výbor navrhoval, aby nebylo plné penále uplatněno ne 
z důvodu, že by firma odvedla špatnou práci, že by na její straně byly problémy 
s dodržením lhůty předání díla, ale byl navržen „výchovný trest“ za to, že firma liknavě 
přistupovala k možnostem, jaké smlouva uváděla. Myslí si, že je přijatelné, aby bylo 
upuštěno od smluvní pokuty.     
Ing. Konečný, Ph.D.:  Zdůraznil lhůtu, za kterou mělo být dílo provedeno. Práce byly 
zahájeny 30. 6. a dokončeny 16. 8. 2014 a návrh Ing. Šebestíkové se mu zdá rozumný 
a s 5 % sankcí souhlasí. 
Ing. Holický: Akceptoval návrh Ing. Šebestíkové jako předkladatel, tzn. neuplatnění 
smluvní pokuty ve výši 95 %. 
Ing. Moravec: Navrhl protinávrh, a to neuplatnění smluvní pokuty v předloženém znění.

10. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Nerudova 53, České Budějovice IČ 
70877637 - MŠ Rudolfovská (KP-ZM/47/2015/M/25)
Přijato usnesení č. 20/2015 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

11. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Školní jídelny, U Tří lvů 2/2, České Budějovice IČ 
62537881 (KP-ZM/45/2015/M/23)
Přijato usnesení č. 21/2015 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 

12. Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 
(KP-ZM/27/2015/M/7)
Přijato usnesení č. 22/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Pochválil Ing. Maršíka, Ph.D. za jasné a věcné dodatky. 

13. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/52/2015/M/30)
Přijato usnesení č. 23/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Diskuse:  
Ing. Joch: Vzhledem k tomu, že není přítomen Mgr. Podhola, tak jeho jménem poděkoval 
za převzetí modelu, který byl připraven bývalým náměstkem primátora, že se finanční 
prostředky rozdělují na aktivního žadatele služby.  

14. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-ZM/50/2015/M/28)
Přijato usnesení č. 24/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

15. Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice (KP-
ZM/53/2015/M/31)
Přijato usnesení č. 25/2015 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 
Diskuse:  
Ing. Stašek: Požádal Ing. Svobodu, zda by se v následujících dnech volebního období 
zaměřil na možnost vybudování hospicu v Českých Budějovicích. 
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Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Ing. Staška, kdy informoval, že v minulém volebním 
období se tímto také město zabývalo. Uvedl, že v Českých Budějovicích funguje jiný 
druh hospicové péče a to, že pečovatelé dochází přímo k občanům města. Finanční 
prostředky do hospicu vkládá také Jihočeský kraj a i občané Českých Budějovic jsou 
občané Jihočeského kraje. Péče v hospicu je na kvalitní úrovni a do této instituce posílají 
finanční prostředky i jiné subjekty.      
Ing. Moravec: Reagoval na Ing. Jocha s tím, že je to přesně dle volebního programu 
HOPB a tehdejší koalice program prakticky kompletně převzala.  
Ing. Stašek: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha ke kapacitě hospicu v Prachaticích, kde je 
situace taková, že se čeká, až někdo umře, aby se mohlo obsadit jeho místo, a situace je 
podobná v nemocnici na oddělení LDN. 
doc. MUDr. Petr: Sdělil, že v tomto materiálu se jedná o terénní hospicovou péči a tyto 
služby zajišťují, že člověk umírá tam, kde je zvyklý, je tam dobrá souhra mezi rodinnými 
příslušníky, kteří to  nejsou schopni zvládnout bez profesionální pomoci.  
Ing. Joch: Reagoval na Ing. Moravce, myslí si, že by si měl prostudovat volební program 
ČSSD, a neví, kdo od koho opisoval, ale je dobré, že se takto názorově shodli a měli 
ambici vybudovat hospic v Českých Budějovicích.  
Ing. Moravec: Reagoval na Ing. Jocha, kdy měl obrovskou vůli volební program studovat, 
ale nikde ho nenašel.  
Ing. Maršík, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Staška. Uvádí se, že na 100 tis. obyvatel 
by mělo být přibližně 5 lůžek, pro Jihočeský kraj vychází 31 lůžek. Myslí, že lůžková 
kapacita je pokryta a další možností je Domov důchodců na Máji, kde se o to pan ředitel 
snaží.

16. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/51/2015/M/29)
Přijato usnesení č. 26/2015 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

17. Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění protidrogových služeb na území města České 
Budějovice (KP-ZM/54/2015/M/32)
Přijato usnesení č. 27/2015 (38,0,1,2/41)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Ing. Moravec: V souladu s jednacím řádem zastupitelstva města oznámil, že osoba jemu 
blízká je v předsednictvu PREVENT, z. s.  

18. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (KP-ZM/4/2015/M/1)
Přijato usnesení č. 28/2015 (36,0,1,4/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuse: 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda názvy ulic nejsou příliš dlouhé a zda formuláře na 
magistrátu mají tolik kolonek na tak dlouhý název.   
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na dotaz Mgr. Filipa, kdy pozornost by zaměřil spíše na 
osobnosti, které jsou tam zmíněny.
Ing. Svoboda: Doplnil, že v té lokalitě už je např. ulice Plukovníka Malého 
a koresponduje to se záměrem, aby ulice po bývalých kasárnách byly pojmenovány po 
vojácích, kteří něco znamenali v naší historii. 
Ing. Joch: Chápe dotaz Mgr. Filipa, sdělil, že materiál podpoří, ale dlouhé názvy nejsou 
praktické např. při vypisování různých formulářů. 
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Sdělil, že pokud budou použity normativní zkratky názvů ulic, 
tak to odpovídá záměru zřizovatele. 

19. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
4. 2. 2015 (KP-ZM/57/2015/M/35)
Přijato usnesení č. 29/2015 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.  
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Diskuse:  
Ing. Joch: Sdělil, že odpověď na jeho dotaz ohledně mostu v ul. Jírovcova našel ve zprávě 
a písemnou odpověď po Ing. Holickém nepožaduje.  Upozornil na chybu v zápisu na str. 
3 ve třetím řádku.     
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil na chybu na str. 3 v řádku 4, kde je použito dvakrát „se“.    
RNDr. Braný: Navrhl zvážit, zda by se zpráva nedávala v půlroční nebo rozumnější 
frekvenci z hlediska docházky a neřešily se zde chyby. Pokud bude něco nutného 
k projednání, ať to předloží.
Ing. Svoboda: Sdělil, že návrh RSDr. Braného na četnost zasedání finančního výboru bere 
jako podnět, kdy finanční výbor toto jistě projedná a myslí si, že by rada města 
nerozporovala četnost tak, jak navrhuje RSDr. Braný.         

20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/58/2015/M/36)
Přijato usnesení č. 30/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Tekel. 
Diskuse:  
Mgr. Vodička: Poprosil předsedu a členy kontrolního výboru, aby se řídili zákonem. 
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZM a RM a plní úkoly, kterými jej pověří 
zastupitelstvo. Rozumí kontrole poskytování grantových a dotačních prostředků v rámci 
grantových programů města, ale nelíbí se mu, že si navrhují kontrolu příprav oslav 750 let 
založení města České Budějovice. Kontrolní výbor by měl kontrolovat až ve chvíli, kdy je 
k tomu pověří zastupitelstvo města.    
Mgr. Thoma: Navázal na Mgr. Vodičku, kdy upozornil na fakt, že kontrolnímu výboru 
jsou zákonem o obcích přísně stanovené kompetence, nemá nic proti tomu, aby si 
kontrolní výbor požádal o kontrolu nějaké akce, ale ať se děje v souladu se zákonem a ať 
zmocnění zastupitelstva existuje. Dále upozornil, že z kontextu zápisu kontrolního výboru 
na str. 3, kdy MUDr. Kuba navrhl kontrolu výběrového řízení na zabezpečení „techniky 
města“, se to spojení v zápisu objevuje několikrát, kdy předpokládá, že je se jedná 
o zajištění datových služeb a zajištění „Outsourcing serverové farmy“ do budoucna, 
a požádal o upřesnění.     
Ing. Moravec: Upozornil Ing. Tekela, že stále jsou veškeré dokumenty k veřejné 
architektonické soutěži na Centrum halových sportů zveřejněny na webových stránkách 
města. Pozvánku obdržel a přijde na jednání kontrolního výboru, ale poslal Ing. Tekelovi 
e-mail, aby upřesnil, které dokumenty chce předložit, aby neobstarával to, co si na 
webových stránkách může dohledat každý občan nejen z Českých Budějovic.  
M. Šebek:  Nevadí mu, když se kontrolní výbor ujme funkce iniciativní a bude se snažit 
dostávat do témat, které v tomto městě jednoznačně rezonují. Zastupitelstvo může 
prokázat vůli a nebránit iniciativě. 
Ing. Svoboda: Není si vědom, že by kontrolnímu výboru poskytoval nějaké informace 
a nepřijde mu logické o tomto diskutovat bez materiálu.  
Mgr. Thoma:  Uvedl technickou připomínku, kdy není možné v bodě diskuse přijímat 
usnesení, tím by se popírala nutnost mít schválený program, podle kterého se 
zastupitelstvo řídí. Zastupitelstvo si může v průběhu zařadit bod a k tomu může přijímat 
usnesení. Souhlasil s Ing. Svobodou, že když není podklad, tak je velmi složité o tom 
diskutovat.   
M. Šebek: Rozumí tomu, že v rámci zprávy o činnosti kontrolního výboru nemusí být 
vhodné otevírat bod Oslavy 750 let založení města České Budějovice, ale může být o něm 
diskutováno.      
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl poznámku, že u bodu 5., kde Ing. Maroš vznesl dotaz ohledně 
okolností nabídky na odkup Hokejového centra Pouzar, aby JUDr. Ing. Bouzek poskytl 
k tomuto materiály. V návaznosti na zákon o obcích by si kontrolní výbor měl nechat 
formálně odhlasovat úkol a pak tomu nic nebrání. Myslí si, že to není planá formalita 



12

dodržovat zákon. 
Ing. Talíř:  Sdělil, že je v kontrolním výboru zastupitelstva Jihočeského kraje a dle zákona 
kontroluje usnesení rady, zastupitelstva a další úkoly, kterým ho pověří zastupitelstvo.    
RSDr. Braný: Jedná se o otázku výkladu. Největší usnesení zastupitelstva je rozpočet 
a tam je částka na Oslavy 750 let založení města České Budějovice vyčleněna, v březnu 
to má vypuknout a je asi žádoucí se k tomu nějakým způsobem postavit. Potvrdil, že 
v bodě diskuse by nemělo být hlasování.     
Ing. Tekel: Požádal Ing. Moravce, aby noví členové byli seznámeni s celou genezí Centra 
halových sportů. Ing. Moravec by pouze popsal celou genezi a Ing. Talíř, aby vysvětlil, co 
se děje s přípravami oslav 750. let založení města, kdy se nejedná se o žádné vyšetřování, 
ale spíš o informování.  
doc. MUDr. Petr: Reagoval na vystoupení Ing. Tekela, kdy není důrazně odlišována jedna 
z těch dvou funkcí, které výbory mají, iniciativní a kontrolní, a pokud kontrolní výbor 
přizve primátora nebo náměstka primátora, plní tu část iniciativní, aby nahlédli, zda mají 
podat nějaký podnět ke kontrole. Myslí si, že není možné každý krok iniciovat jako 
kontrolu. Kontakt primátora, náměstka primátora i člena rady je vždy ku prospěchu, jak 
po stránce iniciativní činnosti, tak po stránce kontrolní.    
M. Šebek: Poděkoval doc. MUDr. Petrovi za vysvětlení, myslí si, že kontrolní výbor se 
má zabývat usnesením rady města, a když se podívá do posledních zápisů z rady města, 
tak tam najde usnesení, která se týkají oslav 750 let založení města i Centra halových 
sportů. Kontrolní výbor nevyšetřuje, pouze se chtěl seznámit s problematikou, kdy si 
myslí, že kolem Centra halových sportů vznikly městu České Budějovice škody.  Sdělil, 
ať město nechá kontrolní výbor konat a ohodnotí jejich činnost za půl roku. Sdělil výčet 
toho, co koalice opozici dovolila.    
Ing. Talíř: Sdělil, že by byl nerad, aby bylo pochopeno tak, že nechce na kontrolní výbor 
přijít a podat tam informace. Informoval, že sedí v opozici na Jihočeském kraji a jsou 
snahy z opozice kontrolovat co nejsilněji koalici, proto se řešil problém, který zmínil 
RSDr. Braný, zda má kontrolní výbor právo kontrolovat rozpočet, a bylo vysvětleno že 
nikoliv. Zákon stanoví kompetence. Upozornil na zákonný rámec, kdy kontrolní výbor na 
Jihočeském kraji zastupitelstvu může kontrolovat pouze ta usnesení, co se týče právní 
čistoty, zda odpovídají zákonu, případně dalším vyhláškám kraje apod. nebo dalších 
záležitostí, kterými jej zastupitelstvo pověří.        
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy všichni zastupitelé mají on-line 
přístup ke kompletním materiálům, které jsou předkládány do rady města.   

21. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 10. a 18. 12. 2014, 14. 
a 28. 1. 2015 (KP-ZM/25/2015/M/6)
Přijato usnesení č. 31/2015 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Dotázal se na materiál předkládaný JUDr. Ing. Bouzkem, o kterém hlasovala 
rada města a vyhlásila výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru po bývalé 
Pizzerii Fresh, kdy by si představoval, že by v tomto prostoru mohlo být např. informační 
centrum v kombinaci se zázemím pro trhovce. Pochopil, že výběrové řízení není 
vyhlašováno na cenu. Někteří podnikatelé se ho dotazovali, zda má vůbec význam se do 
výběrového řízení hlásit, protože se otevřeně hovoří o tom, že to má získat jeho obchodní 
partner z advokátní kanceláře. Požádal JUDr. Ing. Bouzka o sdělení, jaká jsou kritéria, 
podle kterých se bude nebytový prostor pronajímat.   
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že to je jeden z bodů, které projednává jenom rada města, 
a myslí si, že se jedná o velmi důležitý prostor, protože to je na Piaristickém náměstí 
v centru města a byly tam i soudní spory. Není to stavěno pouze na cenu, ale cena 
nezůstává stranou a je jedním z kritérií, ke kterým bude rada města přehlížet. Žadatelé 
mají předložit koncept, co tam chtějí dělat, mají navrhnout cenu a to bude v zásadě to 
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rozhodující pro radu města. Není to nic výjimečného, opakovaně při rozhodování 
o nebytových prostorech byli schopni preferovat hračkářství před komerčně výhodnou 
nabídkou, která by nebyla pro centrum úplně ideální. Úmyslně je materiál postaven tak, 
aby rada města měla širší možnost uvážení. Souhlasí s tím, že kritéria nejsou měřitelná 
a bude to na rozhodnutí každého člena rady, jak k tomu přistoupí. Konzultoval tuto 
záležitost s p. ředitelem Správy domů s. r. o. L. Volfem a JUDr. Starkovou, jestli nemusí 
v daném případě stanovit kritéria a není tomu tak. Lidé se mohou přihlašovat se svými 
záměry a stejně není možné kvantifikovat záměr, který tam je. Není tam přímo stanoveno, 
že by tam měla být restaurace, a teoreticky by tam mohlo být i infocentrum, ale tento 
prostor byl kolaudován jako informační středisko s občerstvením a pak docházelo 
k posunutí formou rozhodnutí hygienika a povolila se tam pizzerie s barem a do budoucna 
připadá i možnost např. rekolaudace prostor a půjde skutečně o nejzajímavější záměr. 
Také slyšel, že věc je rozhodnuta, ale nemůže hovořit za kolegy z rady města. 
Rozhodnuto určitě není a myslí si, že až se sejdou všechny nabídky, tak bude objektivně 
posuzovat, co by v prostoru mělo být. Pro něj je důležitým kritériem i zachování 
sociálního smíru v dané oblasti, kdy občané za ním chodí, aby se nerušil noční klid 
s přihlédnutím k tomu, že nad tím prostorem je bytový prostor a řídí se úpravou 
domovního řádu. Byly spekulace, které se týkaly osob, které tam podnikaly před tím. Je 
to vypsaný záměr a rada bude zvažovat nabídky tak, jak přijdou.     
Ing. Joch: Poděkoval za vysvětlení JUDr. Ing. Bouzkovi a přimluvil se za to, aby radní 
brali ohled na to, že na Piaristickém náměstí fungovaly trhy, a požádal pro ně o důstojné 
zázemí.  
Mgr. Thoma: Reagoval na Ing. Jocha, kdy je rád, že tomu Ing. Joch rozumí, neboť 
v dobách, kdy byl 1. náměstkem primátora odpovědným za správu majetku, podobných 
výběrových řízení, kdy rozhodoval podnikatelský záměr nikoli nabídnutá cena za 
pronájem objektu, měli v radě města několik a nikdy s tím zásadní problém neměl. Rada 
města opravdu pocitově vybírala, zda jsou pro město důležitější vietnamské pantofle za 
15 tis. Kč nebo např. pekař a hračky za 2 000 Kč. Zastupitelé by neměli mít pocit, že rada 
města dělá něco nekalého, když rozhodujícím kritériem pro ně nebude nabídnutá cena za 
metr čtvereční pronájmu v objektu. Požádal JUDr. Ing. Bouzka o ověření, zda ještě 
existuje platné usnesení, kdy paní měla v objektu provozovat občerstvení. Není si vědom, 
že by se usnesení zrušilo.    
M. Šebek: Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka, kdy si nemyslí, že kritéria nejdou stanovit, ale 
jdou definovat záměry a město by mělo rozhodně říci, zda v tomto prostoru chce 
restauraci nebo něco jiného. Dále požádal Ing. Svobodu, zda nechce informovat 
zastupitelstvo města o průběhu zajištění oslav 750 let založení města České Budějovice.  
Ing. Svoboda: Shrnul situaci k oslavám 750 letům založení města, kdy se díky dlouhým 
povolebním vyjednáváním dostali do časové tísně a situaci začali řešit až v prosinci. 
Nebylo možné jít cestou velké nadlimitní veřejné zakázky, protože by existovala velká 
pravděpodobnost, že by se někdo ze zúčastněných soutěžitelů odvolal, a tudíž by mohl 
zasáhnout ÚOHS, zakázku zrušit a oslavy by se nekonaly. Bylo rozhodnuto, že půjdou 
cestou zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč a do toho se mohou načíst veškerá plnění 
spojena s výročím 750 let založení města a za tuto částku by se zásadní oslavy nepodařilo 
 zrealizovat, tak se oslovila řada firem a institucí, aby se spolupodílely na oslavách. 
Jednání nadále probíhají. V tomto týdnu se finalizuje jednání s partnery, kteří se budou 
podílet na zahajovacím dni, tj. 10. březnu 2015, kdy rada města přijala usnesení č. 
103/2015 a schválila zakázku malého rozsahu pro Art4promotion za 600 tis. Kč  + DPH. 
Oficiální start oslav bude 10. března 2015 a předchozí činnosti Radniční bál a Dny 
slovenské kultury budou minimálně připomínat to, že město bude mít výročí. Uvedl, že 
10. března proběhne slavnostní zápis do kroniky města a od 14:00 hodin začne program 
na náměstí Přemysla Otakara, kde vystoupí divadlo Kvelb, v prostorách radnice bude 
představena pamětní mince Českou národní bankou a omezený počet kusů mince bude 
prodáván. Od 17:00 hodin bude vernisáž výstavy v radniční výstavní síni – pohřební 
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insignie Přemysla Otakara II.  a od 18:00 hodin bude multimediální show s koncertem 
Lucie Bílé. Následně budou pokračovat další akce, které budou spojené s výročím 750. let 
nebo akce, které se tradičně konají, kdy tyto akce pořádá město nebo jiné subjekty budou 
připomínat to, že město slaví své výročí.  V průběhu února bude na příjezdových cestách 
na billboardech oznámeno, že se přijíždí do města, které slaví výročí. Ve spolupráci 
s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. bude zajištěna propagace, jak 
uvnitř autobusů, trolejbusů, a budou také zajištěny jejich polepy. Na facebooku a na webu 
města bude probíhat komunikace s aktuálními informacemi. Budou připravena mediální 
partnerství s rozhodujícími jihočeskými médii. Spolupracuje s Výstavištěm České 
Budějovice, kdy některé jejich akce budou pod záštitou primátora města a mnohé 
instituce a spolky, které si žádaly o dotace, mají v podmínkách poskytnutí dotace, že 
uvedou, že se akce konají ve prospěch 750 let založení města. Chystá se také úprava 
rozpočtu, protože původně plánované prostředky na oslavy města by nebyly vyčerpány 
a město chce, aby se zapojily i občanské iniciativy, spolky a sdružení. Bude vypsána 
druhá výzva na granty a týká se to oblasti kultury, školství, volnočasových aktivit 
a sportu, kdy budou projednány na radě města dne 18. 2. 2015 a od května a června budou 
realizovat své vlastní akce na podporu výročí a město chce tímto zapojit aktivní obyvatele 
do tohoto dění. Speciální akce se chystá v dubnu ve spolupráci s Dopravním podnikem 
a Jihočeským divadlem pod názvem „Autobuď“, kde Jč. divadlo předvede výjevy 
z historie města, které se budou vázat k určitému místu. V rámci oslav se budou 
reflektovat i jiné oslavy, a to 70 let výročí ukončení války, kde proběhne akce, která byla 
schválena v loňském roce, a měly by být prezentovány všechny tři zúčastněné armády. 
Ostatní organizátoři akcí přizpůsobili svůj program výročí města např. Veterán rallye 
Křivonoska, kdy přijedou na nám. Přemysla Otakara, jedná se o 150 motocyklů a 150 
automobilů a bude umožněna prohlídka občanům a doprovozeno několika výstavami 
z historie, která se váže na dopravu – historie dopravního podniku, historie vývoje 
mopedu Stadion a další záležitosti tohoto typu, které organizátoři Veterán rallye 
Křivonoska připraví v rámci oslav. Proběhne slavnostní koncert ve spolupráci 
s jihočeským Českým rozhlasem, který vznikl před 70 lety a je plánován na 13. května 
pak se předpokládá, že v době od 18. do 23. května proběhne týden historických jízd 
autobusy Přemysl a Hirzo, Den otevřených dveří v Dopravním podniku, dále bylo 
jednáno o Budějovickém Majálesu, Galerijní noci a Dětském dnu. Ve dnech 12. 
a 13. června je plánován velký středověký jarmark na náměstí a přilehlých uličkách, 
o tomto ještě není rozhodnuto. V červenci budou probíhat akce pro návštěvníky města. 
Firma Bosch uspořádá celodenní akci na náměstí pro celou rodinu, kde bude možné 
využít výzdobu centra města, která bude využita po celý rok až do zimy. V září se 
předpokládá koncert, který pro město připraví firma EGE – (koncert rodáků pro rodáky), 
kde vystoupí Pavel Šporcl a lidé, kteří jsou vázáni na město České Budějovice, dále Den 
Budvaru, Hudební slavnosti E. Destinnové, Jihočeský jazzový festival, vše bude 
zveřejněno na webových stránkách města a v prosinci budou akce podtrženy akcemi - 
adventní trhy, rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, ulička v Panské, atd.  Jmenoval 
realizační tým pro tyto oslavy, kdy měl představu, že by si vše vzala na starost vedoucí 
odboru kultury, ale tam nenašel pochopení, a proto se rozhodl, že pověří zastupitelku V. 
Hruškovou, která bude pracovat na dohodu o provedení práce a její hodinová mzda bude 
200 Kč na hodinu hrubého. Uvedl složení realizačního týmu. Každá akce bude mít 
jmenovitého garanta a bude komunikovat s organizátory, aby byly provázané a celé to 
dávalo smysl.   
M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Svobody, kdy za 29 dní začíná výročí 750 let 
založení města a bohužel nikde ve městě neviděl žádnou propagaci akce a to co zde 
Ing. Svoboda sdělil, aby se také dověděli občané. Nezná lepší agenturu, než je 
Art4promotion a oni když do toho jdou, tak bude jisté, že bude kvalita, ale upozornil na 
to, že rada města schválila 600 tis. Kč na základě materiálu do rady města, kde není 
uvedeno, co si za to město kupuje. Myslí si, že je to lehkovážné a nepůsobí to 
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transparentně, ač byla vybrána jedna z výborných firem. Vyzval zastupitelku V. 
Hruškovou, aby představila své vize a cíle, jak chce kooordinovat náplň Radničního 
bálu a Dnů slovenské kultury s oslavami a dále návrh konkrétní podoby 
Art4promotion zahajovací akce.  
Ing. Svoboda: Informoval, že V. Hrušková bude koordinovat veškeré akce a bude 
aktualizovat seznam akcí s tím, že vše projednává s jednotlivými organizátory akcí, 
důležitá je právě součinnost, aby se nestalo, že v jednom týdnu budou tři cimbálové 
koncerty za sebou.  Zahajovací představení bude svým způsobem překvapení, kdy na radě 
města zástupci Art4promotion prezentovali svůj projekt, tak scénář nabyl konkrétní 
podoby a součástí není koncert Lucie Bílé. Sdělil, že jedná s firmami, které se na tom 
budou podílet finančně, protože skutečné náklady úvodního večera jsou podstatně vyšší 
než schválených 600 tis. Kč, které budou zajišťovat jiní partneři, nikoliv město České 
Budějovice. Jak Dny slovenské kultury, tak Radniční bál byl pojat v duchu 750 let a je na 
vedoucí odboru kultury, aby tam souvislost s výročím byla patrná.     
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na Ing. Jocha. Upozornil, aby se nezapomnělo na konání 
trhů na Piaristickém náměstí, je ale otázkou, jak se podaří v rámci projektu, kdy 
v podmínkách je stanovena povinná součinnost nájemce, ale pak bude záležet na 
konkrétním návrhu, protože nemůže být prostor vymezen pouze pro trhovce. Byl tam 
nechán široký prostor k projektům, ať přijdou žadatelé s projektem a rada města o tom 
rozhodne. K materiálu Art4promotion upozornil na to, že do rady města by měla jít 
konkrétní smlouva s vyčíslenou částkou a náplní akce.   
Mgr. Filip: Vznesl dotaz na usnesení č. 2019/2014, jedná se o schválení koncepce 
budoucích změn - organizační struktura Městské policie, co změny znamenají a odkdy 
budou platné.  
Ing. Svoboda: Odpověděl Mgr. Filipovi, že na začátku volebního období bylo projednáno 
s vrchním strážníkem panem Vávrou, aby předložil návrh koncepce Městské policie tak, 
jak si on představuje, aby se zlepšila činnost Městské policie, protože měl informace 
o tom, že občané nejsou spokojeni s jejich činností, kdy není zajištěna kontrolní činnost 
nad strážníky, přestože strážníci mají GPS, a zůstávají na některých místech déle, než by 
v rámci plnění jejich povinností bylo vhodné. Bylo dohodnuto, že od 1. 2. 2015 by se 
zavedly jednočlenné hlídky v období přes den a v nekrizových situacích. Rozhodně ne 
před vypjatým hokejovým nebo fotbalovým utkáním apod., tam by to znamenalo posílení 
stavu, ale běžná pochůzková činnost by se konala po jednom. Z hlediska vnitřní 
organizační struktury došlo k takovému členění, aby byla zajištěna kontrolní činnost nad 
strážníky, aby měli jasného vedoucího, který s nimi bude neustále po dobu směny 
v kontaktu a bude vše operativně řídit, ale také kontrolovat. Mělo by také dojít k tomu, 
aby strážníci v rámci denních služeb obsluhovali konkrétní rajón a vznikla tam i osobní 
vazba. Jsou plánována jednání s Městskou policií a tak, jak je to nastaveno, by měla být 
Městská policie více vidět v ulicích.  
Ing. Joch: Vyzval zastupitelku Vladimíru Hruškovou, aby sdělila informace ohledně 
příprav oslav 750 let založení města a jak zvládne koordinaci oslav při svém zaměstnání, 
obává se dalšího prodlužování smluv a vytváření dalšího pracovního místa.  
Ing. Svoboda: Vysvětlil, že se jedná o dohodu o provedení práce, která má hranici 300 
hodin. 
Ing. Joch: Na jednání kulturní komise zaznělo, zda se oslovila pouze agentura 
Art4promotin. V. Hrušková na jednání komise sdělila, že byla oslovena agentura jednoho 
člena hnutí ANO, ale že nestála za nic. Vzhledem k tomu, že V. Hrušková dává podněty 
radě města a jedná se zde o zakázku za 600 tis. Kč., tak se dotázal, zda V. Hruškové hrozí 
nějaké exekuce, kdy toto zaznamenal a požádal o vysvětlení. 
Ing. Svoboda:  Reagoval na Ing. Jocha, kdy si myslí, že některé věci na zastupitelstvo 
nepatří. Rozhoduje rada města a rozhoduje po prezentaci, kdo materiál předkládá. Rozumí 
jeho obavám, ale nemyslí si, že by osobní situace kohokoliv měla ovlivnit rozhodnutí 
rady města.        
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RNDr. Zahradník: Uvedl, že si pamatuje oslavy 700 let založení města České Budějovice 
v roce 1965 a má v paměti oslavy jako něco velkolepého. Pokud jsou o tom někde 
záznamy, jak to tehdy bylo připravováno, a možná by stálo za připomenutí, jaký rozsah 
oslavy měly. Vedení radnice mělo šanci uspořádat oslavy tak, aby byly hodné výročí 
města. Jako opoziční zastupitel by radu města nekritizoval, aby na oslavy vydali více 
peněz. Informoval o jubilejní průmyslové výstavě, kterou připravuje p. Kopáček 
z agentury NEBE, která by měla být na výstavě Země živitelka, kdy jde o představení 
průmyslových podniků našeho města. Přijal záštitu nad výstavou, která se bude konat 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jedná se o výstavu s názvem Slavné stavby 
Českých Budějovic. Firma FOIBOS BOOKS, s. r. o. připravila podklady pro publikaci 
pod názvem „Slavné stavby města České Budějovice za 750 let“. Výstava bude zahájena 
dne 23. 2. 2015 od 16:00 hodin. Pozval Ing. Svobodu a Ing. Talíře a všechny zastupitele 
na zahájení. Pořadatelem výstavy je firma FOIOBOS BOOKS, s. r. o. a připravila ji 
technicky. Výstava bude trvat 3 týdny, pokud by byl zájem, je možné, aby byla 
instalována i v radniční výstavní síni. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že obdržel od p. Hocha záznam z oslav 700 let města. Pokud se týká 
organizace oslav, závidí, že v té době nebyl zákon o veřejných zakázkách, který město  
brzdí v tom, aby bylo rychlejší. Snaží se to dohnat v rámci grantů, a pokud se týká 
výstavy, tak se s panem nám. Ing. Talířem zúčastní vernisáže v Parlamentu.       
Mgr. Lavička:  Sdělil, že se 18 let zabývá marketingem a oslavy neměly vůbec hlavu 
a patu. Toto vedení města mělo pouze 2 měsíce na to, aby vytvořilo stěžejní projekt oslav. 
Myslí si, že skupina, kterou ustavil Ing. Svoboda, udělala neskutečný kus práce za 
období, které na to měla. Ing. Joch byl součástí vedení radnice, myslí si, že se k přípravě 
oslav nepostavila profesionálně. Ten, kdo zná fungování reklamních, marketingových 
subjektů, tak ví, že takovýto subjekt, potřebuje pozici, která komunikuje s partnery a tím 
je V. Hrušková. Myslí si, že Art4promotion jsou profesionálové, a viděl oslavy v Plzni, 
kdy tato firma dokázala, že obyvatelé budou mít na co vzpomínat.     
Ing. Konečný, Ph.D.: Uvedl poznámku, že dokument z roku 1965 viděl a potvrdil, že 
některé věci jsou tam inspirativní. Mrzí ho, že se opozice k tomu staví tímto způsobem 
a že všichni chtějí, aby oslavy byly co nejlepší. Jediný RNDr. Zahradník přišel s něčím, 
čím by se to dalo vylepšit. Očekával, že i ostatní přijdou s nějakými nápady 
a doporučeními.  
Ing. Svoboda:  Zdůraznil, že seznam je otevřený, ale pokud někdo přijde 
s nízkonákladovým řešením případně vysokonákladovým, pro které má zajištěné krytí, 
tak jsou dveře otevřené.     
Mgr. Filip: Vznesl dotaz na usnesení rady města č. 10/2015 a to, že schválila částečné 
prominutí navýšení ceny za druhou žádost o prodloužení termínů záboru společnosti 
Povltavská stavební, spol. s r. o.  
JUDr. Ing. Bouzek:  Reagoval na Ing. Jocha, kdy oslavy 750 let založení města nepůjdou 
kompletně do rady města, p. primátor je má v gesci a nějakou část svěřil V. Hruškové, ale 
rada města nebude kompletně rozhodovat o všech krocích.   
Ing. Joch: Reagoval na Mgr. Lavičku a navrhl, aby to bylo příště zařazeno jako 
samostatný bod. Nechtěl být zlý a do nikoho se navážet, ale dotazy a spekulace jsou 
o tom, že o tom rozhoduje rada, ale pokud rada dostane nabídku, že tuto činnost může 
udělat jedna nebo dvě agentury, tak to jsou ty věci, které mohou vzbuzovat emoce. Co se 
týká příprav oslav 750 let založení města, tak zmínil, že na radě města neprošel materiál, 
který byl připravován Mgr. Thomou. Nelíbilo se mu, že budeme rozhodovat o vypsání 
zakázky za 15 mil. Kč, celý úřad z toho měl strach. Byl jeden z těch, kteří to blokovali, že 
takto to nejde vypsat, protože to není uchopitelné a nedá se to změřit. Chápe, že možností 
moc není, a chápe i to, že ne o všem rozhoduje rada města a část záměrů, jak zorganizovat 
oslavy 750 let založení města bude zajištěno i přes městské společnosti.    
M. Šebek: Avizoval, že bude chtít znát finanční rozpočet, zhodnotil 15 mil. Kč od 
Mgr. Thomy jako dobrý počin a nikdo by nevyčítal, když by to bylo pěkně utraceno za 
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hezké oslavy. Bude se ptát na rozpočet a aby k tomu byly přičteny i ostatní výdaje, které 
nejdou přímo z rozpočtu magistrátu.  Sdělil, že k dnešnímu dni zde sedí 80 dní , ale v tom 
stavu, v jakém přípravy byly, tak Ing. Svobodu čeká ještě spoustu práce. Město zaspalo 
s přípravami a upozornil, že ve výčtu akcí postrádal sport. Kluby jsou připraveny na 
spolupráci. Reagoval na Ing. Konečného, Ph.D, kdy opozici nebylo nabídnuto místo 
v realizačním týmu. 
Ing. Svoboda: Nabídl zastupitelům možnost zapojit do realizačního týmu. 
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa, kdy se dotazoval na usnesení č. 
10/2015. Jednalo se o odpuštění platby za zábor – lešení – rekonstrukce Mariánských 
kasáren vzhledem ke klimatickým podmínkám. Podmínky zvláštního užívání komunikací 
jsou na webových stránkách města.    
Mgr. Filip: Vznesl dotaz na usnesení č. 73/2015 - pronájem sportovní haly Jč. univerzitě 
na turnaj, proč  Jč. univerzita nežádá v grantech, kdy by měla žádat jako ostatní žadatelé. 
Turnaj se koná dne 26. února 2015. Dotázal se, jak přišla rada města na to pronajmout 
třetinu haly ve výši 200 Kč. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že pořadatelé potřebovali mít jistotu, zda jim hala bude 
poskytnuta, než by došlo k vyhodnocení grantů, a také zda by v tom krátkém období 
stačili zorganizovat akci. 
Mgr. Filip: Upozornil, že se jedná se o obcházení grantů. Upozornil na částku, na kterou 
to bylo vypočítáno.    
Mgr. Šesták, Ph.D.: Reagoval na diskusi ohledně oslav 750 let založení města. Soutěž 
byla vypsána 15. ledna 2014, byly vybrány náměty občanů, ať už individuální, tak 
skupinové. Firma Art4promotion se nepřihlásila, tudíž tam nebyla. Přihlásili se jiní 
a z nich bylo vybráno několik návrhů a návrhy byly velmi zajímavé, jeden problém je, že 
se liší v úhlu pohledu, jak by oslavy měly vypadat. Chtěli podpořit aktivitu občanů. 
V materiálu by se zjistilo, že klíč byl velmi zajímavý a každý měsíc by byl věnován 
určitému tématu a sestavila by se nějaká skupina lidí, která by se starala. Uvedl příklady – 
měsíc, o který se budou starat podnikatelé, měsíc sportu, měsíc sídlišť apod., a žilo by 
celé město, nikoli jenom náměstí.  Tehdy jako ředitel navrhl koncert Josého Cury, neboť 
tento koncert by nás byl schopen reprezentovat. Hlavním problémem je, že se nedokázali 
dohodnout na realizaci. Koordinátor by dokázal koordinovat měsíce, ale nebyla odvaha 
nebo síla se rozhodnout. Spadlo to na radu současnou, ale odmítá tvrzení, že by minulá 
rada nekonala. V létě byl materiál uspořádán, aby mohl být vybrán koordinátor, myslí si, 
že to byl problém i politický, protože se blížily volby.     
Mgr. Lavička: Informoval, že dne 10. 2. 2015 se koná schůzka s třemi významnými kluby 
v Českých Budějovicích, a ví o tom, že bychom je zapojili do oslav, např. juniorským 
zápasem České Budějovice, Linec, Pasov.  Bude projednáno ve sportovní komisi 
a významnější projekty by se propojily do oslav. 
Ing. Moravec: Reagoval na Mgr. Filipa. Město by mělo vycházet podnikatelům vstříc, 
ten, kdo chce zvelebit stavbu v centru města, tak bychom se k němu chovat slušně, tak 
proč mu dávat plnou cenu, když v jeho zájmu tam nebylo lešení nechávat co nejdéle. 
Upřesnil ceny haly, kdy celá hala je za 500 Kč, celé hřiště 200 Kč a dvě hřiště 350 Kč 
a nedá se to takto počítat.  
M. Šebek: Reagoval na Mgr. Šestáka, Ph.D. Zajímá ho výsledek, jak budou akce na 
oslavy 750 let založení města probíhat, ale program oslav není a to je pro něj výsledek. 
Oslavy se měly začít připravovat nejpozději začátkem roku 2014. Pokud zastupitelka V. 
Hrušková nevystoupí, tak je pro něj toto téma pro toto jednání uzavřené.  Dále poukázal 
na to, že když se bod Oslavy 750 let založení města České Budějovice nezařadil do 
programu, tak se k tomuto tématu diskutuje na přeskáčku. 
Ing. Joch: Očekával, že V. Hrušková sdělí své vize, mrzí ho, že neslyšel k tomuto tématu 
náměstka pro kulturu Ing. Talíře. Zítra se setkává komise pro cestovní ruch, aby byly 
převedeny finanční prostředky z oslav 750 let na granty, ale upozornil na to, aby o tom 
občané věděli, ale věří, že se tak nestane. Apeloval, aby bod diskuse zastupitelů byl 
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zařazen za bod vystoupení občanů. Vznesl dotaz na usnesení č. 127/2015, kdy rada města 
schválila zřízení pětičlenné komise na kontrolu hospodaření ve společnosti Lesy 
a rybníky města ČB. 
Ing. Svoboda: Zdůvodnil, jelikož město není spokojeno s ekonomickou efektivitou 
hospodaření Lesů a rybníků města České Budějovice, tak chce znát některé konkrétní 
údaje a ty, které jsou dostupné, nepostačují pro to, aby si udělali dostatečnou představu, 
zda firma nemůže hospodařit efektivněji. Bylo domluveno, že každá z koaličních stran 
pověří jednoho ze svých zástupců, kterého vyšle do této komise a ta by prověřila 
hospodaření (např. výtěžnost, jakým způsobem je nakládáno se zvěří, atd.)   
Mgr. Filip:  Reagoval na vystoupení Ing. Moravce ohledně na sportovní haly a co se týká 
lešení, souhlasí s podporou podnikatelů, ale proč pořád dělat nějaké výjimky a promíjet 
nějaké věci. Navrhl, ať se změní podmínky.    
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha. Pokud o jde o vlastní kontrolu ve 
společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice, tak společnost má svůj kontrolní 
orgán, a to dozorčí radu, ale pokud byla vyslovena nějaká pochybnost, tak než se 
odkazovat na to, že dozorčí rada to má v rámci své pravomoci, tak město je jediným 
společníkem a byla přijata cesta, že umožní jednotlivým koaličním partnerům nahlédnout 
do hospodaření společnosti. Pokud se zjistí možnosti efektivity, tak je může město využít. 
Obhájil účast Ing. Kořínka v komisi, kdy se nejedná o střet zájmů.   
Ing. Joch: Dotázal se, zda budou zastupitelé seznámeni s výsledkem kontroly. S jakým 
mandátem tam jsou a zda management společnosti může poskytnout informace a zda 
nebude popotahován, že poskytl informace. Myslí si, že by tam měl být vyslán nezávislý 
auditor. Dále se dotázal na usnesení č. 105/2015, kdy rada města schválila, že zruší záměr 
pro vypsání nadlimitní rekonverze kasáren Jana Žižky z Trocnova. Překvapuje ho, že věci 
byly posunuty do nějaké fáze v rámci IPRÚ, kdy by do objektu měla být přesunuta 
Městská policie a část úřadu, ale dle vyjádření v médiích se dověděl, že se objekty 
v areálu zbourají a vybuduje se tam parkoviště. Apeloval, aby tak nebylo učiněno.  
Ing. Moravec: Reagoval na Mgr. Filipa ohledně pronájmu sportovní haly, a co se týká 
zvláštního užívání komunikací, kdy si nevzpomíná, že by rada schvalovala za poslední 
dobu nějakou výjimku. Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy i sportovní akce 
1/2Maraton bude zařazena do oslav 750 let výročí založení města.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Reagoval na vystoupení Ing. Jocha ohledně kasáren Jana Žižky 
z Trocnova. Z dotačních prostředků IPRÚ není možné využít žádné dotace na kasárna. 
Nebyla vypracována studie proveditelnosti a co se týká parkování, tak v této části se 
počítá se záchytným parkovištěm a je to v prostoru nákladového nádraží. Než se 
rozhodne, jak budou kasárna využita, tak budou zatím využívána jako parkoviště a bude 
to užitečné pro občany.   
prof. RNDr. Vácha: Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa, kdy v tomto termínu se jedná 
o volejbalový maraton, tzn., že je tam poskytnuta množstevní sleva. Organizátoři jsou 
studenti a každá fakulta přispívá nějakou částkou na ceny.   
Ing. Joch: Vznesl dotaz na usnesení rady města č. 125/2015, kdy  uložila zpracovat 
Mgr. Lavičkovi, předsedovi sportovní komise, záměr přístupu města ke sportu do roku 
2018. V minulém roce byla dána do rozpočtu města částka 10 mil. Kč, kdy v návrhu 
rozpočtu toto nebylo. Zaznamenal, že se k návratu reklamního plnění nehodlají vracet, že 
sportovci dostávají dost a zda toto bude sportovní komise projednávat a zda doporučení 
zastupitelstvu bude v březnu, aby se v březnu rozhodlo.  
Ing. Svoboda:  Upřesnil to, že úkol, který byl uložen Mgr. Lavičkovi, je o tom, aby byl 
systémový přístup k těm hlavním sportům. 
Mgr. Lavička:  Odpověděl, že před prvním jednáním sportovní komise si vyjasnili 
koncepci sportu, kterou chtějí v Českých Budějovicích nastínit, a jejím vrcholem jsou 
sporty, které nás reprezentují navenek, a to je fotbal, hokej nebo volejbal. Sdělil, že na 
popud komise požádal radu města, aby dala mandát k tomu vytvořit koncepci sportu od 
jednoduchých volnočasových aktivit přes výkonnostní a vrcholový sport. Dále sdělil, že 
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se tímto bude komise zabývat a zítra napoví první jednání s Ing. Svobodou, nám. 
Maršíkem a se třemi kluby, které město reprezentují.  
Ing. Joch: Apeloval na nám. Matouška, aby myslel i na to, aby částku, která v loňském 
roce byla tj. 15 mil. Kč, tak rozdělil do reklamního plnění mezi tyto kluby. Koncepce 
bude trvat dlouho, ale kluby ocení, když to bylo řešeno již v březnu.

22. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  
(KP-ZM/6/2015/M/3)
Přijato usnesení č. 32/2015 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
M. Šebek: Upozornil nám. Matouška, kdy nasčítal 20 mil. Kč, co městu hrozí v případě 
 soudních sporů. Reagoval na odpověď ohledně komisí. Zopakoval svůj dotaz – 
„stanovisko právního oddělení, že když nebylo možné hlasovat el. hlasovacím zařízením, 
tak zda jeho požadavek, aby by byl pořízen záznam, byl opravdu nehlasovatelný, tak jak 
to na ustavujícím zastupitelstvu uzavřel Mgr. Thoma“, kdy nebyl spokojen s odpovědí 
a požádal znovu o písemnou odpověď.   
Ing. Joch:  Poděkoval za odpověď na jeho dotazy ohledně přípravy oslav 750 let založení 
města. Dále vznesl dotaz na další postup ohledně Otáčivého hlediště v Českém 
Krumlově. 
Ing. Talíř: Shrnul situaci ohledně otáčivého hlediště. Upozornil na stanovisko Krajského 
úřadu, kdy se jedná o průlomové rozhodnutí, protože poprvé dle platného právního řádu 
ČR stojí otáčivé hlediště na místě zámecké zahrady legálně. Je vydáno závazné 
stanovisko, které opravňuje vypsat soutěž na místě, kde stojí a stanoví podmínky, za 
kterých může být soutěž vypsána. Do konce února vypracuje město České Budějovice ve 
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním památkovým ústavem harmonogram 
dalšího postupu prací a na základě toho harmonogramu požádá Ministerstvo kultury ČR 
Národní památkový ústav, aby prodloužilo pronájem pozemku do konce roku 2017. 
V současné době probíhají konzultace s Českou komorou architektů o tom, jak bude 
vypsána soutěž. Komise doporučila, aby to byla soutěž vyzvaná, ale komora architektů 
preferuje soutěže otevřené. Pak by následovalo u vyzvané soutěže, aby v komisi byl člen 
ICOMOSU a bylo dohodnuto to, že v rámci vypsání soutěže by se vyhovělo hledání 
nového umístění, tak soutěž bude vypsána tak, aby bylo možné posunout hlediště mimo 
hlavní osu parku, protože to nejvíce vadí těm, kteří chrání barokní zahradu. Kladně se 
k tomuto vyjádřilo i Jihočeské divadlo. Shrnul aktuální stav a celá investiční akce měla 
být hrazena z projektu, který bude přihlášen do IROPU, a počítá s tím, že se z něj budou 
moci financovat projekty, které budou sloužit k revitalizaci zámeckých zahrad 
souvisejících s národními kulturními památkami.   
Mgr. Filip: Pozastavil se nad odpovědí M. Šebkovi ohledně komisí, k bodu č. 4, zda 
žádosti budou předloženy komisím a poté do rady města a zda v tomto bude rada města 
pokračovat nebo zda rada města bude schvalovat žádosti mimo komise. 
Ing. Svoboda: Odpověděl Mgr. Filipovi, že v principu funguje ten postup přes komise 
rady města, ale u některých akcí např. velkého významu, které město podporuje, tak jsou 
zakotveny v rozpočtu kanceláře primátora, jako je např. Budějovický Majáles. Inicioval, 
že se bude projednávat tento postup, protože mu nepřijde systematický. Byl by rád, aby se 
k žádostem komise vyjadřovaly. Musí existovat mechanismus, jakým způsobem žádosti 
projednávat, a na druhé straně, pokud žadatelé žádají o granty přes komise, tak je to za 
určitých podmínek, kdežto žadatelé kteří žádají přímo radu města, takové podmínky 
nemají. Bude se touto problematikou zabývat, a když se odsouhlasí příspěvek na 
Budějovický Majáles, tak chce stanovit jasné protiplnění, co udělají pro město 
v souvislosti s oslavami 750 let výročí města.   
Mgr. Filip: Poděkoval Ing. Svobodovi za odpověď.  Shrnul, že žadatelé, kteří žádají 
o granty, mají spoustu povinností a ostatní žadatelé, kteří žádají přímo radu města, 
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dostanou třeba i více peněz a povinnosti nemají žádné.  
  

23. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2015 (KP-
ZM/5/2015/M/2)
Přijato usnesení č. 33/2015 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Diskuse:  
Ing. Joch: Poděkoval, že zastupitelstva jsou naplánována na každý měsíc, ale dotázal se, 
proč jsou jednání rady města naplánována jednou za tři týdny. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že zastupitelstva města mohou být i méně často, ale pak se 
sejde mnoho majetkových dispozic. Jednání rady města je jednou za čtrnáct dní, někdy 
vyjdou jednou za tři týdny.  

24. Diskuse zastupitelů ()
Bc. Pikous:  Předpokládal, že někdo bude reagovat na vystoupení konkrétní fyzické 
osoby, poprosil o prošetření.  
Mgr. Nadberežný: Požádal náměstka Ing. Maršíka, Ph.D. o informace o problémech při 
zápisech prvňáčků do základních škol. Na stránkách HOPB vyšla tabulka a není pouze 
předmětem hnutí, ale je předmětem města, upozornil, že některá čísla mu v ní nesedí. 
Upozornil na otevřený dopis rodičů z Roudného ohledně umístění dětí z Roudného do 
škol v Českých Budějovicích. 
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že tabulka vyšla i v některých novinách, ale cílem města 
není, aby rodiče stanovali před školami, ale důležité je, že všechny děti se dostaly do škol 
ve svém spádovém obvodu. Co se týká otevřeného dopisu z Roudného, jedná se o jejich 
problém, protože obec Roudné měla kontaktovat odbor školství a tělovýchovy s tím, že 
chtějí, aby byli zařazeni do školského obvodu, a ten obvod by jim pak byl přiřazen. 
Situace se obrátila, protože dříve byl boj o prvňáčky a nyní je boj o třídy. V severní části  
města je dostatek kapacit, ale určitě se bude snažit změnit kritéria. Otázkou je, co městu 
dovolí právní řád, zda bude možnost např. losovat. Pokusí se otevřít ještě další první 
třídy, kdy probíhají jednání a určitě chce zamezit spaní před školami. Rodiče mají do 
15. února 2015 čas, aby svého prvňáčka zapsali na nějakou školu, která má volné 
kapacity. Sdělil, že tabulku může poslat všem zastupitelům s komentářem.  
M. Šebek: Požádal o zařazení samostatného bodu „Centrum halových sportů“ na příští 
jednání zastupitelstva.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že mu přijde logické, aby byla možnost k problematice 
diskutovat, proto bod Centrum halových sportů bude zařazen na příští jednání 
zastupitelstva.  
M. Šebek: Uvedl precedens, který zde vzniká, kdy zastupitelé budou vypláceni a přes 
různé činnosti povyšováni a budou dostávat nějaké smlouvy od města, uvedl příklady 
zastupitelů J. Michla a V. Hruškové, např. z hlediska střetu zájmů apod.  Z hlediska 
statutárních orgánů společností města je pro něj zklamání, že se náměstci ani primátor 
nehrnou do orgánů společností, kdy by tam našel možnost úspory. Reagoval na rozhovor 
Ing. Svobody v Budějovické drbně ze dne 23. ledna 2015, kdy byl podán dotaz „Snad 
všechny občany zajímá, jak budete plnit předvolební sliby – 1000 parkovacích míst hned, 
zařídíme hokejovou extraligu. „Neví, zda toto heslo bylo reálné. Odpověď Ing. Svobody – 
„předvolební sliby, jsou předvolební sliby“. Nerozumí tomu, zda to platí nebo se drží 
heslem „slibem nikdy neurazíš“.  
Ing. Svoboda: Odpověděl M. Šebkovi, že každá z politických stran se snaží prosazovat to, 
co měla ve volební kampani, ale někdy znalost věcí není taková z hlediska případného 
příslibu nebo toho, čeho chce strana dosáhnout. V okamžiku, kdy se dostane k reálným 
údajům, tak ví, že nákup licence na extraligu bude něco stát. Trvá na tom, že extraligu by 
všichni v ČB rádi, ale možnosti jsou omezené, nikoliv takové, jak si představovali na 
začátku. Bude to předmět jednání se sportovními kluby.
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M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Svobody, kdy volební sliby pro něj nejsou žádná 
reklama.  
Ing. Svoboda:  Sdělil, že možnosti města jsou omezené a v rámci zákonných postupů, ale 
udělá vše pro to, aby extraliga v Českých Budějovicích byla. 
M. Šebek: Informoval o tom, že začíná nové dotační období IPRÚ a projekty musí být 
připraveny, požádal o seznámení s připravenými projekty v zastupitelstvu. Dále požádal, 
zda by nešlo zařídit, aby byly WC dostupné i mimo otevírací dobu infocentra, kdy si 
myslí, že pokud by se k tomu vytvořily podmínky, řešilo by to problém s nedostatkem 
veřejných WC ve středu města.  
Ing. Joch: Požádal nám. Matouška, aby prověřil a vyčíslil náklady spojené s chybně 
vytištěnými jízdními řády MHD. Dále uvedl, že je rád Ing. Konečný, Ph.D., s ním sdílí, 
že severní spojka je pro České Budějovice důležitější než dálnice D3. Financovat by ji 
mělo Ředitelství silnic a dálnic. Proběhla studie EIA a vyšla varianta povrchová, kdy 
tunel by měl z hlediska dopadu na životní prostředí vyhovovat. Dotázal se 
Ing. Konečného, Ph.D. co udělal pro realizaci „severní spojky“. Apeloval, aby se tím 
začal neodkladně zabývat. 
Mgr. Filip:  Upozornil na problém s parkováním handicapovaných u plaveckého stadionu, 
kdy byly sice zřízeny 4 parkovací místa, ale nejsou omezené. Požádal o časové omezení 
na parkovacích místech pro handicapované, ale původně požadoval, aby handicapovaní 
mohli zaparkovat přímo před bazénem. Jednalo by se o parkování 3 x týdně 2 hodiny pro 
5 nebo 6 vozidel. Inicioval, zda by mohli handicapovaní dostat výjimku. Připomněl akce 
Budějovický Majáles nebo Faktor fest, kdy pro tyto akce to lze povolit a pro 
handicapované nelze. Požádal o zvážení, co je pro město přínosnější.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa, kdy podporuje iniciativu, aby 
se pro tělesně postižené vytvořily maximálně možné podmínky, požádal Ing. Mráze 
a Ing. Šrama, aby po své linii prověřili možnosti.  Dále reagoval na vystoupení M. Šebka. 
Sdělil, že bude členem dozorčí rady Jč. letiště, ale ještě nebyla svolána valná hromada. 
Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy rád seznámí kolegy, kteří budou mít zájem, 
s projekty, které spadají do jeho kompetence, a co se týká veřejných WC, tak se tím město 
zabývá. Souhlasí, že je to nedostatek, který je třeba řešit. Dále reagoval na Ing. Jocha, kdy 
záležitost severní spojky projednával v pátek na Ministerstvu dopravy ČR, kdy nabídl 
spolupráci města při výkupech a jednáních s vlastníky pozemků. 
Ing. Dolejš:  Reagoval na dotaz ohledně jízdních řádů, kdy jejich vytištění stálo 
109 tis. Kč a objevily se tam tři chyby v prázdninovém provozu. Původně myslel, že je to 
chyba tiskárny, ale chybu způsobil pracovník konstrukce jízdních řádů a bude řešen 
v souladu s pravidly pro odměňování. 
J. Michl: Informoval, že na poradě vedoucích odborů u Ing. Řeřábka byla řešena 
problematika veřejného WC na radnici a dostal za úkol zajistit finanční návrh a jeho 
osobní názor je, kdyby rada města vypsala záměr o pronájmu, tak by to vyřešilo finanční 
problémy. Reagoval na M. Šebka, kdy nemusí mít obavy, že je ve střetu zájmů. 
Nevykonává výkon státní správy a není do své funkce jmenován primátorem nebo radou, 
podle zákona o úřednících může tuto funkci vykonávat.  
M. Šebek:  Reagoval na vystoupení J. Michla a Ing. Konečného, Ph.D. Jeho příspěvek byl 
v tom, že nenašli zástupce v dozorčích radách Dopravního podniku a Teplárny města 
ČB a že Jihočeské letiště je neplacené. 
Mgr. Filip: Požádal příslušného náměstka primátora, jakým způsobem se chystají změny 
parkování v centru Českých Budějovic. Dále požádal o sjetinu, jaký strážník Městské 
policie České Budějovice a v jaké výši uděluje pokuty. Jaká jsou pravidla pro udělování 
pokut. Dále promítl fotografie ohledně parkování na chodnících v centru města v ulicích 
J. Š. Baara, Nová, Jírovcova, U Černé věže, Rudolfovská tř., dále u plaveckého stadionu 
a před Poliklinikou Sever.  
Ing. Joch: Požádal o osazení WC na magistrátu „euroklíčem“, a pokud bude problém 
s finančními prostředky, tak městu rád pomůže.
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Ing. Konečný, Ph.D.:  Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa, kdy materiály ohledně řešení 
dopravy budou předloženy do poloviny roku a budou včetně systému parkování.  Poradil 
Mgr. Filipovi, když narazí v ulicích na parkování na chodníku, tak ať kontaktuje 
Městskou policii na čísle 156.   
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda se plánuje výměna topení na plaveckém stadionu.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že toto bylo možná někde zmíněno v souvislosti s článkem - 
jak ovlivňuje teplota vody návštěvnost plaveckého stadionu.  
Mgr. Filip: Informoval, že teplota vody na plaveckém stadionu je 31 stupňů, a myslí si, že 
je dostatečná.
Ing. Moravec: Neví, zda by se něco takového plánovalo, ale pokud je někomu na plovárně 
zima, tak ať navštíví jeho kancelář. Dále informoval, že za „euroklíč“ již v prosinci na 
kolegiu primátora plédoval.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Mgr. Filipa ohledně teploty vody.  
M. Šebek:  Pochválil koalici, že sedí v zasedací místnosti ve zdárném počtu 26 zastupitelů 
až do konce, a také pochválil vedoucí odborů.          
    

25. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:15 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Uvedl, že je zaměstnancem Dopravního podniku města České 
Budějovice, a. s. a hovořil o ponižující situaci, která se mu v zaměstnání stala. Podal 
stížnost na jednání Ing. Dolejše v souvislosti s incidentem, který se mu stal při tankování 
paliva v areálu Dopravního podniku města České Budějovice. 
konkrétní fyzická osoba: Sdělil, že chtěl vystoupit již na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva, ale nebyl prostor pro jeho vystoupení. Informoval, že kandidoval za hnutí 
Společně pro České Budějovice, které podalo stížnost na konání voleb do obecních 
zastupitelstev ohledně překročení 5 % hranice pro zvolení do zastupitelstva. Sdělil, že to 
byl jediný způsob, jak se mohli pokusit změnit zákon o volbách, aby se tím zabýval 
Ústavní soud. K soudu se nakonec dostaly stížnosti za města Jablonec a Karviná, tudíž 
odklad byl v Českých Budějovicích zbytečný, ale žaloba byla dobře argumentovaná 
a nemají se za co stydět.  Rád poskytne texty žalob. Byl překvapen, že pro vystoupení 
občanů nebyl prostor. Upozornil na nedostatek jednacího řádu zastupitelstva města a to, 
že by měl mít právo vystoupit každý občan bez ohledu na to, kde má trvalé bydliště.  
Vztah k městu může mít i člověk, který zde nemá trvalé bydliště. Myslel si, že je to běžná 
praxe, ale v některých městech to možné je. Navrhl, že když se zde transparentně volil 
primátor, tak doufá, že se dá zapracovat na tom, aby rada byla veřejnější a aby např. 
opoziční zastupitelé mohli být svědci při jednáních a nebylo by špatné, aby webové 
stránky byly přehlednější.  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení pana Josefa Pavelky a požádal Ing. Dolejše 
o vysvětlení. Vznesl dotaz na usnesení rady města č. 104/2015, kdy jednala o nabídce 
pana Jaroslava Pouzara o majetkovém vstupu do Hokejového centra Pouzar.  
Ing. Svoboda oznámil, že tento materiál byl na základě žádosti Jaroslava Pouzara stažen. 
Sledoval i následující mediální ohlasy. Dotázal se JUDr. Ing. Bouzka, kde okomentoval, 
že nabídka J. Pouzara není pro město zajímavá. Myslí si, že některé věci by měly zůstat 
mezi členy rady, např. co se týká finančních analýz, popisů finanční situace, a nemělo by 
se to takto zveřejňovat do médií. Pro pana Pouzara to nebylo vhodné a důstojné, kdy J. 
Pouzar je budějovická osobnost a vybudoval zde nějaký projekt, ve svém životě dokázal 
mnoho a pak se rozhodl, že zde vybuduje středisko hokejového sportu a bude se věnovat 
mládeži. Projekt se nějak vyvíjí a p. J. Pouzar přišel s nabídkou, zda by se město nechtělo 
připojit. Pokud rada města neprojevila zájem, tak to měla zkonstatovat ve svém usnesení, 
ale nebylo to vhodné to komentovat v médiích tak, jak to bylo komentováno. Materiál do 
rady města nebyl úplně dobře připraven, a kdyby byl takto připraven do zastupitelstva tak 
by zastupitelstvo nemělo o čem jednat a byl by nehlasovatelný. 
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení konkrétní fyzické osoby, kdy vysvětlil, že občané 
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vystupují na jednáních zastupitelstva města, které je vždy veřejné, a toto upravuje zákon 
o obcích a ten jasně říká, že automaticky může vystoupit pouze občan obce, ale 
neznamená to, že osoba, která nemá trvalé bydliště na území obce, nemůže vystoupit. 
V tomto případě tomu musí předcházet hlasování zastupitelstva města a po odsouhlasení 
mu udělí slovo. 
Ing. Svoboda: Doplnil, že na zastupitelstvu mohou vystoupit i občané, kteří nemají trvalé 
bydliště v obci, ale jsou vlastníky nemovitosti.  
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha ohledně hokejového centra 
Pouzar, kdy hovoří jako jeden ze členů rady města. Rada města se k tomu postavila 
jednomyslně a hlasovala o nabídce p. Pouzara tak, jak byla předložena. Váží si pana 
Pouzara, zná jeho přínos městu, ale byla zde nabídka investice města do soukromého 
projektu. Po zvážení všech pro a proti, zejména pokud jde o hokejové školy, tak rada 
města rozhodla, že v dané pozici není možné na tuto nabídku přistoupit. Byl ten, kdo 
říkal, že pokud zastupitelstvo rozhodne o tom, že by se mělo v této věci dále činit, že 
připadá v úvahu vstup města jako veřejnoprávní korporace hospodařící s majetky 
a veřejnými prostředky, tak by spíše se zabýval věcí nikoli cen pořizovacích, ale na bázi 
cen obvyklých. Zjistila by se obvyklá cena a odečetly se od ní závazky. Nesouhlasí s tím, 
že materiál nebyl v zastupitelstvu hlasovatelný, zastupitelstvo ho mohlo uložit jemu jako 
náměstkovi pro majetek třeba v jiné alternativě. Do zastupitelstva to nebylo předloženo na 
základě jeho žádosti. Pokud jde o medializaci a neveřejné jednání rady města, pokud 
přijde městu nabídka a má být projednána v orgánech města, nelze z nabídky činit tajnou 
věc, která se nesmí dostat ven. Žadatel musí počítat s tím, že základní informace odejdou. 
Minimální informace, které se mohou dostat „ven“, jsou uvedeny v žádosti žadatele. 
Nepodceňoval by novináře, novináři byli o nabídce informováni a kladli pouze doplňující 
dotazy. Neměl zapotřebí ani v úmyslu vytahovat důvěrné informace, které byly sděleny 
nad rámec. Informace byly pouze základní a vyplynuly z nabídky pana Pouzara. Pokud by 
zastupitelstvo vyjádřilo vůli se tím bodem zabývat, tak si dokáže představit jiný způsob 
řešení věci, ale ten by byl průhledný a založený na nezávislém znaleckém posudku 
a ocenění nemovitostí.   
Jaroslav Pouzar: Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka. Myslí si, že 
JUDr. Ing. Bouzek nehovoří pravdu, protože v článku z tisku jsou uvedeny informace, 
které v nabídce nebyly. Chtěl, aby si město halu koupilo za 55 mil. Kč, která má hodnotu 
138 mil. Kč s tím, že město by ji nepostavilo ani za 200 mil. Kč. Nebyl přizván 
k projednávanému bodu ani na radu města. V roce 2011 měl zimní stadion ztrátu 
11 mil. Kč, výsledek HC Pouzar byl 10 mil. Kč příjem a 3 mil. Kč výdaje, tzn. 7 mil. Kč 
zisk.  Hodina ledové plochy na HC Pouzar stojí 407 Kč a zimního stadionu města 
3 700 Kč a on ji prodává za 2 500 Kč. Hokejovému klubu město prodává ledovou plochu 
za 500 Kč. Nabídl, že v letních měsících, kde město stojí provoz haly 2 mil. Kč měsíčně, 
je možné převést mládež Motoru do HC Pouzar a ušetřit 2 mil. Kč měsíčně a toto všechno 
mělo být zapracováno do analýzy. 
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že do materiálu pro radu města byla zapracována pouze 
nabídka, další materiály byly v kolovadle a J. Pouzar nemá pravdu v tom, že by jeho 
nabídka nebyla projednána.  Byla projednána v kolegiu primátora a v zastupitelských 
klubech a bohužel nebyla vůle stran z veřejných prostředků vkládat finanční prostředky 
do soukromého projektu. Pokud by byl materiál podrobnější, tak by možná čelil výtkám, 
že „utekly“ další informace, které nechtěl p. Pouzar zveřejnit. Je mu líto, že jeho projekt 
takto dopadl, ale faktem je to, že se tím zabývala minulá rada města a Ing. Joch se tomu 
hodně věnoval. Snažil se tlumočit radě města všechny potřebné informace, členové byli 
seznámeni s analýzou České spořitelny, byli seznámeni i s dalšími informacemi, které 
dostal od pana J. Pouzara a z předvídavosti nebyly zahrnuty do oficiálního materiálu, 
a dnes vidí, že je to v pořádku.  
doc. MUDr. Petr: Upozornil na to, zda průběh zúčastněných odpovídá charakteru bodu 
Vystoupení občanů a požádal předsedajícího Ing. Svobodu o stanovisko.
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Ing. Svoboda: Odpověděl doc. MUDr. Petrovi, že i zastupitelé jsou občané, ale bod  
Hokejové centrum Pouzar nebyl záměrně zařazen do programu, informoval o tomto na 
začátku jednání zastupitelstva a potvrdil, že nabídka pana Pouzara byla projednána 
v zastupitelských klubech a výsledek hlasování rady města odrážel postoje koaličních 
zastupitelských klubů.                
M. Šebek: Vyzval radu města, aby odtajnila, kdo jak hlasuje na radě města. Rád by se 
dověděl, kterých šest radních se bálo říci svůj názor a schovávalo se za rozhodnutí 
zastupitelstva. 
Ing. Svoboda: Doplnil, že problematikou veřejného hlasování v radě města se zabývá a je 
to technická záležitost, která si vyžaduje nějaký čas na řešení. Není to, že by se na radě 
města chovali anonymně.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že byl jeden z těch, kteří se zdrželi, ale bohužel formulace, 
jak byla předložena, nešla odsouhlasit tak, jak byla podána, a škoda, že p. Pouzar odešel, 
protože mu chtěl nabídnout, aby upravil svůj návrh, aby o něm bylo znovu jednáno. Myslí 
si, že se tři ledové plochy se v Českých Budějovicích uživí a není to pouze o otázce, že by 
město mělo někomu pomáhat. Pokud by město mělo postavit novou halu, tak by ho to 
stálo více. Pokud p. Pouzar bude ochoten tu nabídku upravit, tak si myslí, že by to bylo 
výhodné pro občany města.   
JUDr. Ing. Bouzek: Materiál do zastupitelstva města byl připraven jako záměr přijetí 
nabídky, aby se zastupitelstvo vyjádřilo, nemyslí si, že by bylo efektivní a hospodárné 
tady dělat znalecké posudky na poměrně hodnotné nemovitosti a zabývat se tím dále, kde 
pak není zájem takový projekt podpořit. V první fázi před jakýmkoli řešením by byl rád, 
kdyby se k tomu vyjádřilo zastupitelstvo. Zastupitelstvo se k tomu nevyjádřilo proto, 
protože p. Pouzar vyslovil přání, aby se tím zastupitelstvo nezabývalo. Reagoval na 
vystoupení M. Šebka, kdy má právo vyjádřit své názory, ale rozhodnutí rady je 
jednomyslné a rada města podle zákona o obcích rozhoduje kladnou většinou všech hlasů, 
nikoliv přítomných, tzn. vždy je potřeba k přijetí usnesení šest hlasů.      
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Ing. Konečného, Ph.D. kdy jeho názor ho oslovil 
a poprosil Ing. Konečného, Ph.D., aby vstoupil do jednání s J. Pouzarem a našli ta 
správná slova a dala se na papír a dalo se o tom nějak rozumně hlasovat nejen v radě, ale 
také v zastupitelstvu. Rozumí JUDr. Ing. Bouzkovi, že nechce zpracovávat posudky, ale 
myslí si, že na příští jednání by mohl být materiál připraven, pokud se najde vůle jednat 
s J. Pouzarem. 
M. Šebek: Reagoval na JUDr. Ing. Bouzka.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Uvedl, že materiál, který předkládal JUDr. Ing. Bouzek do rady 
města, byl standardní, nebyla v něm žádná chyba nebo nějaká nedostatečnost. Zdůraznil 
pouze to, že jak J. Pouzar podal žádost do rady města, tak tam byly některé části, které 
nebyly pro něj akceptovatelné, ale to, že by město mělo další ledovou plochu, je mu 
blízké. 
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na M. Šebka ohledně hlasování na radě města k bodu HC 
Pouzar. Ing. Joch dobře ví, že je to poměrně složitá spleť závazkových vztahů, kde proti 
hodnotě jdou nějaké závazky tzn. že nabídka nemůže být radou města upravena. Nabídka 
byla postavena na pořizovacích cenách, a pokud by měla být na obvyklých cenách, tak by 
měla být postavena jinak. Nebrání se tomu, aby Ing. Konečný, Ph.D. domluvil s J. 
Pouzarem, že se vypracuje nezávislý znalecký posudek a dle něj se bude odvíjet přístup 
města. 

- E-mail + odpověď p. primátora Ing. Svobody ve věci parkování v ul. Havlíčkova   (KP-
ZM/61/2015)
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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.

3. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:40 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání. 
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice 

v katastrálním území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/22/2015/M/4)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 1/2015:
zastupitelstvo města

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

v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též „změna ÚPnM“),
2. návrh zadání změny ÚPnM projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního 

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

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

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

III. u k l á d á
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 2 navrhovateli změny ÚPnM pro 
zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí 
v katastrálním území České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/23/2015/M/5)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 2/2015:
zastupitelstvo města

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

v lokalitě Rožnov - Za Tratí v katastrálním území České Budějovice 7 (dále též „změna 
ÚPnM“),

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

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

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

III. u k l á d á
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
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zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Rožnov - Za Tratí v katastrálním území České Budějovice 7 navrhovatelce změny ÚPnM pro 
zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.

K bodu: Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. (č.j. KP-ZM/55/2015/M/33)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 3/2015:
zastupitelstvo města

I. d e k l a r u j e
zájem statutárního města České Budějovice stát se členem CIVINET Česká a Slovenská 
republika, z. s.,

II. s c h v a l u j e
1. podání žádosti o členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
2. delegování Ing. Františka Konečného, Ph.D., k zastupování statutárního města České 

Budějovice na všech valných hromadách a jednáních CIVINETu,
III. u k l á d á

Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat  v zastoupení primátora žádost o členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, 
z. s.

K bodu: Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeské hospodářské komoře na rok 2015 (č.j. 
KP-ZM/59/2015/M/37)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 4/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,- Kč na činnost Jihočeské hospodářské 
komory - Oblastní hospodářské komory České Budějovice v roce 2015,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2014 (č.j. KP-ZM/60/2015/M/38)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 5/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí za rok 2014.

K bodu: Delegování zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 16. 2. 2015 
(č.j. KP-ZM/56/2015/M/34)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 6/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 68/2015 ze dne 28. 1. 2015 a program valné hromady společnosti 
.A.S.A České Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 16. 2. 2015,  
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II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o. IČ: 25171941, která se bude konat dne 
16. 2. 2015,

III. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice, hlasovat na valné hromadě 
v souladu s usnesením rady města č. 68/2015 ze dne 28. 1. 2015.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 9 až 13 (č.j. KP-ZM/42/2015/M/20)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 7/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 9 - přesun části rozpočtu běžných výdajů ve výši 

28.591.000 Kč, kapitálových výdajů ve výši 100.000 Kč a nedaňových příjmů ve výši 
614.000 Kč odboru kancelář tajemníka ve prospěch rozpočtu běžných výdajů, 
kapitálových výdajů  a nedaňových příjmů odboru vnitřních věcí z důvodu organizační 
změny od 1.1.2015,

2. rozpočtové opatření číslo 10 - zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2014 
na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím 
související odvody odboru kancelář tajemníka (5.830.000 Kč), Městské policie 
(1.125.600 Kč) a na zvýšení příspěvku na mzdy a s tím související odvody zřízených 
příspěvkových organizací  MŠ, ZŠ (173.000 Kč), Sportovní zařízení 
města (450.000 Kč) a Jihočeské divadlo (2.633.000 Kč) v důsledku navýšení  platových 
tarifů od 1.11. 2014 pro rok 2015 v celkové výši 10.211.600 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 11 - zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2014 
na zvýšení neinvestičních příspěvků a investičních transferů zřízeným příspěvkovým 
organizacím (základním školám) na předfinancování projektů z ROP NUTS II Jihozápad 
na projekt „Zlepšení kvality technického a přírodovědeckého vzdělávání“ (ZŠ ZUŠ 
Bezdrevská 1.018.816,25 Kč), na projekt „Modernizace učebny chemie podporující 
zvýšení kvality a metod vzdělávání“ (ZŠ a MŠ L. Kuby 1.549.856,55 Kč), na projekt 
„Vzdělávání v 21. století – interaktivně“ (ZŠ Dukelská 3.196.624,45 Kč) v celkové výši 
5.765.297,25 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 12 - zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2014 
na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na úhradu stavebních 
a montážních prací za měsíc leden 2015 v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse 
charge) v celkové výši 29.380.000 Kč,

5. rozpočtové opatření číslo 13 - přesun rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru 
na rekonstrukce mostů a lávek ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravu mostu 
v Jírovcově ulici (ev. č. CB – 039) ve výši 9.000.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 28. 2. 2015
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 9 až 13 do rozpočtu 2015.
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K bodu: Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města 
České Budějovice – upravené znění (č.j. KP-ZM/34/2015/M/12)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 8/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
„Pravidla pro převod staveb technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice“ s účinností od 10.02.2015, v upraveném znění, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský 
Újezd (č.j. KP-ZM/40/2015/M/18)

(Zrušeno usnesením č. 175/2015 ze dne 29. 6. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 9/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1767/2 – ostatní plocha o výměře 1682 m2 v k. ú. Ostrolovský Újezd, 
za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 706.440 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování 
cyklostezky České Budějovice – Včelná, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/41/2015/M/19)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 10/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu části pozemku parc. č. 3110/2 oddělené geometrickým plánem č. 3964-58/2014 
a označené jako nově vzniklá parc. č. 3110/11 (orná půda) o výměře 120 m2 v k. ú České 
Budějovice 7 ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby za část pozemku parc. č. 3110/1 
oddělenou geometrickým plánem č. 3964-58/2014 a označenou jako nově vzniklá parc. č. 
3110/10 (orná půda) o výměře 429 m2 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, za 
účelem umístění a provozování stavby „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná“ s tím, 
že konkrétní fyzická osoba uhradí statutárnímu městu České Budějovice částku ve výši 
315.000 Kč (bez DPH), jako rozdíl v hodnotách (309 m2) směňovaných nemovitostí,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1635/54, 1635/55, 1635/53, 1635/52, 1635/58 a 2208/11 v k. ú. 
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/31/2015/M/9)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1635/54, 1635/55, 1635/53, 1635/52, 1635/58 a 2208/11,
k. ú. České Budějovice 2 zastavěné stavbou místní komunikace s veřejnou zelení (v majetku 
statutárního města České Budějovice) dle
zák. č. 92/1991 Sb. z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 126/3 v k. ú. 
České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/33/2015/M/11)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 12/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 126/3 (manipulační plocha, ostatní plocha) oddělené 
geometrickým plánem č. 3999-1/2015 a označené jako nově vzniklá parc. č. 126/10 
(manipulační plocha, ostatní plocha) o výměře 3 m2  v k. ú. Č. Budějovice 7 od vlastníka 
nemovitosti společnosti ČEVAK, a. s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, 
do vlastnictví statutárního města České Budějovice, za účelem zrealizování stavby „Zřízení 
samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice“,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej  pozemku parc. č. 482/4 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/39/2015/M/17)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 482/4 – trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 189.000 Kč + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení ZTV - stavba VO u Sport hotelu v Českých 
Budějovicích (č.j. KP-ZM/30/2015/M/8)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení zrealizované stavby "Veřejné osvětlení u Sport hotelu České Budějovice" od 
investora stavby INEKO BM spol. s r. o., se sídlem Rudolfovská 26/12, 370 01 České 
Budějovice, IČ 608 26 584, na částech pozemků parc. č. 2873/16 a 2875/1 v k. ú. České 
Budějovice 3, za cenu stanovenou dle "Pravidel pro převod staveb ZTV" ve výši 2 000 Kč + 
DPH,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 3359/1 v k. ú. České 
Budějovice 6 – ZŠ Novohradská (č.j. KP-ZM/36/2015/M/14)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o bezúplatném zřízení věcného břemene -služebnosti 
na části pozemku parc. č. 3359/1 v k. ú. České Budějovice 6, spočívajícího  v  uložení 
přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „ZŠ Novohradská 1152, České Budějovice 6“ 
a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za  účelem zajišťování provozu, nutných 
oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi 
statutárním městem České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České 
Budějovice, IČ 002 44 732, (jako oprávněný) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, prostřednictvím subjektu 
spravujícího majetek kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 
2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641, (jako povinný), s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města -  uzavření "Dodatků č. 1" k dohodám o převzetí 
staveb v rámci realizace stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích - 
část 1.2 a 2.1" (č.j. KP-ZM/38/2015/M/16)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření „Dodatků č. 1“ mezi statutárním městem České Budějovice (jako 
přijímající) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,  České 
Budějovice, IČ 70890650 (jako investor a předávající) k „Dohodám o převzetí staveb č. 
2014000255 a 2014000256“, týkajících se vyřazení předmětných staveb z účetní evidence 
statutárního města České Budějovice,
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II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města -  uzavření dohody o předání stavby přechodu přes 
železniční vlečku v rámci realizace stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích - 2. etapa, část 2.2" (č.j. KP-ZM/37/2015/M/15)

(Zrušeno usnesením č. 133/2016 ze dne 16. 5. 2016)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném předání stavby: stavebního objektu SO 602 – přechod přes 
železniční vlečku na části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. České Budějovice 5, v rámci  stavby 
"Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2", mezi statutárním 
městem České Budějovice (investor a dárce) a PALSTAVEM, s.r.o., Vodní 2095/15a, 370 06 
České Budějovice, IČ 15769895 (obdarovaný),

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání stavby "Stavební úpravy 
křižovatky Nádražní - Rudolfovská" (č.j. KP-ZM/46/2015/M/24)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o předání stavby – stavebního objektu SO 101 – „Rozšíření a úprava 
vozovky silnice II/157“ včetně části pozemku parc. č. 4159/2 odděleného geometrickým 
plánem  a nově označeného parc. č. 4159/26 o  výměře 131 m2 v k. ú. České Budějovice 3 
a části pozemku parc. č. 178/9  odděleného geometrickým plánem  a nově označeného parc. č. 
178/16 o  výměře 10 m2 v k. ú. České Budějovice 6,  mezi statutárním městem České 
Budějovice (investor a darující) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice, IČ 70890650 (obdarovaný).

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

K bodu: „Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“ - neuplatnění 
smluvní pokuty (č.j. KP-ZM/35/2015/M/13)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
neuplatnění smluvní pokuty za neprovedení díla ve sjednané době při realizaci akce 
„Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“ č. SOD 2014000506, se 
zhotovitelem REALISTAV s. r. o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice, IČ 608 75 577, ve 
výši 95 %  z původní částky, tj. 249.168,01 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Nerudova 53, České Budějovice IČ 
70877637 - MŠ Rudolfovská (č.j. KP-ZM/47/2015/M/25)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Nerudova 53, České Budějovice, IČ 
70877637,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Nerudova 53, České Budějovice, 
IČ 70877637.

K bodu: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Školní jídelny, U Tří lvů 2/2, České Budějovice IČ 
62537881 (č.j. KP-ZM/45/2015/M/23)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Školní jídelny U Tří lvů 2/2, České Budějovice IČ 62537881,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Školní jídelny U Tří lvů 2/2, České Budějovice IČ 
62537881.

K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/27/2015/M/7)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 11 ke zřizovací listině Mateřské školy, K. Štěcha 5, České Budějovice, IČ 

70877629, převod nemovitého majetku - venkovní sanitární kontejner včetně skladu 
hraček na pozemku parc. č. 2061/330 v k. ú. České Budějovice 2, v celkové ceně 
408.950,00 Kč, 

2. dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a základní umělecké školy, 
Bezdrevská 3, České Budějovice, IČ 00666131, převod nemovitého majetku - úprava 
školního hřiště ZŠ Bezdrevská na pozemku parc. č. 2137/341 v k. ú. České Budějovice 2 
- dvě plechové garáže v celkové ceně 84.700,00 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/52/2015/M/30)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 1. části neinvestiční dotace na I. pololetí roku 2015 pro:

a) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČ 000425851, ve 
výši 380.000 Kč,

b) Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 890.000 Kč,
c) Ledax, o. p. s., IČ 28068955, ve výši 730.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací,
II. u k l á d á

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

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

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/50/2015/M/28)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí 1. části neinvestiční dotace na I. pololetí roku 2015 pro:

a) Ledax, o. p. s., IČ 28068955, ve výši 207.000 Kč,
b) Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 150.000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací,
II. u k l á d á

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

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

K bodu: Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/53/2015/M/31)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace pro:
1. Hospic sv. Jana N. Neumanna, IČ 70853517, ve výši 250.000 Kč,
2. Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, ve výši 550.000 Kč,

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

předložit smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., 
náměstku primátora, k podpisu,

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

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/51/2015/M/29)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/2015:
zastupitelstvo města

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

ve výši 98.280 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

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

2. Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění protidrogových služeb na území města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/54/2015/M/32)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
 
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 Občanskému sdružení PREVENT, z. s., IČ 

69100641, ve výši 950.000 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

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

2. Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (č.j. KP-ZM/4/2015/M/1)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 2 - areál bývalých kasáren Čtyři 
Dvory
1. Generála Klapálka,
2. Poručíka Vondráška,
3. Nadporučíka Křečana,
4. K Parku,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci a technickou realizaci označení nově vzniklých ulic.
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K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
4. 2. 2015 (č.j. KP-ZM/57/2015/M/35)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/2015:
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/58/2015/M/36)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 30/2015:
zastupitelstvo města

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

21. 1. 2015,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice, 
3. kontrolu usnesení zastupitelstva města,

II. p o v ě ř u j e
kontrolní výbor zastupitelstva města kontrolou poskytování grantových a dotačních 
prostředků v rámci grantových programů města.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 10. a 18. 12. 2014, 
14. a 28. 1. 2015 (č.j. KP-ZM/25/2015/M/6)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 31/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 10. a 18. 12. 2014, 
14. a 28. 1. 2015.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice  (č.j. KP-ZM/6/2015/M/3)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 32/2015:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2015 (č.j. 
KP-ZM/5/2015/M/2)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 33/2015:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí roku 2015: 16. března, 
20. dubna, 25. května, 29. června 2015.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1926/3 v k. ú. České 

Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/44/2015/M/22)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1926/3 o výměře cca 46 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 uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr budoucího prodeje části pozemku parc. č. 
2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/43/2015/M/21)

Usnesení ve věci záměru budoucího prodeje části pozemkové parcely č. 2528/1 o výměře cca 25 m2 
v k. ú. České Budějovice 3 společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, v daném místě 
a čase obvyklou a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci 
tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  9. 2. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Ing. Slavoj Dolejš

Michal Šebek

Ing. Jiří Svoboda
primátor


