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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/231/2015/Z/3
Z Á P I S

z 5. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 20. 4. 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, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, 
Vladimíra Hrušková, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, 
Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jaroslav 
Mach, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Pavel Matoušek, MBA, Jan Michl, Ing. Ivo Moravec, 
Mgr. Ivan Nadberežný, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, 
JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška Richtrová, Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava 
Sýkorová, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Jaromír 
Talíř, Ing. Ivan Tekel, MBA, Mgr. Juraj Thoma, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., Mgr. Rudolf 
Vodička, RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Mgr. Stanislav Křída, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Michal Šebek

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu,
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 39 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Omluveni za pozdní příchod: Mgr. Petr Podhola, Mgr. Jiří Filip.  
Primátor Ing. Svoboda upozornil, že bod Vystoupení občanů bude projednán od 13:00 
hodin.
Zastupitelé obdrželi u prezence: 
- Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
15. 4. 2015. 
- k bodu č. 26 - Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města 
České Budějovice - odpověď na žádost doc. MUDr. Petra Petra, Ph.D., týkající se zaslání 
seznamu členů klubu SK HLINCOVKA, z. s.
- dopisy manželů Hřebíkových a společnosti PENANEV, s. r. o., s vyjádřením odboru 
územního plánování ohledně Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Rožnov - Za Tratí.  
Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice bylo hlasováno o zařazení 
a přesunutí bodu: 
- poř. č. 21 - Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 - Opatření č. 3, které 
zastupitelé obdrželi elektronicky společně s vysvětlujícím dopisem náměstka primátora 
Ing. Martina Maršíka, Ph.D. - byl zařazen do návrhu programu (35,0,2,2/39).
Ing. Konečný, Ph.D. požádal o přeřazení bodu č. 3 - Změna č. 73 územního plánu města 
České Budějovice v lokalitě U Vávrových rybníků III v k. ú. České Budějovice 2  
vzhledem k chybě v důvodové zprávě při kopírování - za bod Vystoupení občanů – bod 
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byl přesunut (35,0,4,0/39).   
Byl schválen program 5. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (38,0,0,1/38).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Mgr. Rudolf Vodička, členové Jan 
Michl, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Slavoj Dolejš, Jaroslava Sýkorová, RSDr. Petr 
Braný (38,0,0,1/38).
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Ing. Elišku Richtrovou a Mgr. Ivana 
Nadberežného. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města - nebyly proti němu vzneseny žádné 
námitky. 
Navrženy byly přestávka na oběd od 12:15 do 13:00 hodin a ukončení zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 hodin.

1. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (KP-
ZM/192/2015/M/93)
Přijato usnesení č. 64/2015 (30,0,8,1/39)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D. 
Diskuse: 
Ing. Mach: Sdělil, že rozumí tomu, že koalice chce udělat obměny v dozorčí radě 
společnosti, ale upozornil, že opozice tam nebude mít své zastoupení, ale je to 
z rozhodnutí současné koalice.  
Mgr. Nadberežný:  Upozornil, že měl být přítomen na jednání ředitel Jihočeského letiště, 
a. s., nebo jeho zástupce.  
RSDr. Braný: Sdělil, že materiál je dobře připraven, pouze upozornil na to, aby 
společnost věnovala pozornost daňovým záležitostem, kdy jde o to, že uplatňuje DPH 
odpočty a byly k nim výhrady od správce daně. Apeloval na zástupce v dozorčí radě, aby 
dohlédli na nápravu a dozorčí rada nemusela čelit sankcím, protože do letiště půjdou 
velké peníze především z Jč. kraje.  
Ing. Tekel, MBA: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s.    
Ing. Joch: V reakci na vystoupení Ing. Macha prohlásil, že pokud HOPB bude mít 
v dozorčí radě jednoho člena, tak chápe, že na opozici nezbylo. 

2. Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova kolonie 
zahrádky v katastrálním území České Budějovice 4 (KP-ZM/164/2015/M/75)
Přijato usnesení č. 65/2015 (32,0,3,3/38)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.
Diskuse:  
Ing. Joch: Dotázal se, co si město od této změny slibuje.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Sdělil, že někteří obyvatelé v tomto území chtějí stavět rodinné 
domy a je rád, protože v dnešní době se České Budějovice vylidňují. Občané požádali 
o změnu územního plánu, která byla schválena. Sdělil, že nerozumí otázce.  
Ing. Joch: Upozornil, že situace je tam komplikovaná, protože když se změní územní 
plán, tak si tam ZTV postaví vlastníci nebo město. Proto vznesl otázku, co si od toho 
město slibuje, protože to bude stát nějaké fin. prostředky. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že se jedná o „běh na dlouhou trať“, a pokud se občané 
nedohodnou, tak se tam nic nepostaví. Občané si požádali o změnu územního plánu 
a chtějí stavět rodinné domy, ale pokud nastanou nějaké problémy, pak se lidé musí mezi 
sebou dohodnout.       

3. Změna č. 74 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky 
v katastrálním území České Budějovice 2 (KP-ZM/163/2015/M/74)
Přijato usnesení č. 66/2015 (32,2,1,4/39)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.  
Diskuse: 
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Ing. Lacina, vedoucí odboru územního plánování: Informoval, že navrhovatelem je firma 
CENTES, spol. s r. o., přes kterou územní plán navrhl komunikaci nebo spíše osu, která 
procházela jejich areálem. Majitel požádal o zrušení osy a podporou pro zrušení byly dvě 
skutečnosti. Na sever v bývalém areálu býv. vojenského cvičiště, kde osa nemá uplatnění, 
protože postupem času došlo ke schválení záměru výstavby koncertní haly „REJNOK“, 
která osu přerušuje, a v jižní části, která je přilehlá k E. Rošického a Husově tř. je také 
plánovaně přerušena, protože zástavba, která tam byla (vojenské objekty), je zrušena 
a prvotní studie, které byly vypracovány, jsou ohledně zástavby bytových domů a i tento 
záměr zcela přerušuje a osa v areálu CENTES, spol. s r. o nemá dnes uplatnění 
a oprávnění.    
Mgr. Vodička: Pouze se chtěl ubezpečit, že touto změnou územního plánu nedochází ke 
změně funkčního využití území, a kdyby ke změně územního plánu nedošlo, že by stejně 
firma CENTES, spol. s r. o. mohla svůj areál rozšiřovat.  
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Sdělil, že odvolání na možnost výstavby koncertní haly 
„REJNOK“ není případná, protože si myslí, že si všichni uvědomují, že realizace 
původního záměru není příliš veliká a zda zrušení spíše nediskvalifikuje dané území. Je 
přesvědčen, že koncertní hala „REJNOK“ stát nebude. 
Ing. Lacina, vedoucí odboru územního plánování: Odpověděl, že se jedná o tenkou 
komunikaci přes areál bývalého Plonerova dvora a mohla by tam vzniknout komunikace 
pro pěší, ale žádná tam momentálně není. Komunikace pro vozidla je vyloučena, protože 
by byl problém v blízkosti křižovatky. Pěší komunikace by tam vzniknout mohla, ale je 
na soukromém pozemku a není možné vyvlastnění a vykoupení by muselo být za 
souhlasu obou subjektů. Dále sdělil, že pokud by tam tato komunikace zůstala, omezila 
by vlastníka v nakládání s jeho majetkem.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Sdělil, že momentálně tam komunikace předpokládána byla, 
a silně vnímá, že je to pozitivně zhodnoceno. Na jedné straně je zde názor, že by tam 
stejně nikdy žádná komunikace být nemohla, tak nerozumí tomu, proč tam byla osa 
koncipována.
Ing. Lacina: Odpověděl, že osa byla pokračováním ulice Na Zlaté stoce přes areál 
CENTES, spol. s. r. o. a směřovala do oblasti Vrbenských rybníků a z hlediska územního 
plánu je to území, které je určené pro stavbu „REJNOKA“. Sdělil, že diskuse se vedou, 
ale z hlediska územního plánu pro něj je toto území určené pro stavbu koncertní haly 
„REJNOK“.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Doplnil, že v územním plánu, který byl zpracován poměrně dlouho, 
byla navržena komunikace přes pozemek soukromého vlastníka a komunikace je 
takového rázu, že ji nelze vyvlastnit, a pokud vlastník nebude souhlasit, tak tam 
komunikace nikdy nevznikne a ani z technických důvodů ji není možné povolit. V tomto 
okamžiku je to o tom, že vlastník bude moci areál užívat, jak bude moci, a pro město 
nemá význam. 
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Sdělil, že argument Ing. Laciny, kdy toto území bylo určeno pro 
koncertní halu „REJNOKA“, je pro něj nepřijatelný.                
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení Ing. Laciny a doc. MUDr. Petra, Ph.D. Ing. Lacina 
sdělil pravdu, protože změna územního plánu, která proběhla před mnoha lety, tak byla 
účelová, a dnes není možné v tomto území, pokud bude platit stávající územní plán, 
realizovat žádnou jinou stavbu než stavbu kongresového a koncertního centra 
„REJNOK“. Pokud by se území mělo odblokovat, tak by muselo zastupitelstvo nejdříve 
schválit změnu funkčního využití.  
E. Hajerová: Sdělila, že byla přítomna veřejného projednání této změny, kdy se námitky 
částečně vypořádaly a částečně nevypořádaly. Největší námitky proti této změně byly ze 
strany vlastníků domků proti výškové kotaci budovy. Město nemá nastavené „reguláky“, 
takže nemá procento zastavitelnosti území a nemá nastavenou výškovou kotaci budov, 
takže je tam přípustných 12 nadzemních podlaží a domnívá se, že tam byly i chyby, 
a doufá, že byly všechny odstraněny.        
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doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Ztotožnil se s vyjádřením Mgr. Thomy a E. Hajerové, s tím, že 
se dotázal, zda je na úrovni dnešní situace, aby tam takováto blokace na koncertní halu 
stále existovala.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Dovysvětlil, že Ing. Lacina se snažil vysvětlit souvislosti ve vazbě 
na okolí a doc. MUDr. Petr, Ph.D. má pravdu v tom, že tato část pozemku s tím souvisí, 
ale řeší se něco jiného.

4. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí za rok 2014 (KP-ZM/166/2015/M/76)
Přijato usnesení č. 67/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

5. Smlouva o zprostředkování reklamy se společností VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o. (KP-
ZM/203/2015/M/103)
Přijato usnesení č. 68/2015 (35,0,2,2/39)
Bylo hlasováno o přerušení bodů:
č. 5. Smlouva o zprostředkování reklamy se společností VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o.,  
č. 6. Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností SK Dynamo České 
Budějovice, a. s. a 
č. 7. Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností CBH2013, a. s. 
(34,0,1,5/40) – body byly přerušeny. 
Bylo hlasováno o změně programu a přesunutí bodu – Rozpočtová opatření č. 54 až 55 po 
13:00 hod. (36,0,0,4/40) – body byly přesunuty.    
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA s tím, že promítl prezentaci týkající se všech třech 
sportovních klubů. Zmínil, že České Budějovice nemají pouze tři sporty (volejbal, fotbal 
a hokej) a při rozhodování, kolik bude rozděleno finančních prostředků do těchto sportů, 
se rada města řídila určitou obezřetností. V roce 2014 byla poprvé v rámci zastupitelstva 
města odsouhlasena formou reklamního plnění s kluby podpora sportu v částce 
12,1 mil. Kč. V letošním roce bylo projednáno se zástupci sportovních klubů, kdy město 
obdrželo upravenou reklamní nabídku s návrhem, aby nová částka podpory byla ve výši 
18.150 tis. Kč v členění hokej 55%, fotbal 30 % a volejbal 15 %. Informoval o současném 
stavu městské pokladny, kdy si myslí, že neproběhne prodej KD VLTAVA za 30 mil. Kč 
a v rozpočtu jsou i nové investice za 22 mil. Kč. Upozornil, že v rozpočtu na letošní rok 
tato částka pro podporu sportu nebyla zahrnuta, ale město došlo k závěru, který podpořila 
i rada města, dát plnění v reklamních smlouvách, a to ve stejné výši jako v roce 2014. 
Uvedl, že jinou hodnotu má reklama v extralize, první, druhé a třetí lize a to byl hlavní 
motiv přidat podmínku do smluv. Od roku 2016 je město ochotno toto navýšení klubům 
přislíbit za dodržení podmínek. Sdělil, že s kluby bylo jednáno v době, kdy probíhala 
baráž v hokeji, a v současné době běží i první liga ve fotbale a u Jihostroje je to jasné, že 
bude hrát v příštím roce extraligu, dokonce hraje o titul, a proto v jednotlivých smlouvách 
se ocitly již body, které jasně říkají, že plnění je tak vysoké podle toho, co hrají, 
a v případě volejbalu je tam uvedena možnost navýšení, kdyby získal titul. Sdělil, že 
tímto se město se snaží sportovní kluby motivovat.      
Diskuse:  
Ing. Joch: Reagoval na úvodní slovo Mgr. Matouška, MBA s tím, že na minulém jednání 
vznesl protinávrh, který byl stažen s příslibem, že body budou na příštím jednání 
zastupitelstva, ale navrhoval částku 15 mil. Kč. Čekal, že se dnes bude rozhodovat o vyšší 
částce, ale není tomu tak. Nepoužíval by argumentaci, že fin. prostředky nemůže město 
najít, protože nabízel svou pomoc při hledání. Sdělil, že jak se pohybuje po sportovních 
utkáních, tak stále řeší, že byli vyzváni zástupci hokeje a snažili se vysvětlit, proč fin. 
prostředky potřebují. Na jednání fin. výboru se vedla zajímavá diskuse  a všichni 
zastupitelé dostali zprávu fin. výboru. Doporučil si přečíst bod č. 6 z jednání fin. výboru, 
kdy bylo velmi zajímavé, že jeden z členů fin. výboru p. Petrák  za TOP 09 zmínil, co to 
je za peníze a proč město podporuje sport tak vysokou částkou. Sdělil Mgr. Matouškovi, 
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MBA, že by měl vážit slova, protože to nejsou fin. prostředky na podporu sportu, ale 
jedná se o finanční prostředky na nákup služby. Město se chce za nějaký objem fin. 
prostředků zviditelnit a nakupuje reklamní plnění, město nakupuje službu a město 
nepodporuje sport tímto způsobem. Požádal pro příště o přesnější vyjádření, když 
materiál předkládá. V minulém roce bylo rozděleno 10 mil. Kč + DPH a také to nebylo 
v návrhu rozpočtu a to už si několikrát vysvětlili, ale v koalici jsou zástupci, kteří seděli 
v minulé radě a kteří si to budou dobře pamatovat, že fin. prostředky budou použity 
z převodu fin. prostředků z minulého roku. Argument, že minulá radnice tam nedala ani 
korunu, není férový. Do zápisu z fin. výboru si nechal dát, že pro tyto smlouvy nebude 
hlasovat, protože i kdyby tam byla částka 15 mil. Kč, tak není právník, ale jako laik vidí, 
že na nákup služby nejdou úplně určitě, a nemá odvahu pro takto postavené smlouvy dnes 
hlasovat. Mrzí ho, že když se potkávají na různých sportovních utkáních, tak zaznívá, že 
se to bude řešit na podzim, uvidí se jaké bude plnění rozpočtu. Kdyby to tu dnes zaznělo, 
tak by tomu rozuměl. Pro rozpočtové opatření, o kterém se bude hlasovat následně, kde je 
částka 10 mil. Kč + DPH, by hlasoval, kdyby byl dán příslib, že se to bude řešit na 
podzim a najdou se peníze tam a tam, ale to nezaznělo a naopak zaznělo, že se o částkách 
se bude bavit při přípravě rozpočtu roku 2016. Je to pro něj signál, že se dnes smlouvy 
odhlasují a že se tím dále zabývat město nebude.  Je rád, že tři hlavní kluby našly 
společnou řeč a snaží se vystupovat v nějakém souladu a že nelobují samostatně 
a dokázaly se domluvit na nějakém poměru dělení fin. prostředků. Když se podívá na 
částky, fotbal dostává stejně jako v loňském roce a ještě se tam dává do smlouvy bonus + 
50 %, když se udrží v první lize, a pak je tam volejbal, který dlouhodobě hraje a je to 
velmi úspěšný klub a tam se také dávají bonusy, a když se dívá na hokej, kterým když 
postoupí do extraligy, tak se jim dají další finanční prostředky. Myslí si, že většině bylo 
jasné, že málokdo tomu věřil. Dle jeho názoru jsou smlouvy nastavené špatně a nejhůře 
z toho vychází právě hokejisté, klub, který má největší návštěvnost, odehraje nejvíce 
zápasů a klub, který je nákladově nejvíce zatěžován, a na schůzce, které se měli možnost 
účastnit, zaznělo, že je zde práce s dětmi. Pan Fál sdělil, že nově zvolené vedení fin. 
prostředky dokáže zajistit a že s tím dokáže pracovat, že 5 mil. Kč, které posílal ČEZ, se 
přesunou z mládežnického do profesionálního sportu. Představitelé profesionálního 
hokeje sdělili, že potřebují mládežnický hokej podpořit a fin. prostředky okamžitě 
nasměrují do práce s mládeží.        
E. Hajerová: Sdělila, že motivace byla pro SK HLINCOVKA, z. s., která obdržela dotaci  
na volejbal pro děti, tak neví, proč se dává na cizí kluby a pak se není možné dohodnout 
o těch svých. Jelikož už zaznělo, že jsou zde tři preferované sporty a město si nakupuje 
reklamu, že se objevují sporty v televizi, novinách. České Budějovice jsou městem hokeje 
především, protože fanoušci měli 50 % podíl na vzniku nového klubu, který zde hokej 
v Č. Budějovicích zachránil, a je příznivcem toho, aby dostali nejvíce fin. prostředků 
hokejisté. Pouze naiva mohl očekávat, že postoupí do extraligy. Fotbal není zrovna na 
nejlepší úrovni a volejbal je extraligový. Sport je divadlo pro jinou skladbu diváků, než je 
divadlo jako kulturní stánek, ale je to pro větší část diváků, než chodí do divadla, a měl by 
být také podpořen, ale ne ve stylu jako divadlo 90 mil. Kč, ale částka kolem 18 mil. Kč je 
adekvátní, a až bude předsedkyně finančního výboru Ing. Šebestíková předkládat svou 
zprávu, tak bude požadovat kontrolu a něco, aby se zde zavedlo, protože není možné 
v době, kdy není ministr financí A. Babiš schopen vybírat daně, že si bude nové vedení 
nakupovat telefony nebo si z města dělat cestovní kancelář.        
RSDr. Braný: Sdělil, že je zde předložen návrh smluv o nakoupení služeb, zavzpomínal 
na zimní stadion a poznamenal, že nebýt KSČM, která opravu před lety podpořila, tak 
rekonstrukce nebyla. Dodal, že ti, co akci původně brzdili, pak při slavnostním otevření 
byli hodně vidět, ale komunisty ani nepozvali. Konstatoval, že to není nic, co by je 
traumatizovalo. Hlavní problém je téma povolené veřejné podpory, která je na 3 roky a je 
ve výši 300 tis. EUR. Dal jasně najevo, že záměr podpoří, ale aby se toto neopakovalo, 
každý rok měl by se udělat nějaký systém.    
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RNDr. Zahradník: Sdělil, že bylo vždy otázkou jak rozdělit prostředky, kterými město 
disponuje na podporu sportu dětí, mládeže, podporu sportu v oddílech, které nabízí 
zájmovou činnost, podporu špičkového sportu (hokej, fotbal, volejbal) a další. Na 
minulém jednání zastupitelstva zaznamenal, že městu zbyly peníze, ale město se 
nepřipravuje na další programové období Evropské unie, nepřipravuje projekty, i když to 
bude rozvojové, tak jediné  fin. prostředků, které potečou, budou v rámci IPRÚ. Podpořil 
to, co navrhoval Ing. Joch, aby se 15 mil. Kč poskytlo na podporu budějovického 
špičkového sportu, a vidí, že je zde opět 10 mil. + DPH. Zamýšlí se také, jak jsou 
smlouvy formulovány, a každý zastupitel, který fandí sportu,  je vystaven před dilema jak 
podpořit budějovický sport. Otázkou je, jaké materiály k tomu vedení města poskytuje. 
Souhlasí s RSDr. Braným, že je potřeba podporu sportu realizovat. Otázkou je, jak to 
nakonec dopadne, protože mu není zřejmé, že jeho návrh má dojednanou koaliční 
podporu. Sdělil, že klub ODS po náročném zvažování je připraven návrh podpořit, 
otázkou je, zda hlasy budou stačit k tomu, aby to prošlo.  
Mgr. Lavička: Poděkoval za informaci RNDr. Zahradníkovi, že tento návrh podpoří a je 
to příslib toho, že sport bude žít dál.  Myslí si, že podpora sportu není pouze otázka fin. 
prostředků, ale otázka motivace mládeže, která hraje v jednotlivých klubech, a vidí před 
sebou nějaký cíl a vzor. Myslí si, že vrcholový sport je špička ledovce, ale je to otázka 
motivace dětí a je lepší být na hřišti a makat, aby se dostaly někam. Nemá s reklamními 
smlouvami problém, protože takto funguje většina ligových týmů, protože žijí ze 
sponzorských smluv, a to, že tam je přidaná hodnota. Je tam značka České Budějovice, 
kterou jednotlivé kluby vozí po stadionech a objevují se v médiích, tak je město skvěle 
prezentováno. Co se týče tradice, tak SK Dynamo má 110 let a HC Motor obnovil svou 
činnost v roce 2013, ale je to standardní a dlouhodobá značka v Českých Budějovicích. 
Uvedl další příklady. 
RSDr. Braný: Uvedl technickou připomínku, že klub KSČM toto podpoří.      
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení RSDr. Braného, že to nebyla technická 
připomínka. Požádal Ing. Jocha, zda bude ochoten sdělit, ve kterých článcích smlouvy 
vidí problém, aby bylo možné odstranit technická nebo právní rizika, aby v tomto směru 
nebyl materiál problémový.    
Mgr. Thoma: Seznámil zastupitele s genezí tohoto způsobu, kterým si město České 
Budějovice nakupuje reklamu a tím se marketingově zviditelňuje. Město České 
Budějovice dlouhodobě řeší problém veřejné podpory, který se vztahuje k poskytování 
z veřejných peněz do podobných akcí jakéhokoli charakteru. RSDr. Braný zmiňoval 
omezení veřejné podpory nějakou částkou a je potřeba zmínit, že v roce 2013 Evropská 
komise svým rozhodnutím 1407 zvýšila na částku na 200 tis. EUR na rozhodné období na 
3 roky 300 tis. EUR. Do této částky se započítává přímá fin. podpora, ale i podpora typu 
zvýhodnění poskytnutí majetku obce, na kterém je daný sport provozován, cokoli co 
souvisí s nefinančním plněním atd. Že to není jednoduché,  ukazuje i to, že města, která 
přímo podporovala např. formu majetkové účasti některé sportovní kluby v ČR, dnes 
složitě řeší a obhajují před orgány činnými v trestním řízení transfer veřejných peněz do 
těchto obchodních společností. Uvedl příklad. Město se rozhodlo jít mimo formy tradiční 
podpory mládeže a mimo poskytnutí obecního majetku formou nákupu reklamy, protože 
tím chtělo vyjádřit svou provázanost a propojenost s těmito kluby a chtělo se pyšnit jejich 
úspěchy, a pak je používat jako marketingový tahák nejen pro občany města, ale také pro 
turisty. Velmi pečlivě konzultoval s ÚOHS jak se vyhnout všem nebezpečím a rizikům 
spojeným s veřejnou podporou, napadáním obce či obcházením včetně daňového. Shodl 
se s ÚOHS, že možný nákup reklamy je jednou z cest a možnost zákona byla limitována 
třemi hranicemi. Nabídka, která bude předložena, bude standardní obchodní nabídkou 
a musí být platná i pro jiné firmy. Je přesvědčen, že nabídky jsou takové, že tato 
podmínka je splněna. Smlouvy by neměly obsahovat nic jiného než konkrétní plnění za 
konkrétní nakoupenou činnost klubu v reklamní oblasti a není možné tam dávat další 
bonusy a není možné podmiňovat jakékoliv placení a nákup reklamy, že když někdo 
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skončí nějak, tak město přehodnotí výši fin. plnění plynoucí z té smlouvy a to je i to, kam 
narážel Ing. Joch např. ve smlouvě s CBH2013, s. r. o. v části IV. Rozsah a způsob 
provedení reklamy, kde jsou uvedené články a upozornil na čl. č. 4.1.4., kdy by tam 
neměl být a že by měl být návrh smlouvy ještě upraven. V článku V. 5.2.4. není 
v pořádku  výše odměny 50  % původní smluvní odměny. Navrhl, aby předkladatel tento 
článek vypustil. Smlouva s Dynamem článek V. Mlčenlivost a rozpor s bonusy. Požádal 
o úpravu smluv nebo aby zastupitelé obdrželi nová znění, protože pouze za těchto 
okolností jsou připraveni tyto reklamní smlouvy podpořit, protože je přesvědčen, že je to 
jedna ze správných forem, jak si město může nakoupit reklamu a jak své jméno může 
spojit se sportovními kluby, kterými jsou pro něj zejména hokej a volejbal.     
Ing. Svoboda: Navrhl přestávku.
Mgr. Vodička: Požádal o přestávku na jednání klubů zastupitelů a požádal nám. 
Mgr. Matouška, MBA, aby se zúčastnil klubu zastupitelů KDU-ČSL jako konzultant.    
Ing. Joch: Poděkoval Mgr. Thomovi, který to má připravené lépe, protože upozornil právě 
na ty body, které Mgr. Thoma vysvětlil. Není si jist, zda za pět minut lze smlouvy 
stihnout upravit a zda budou hlasovatelné. Reagoval na vystoupení Mgr. Lavičky, který 
sdělil, že podpora klubů je důležitá, a pochopil, že o ty finance až tak úplně nejde. 
Poděkoval zástupcům KSČM a ODS, kteří říkají, že návrh podpoří, ale vnímá to tak, zda 
koalice najde chuť bavit se o vyšší částce než je 10 mil. Kč, ale vidí, že je to pro koalici 
strop a o ničem není ochotna diskutovat. Navrhl, když už se bude dělat přestávka, tak by 
se mohlo jednat i o vyšší částce, ale neví co pan primátor, protože nezná jeho názor. 
Vnímá, že hlasy na navýšení by byly, požádal o zvážení navýšení.   
Ing. Svoboda:  Reagoval na vystoupení Ing. Jocha a navrhl se domluvit o možnostech 
a vyhlásil přestávku.   
 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů. 
Mgr. Matoušek, MBA: Navrhl upravit smlouvy a vyjmenoval úpravy ve smlouvě tak, jak 
bylo avizováno, aby bylo jasné, co se mění.  
JUDr. Průcha: Uvedl technickou připomínku s tím, že nesouhlasí s tímto řešením 
a požádal, aby smlouvy byly přepsány a připraveny na stůl k prostudování. Nemůže 
hlasovat, když nemá písemné podklady. 
Ing. Svoboda:  Úpravy nejsou tak zásadní, jde o vyškrtnutí některých článků. 
JUDr. Průcha: Ohradil se, že úpravy mohou být zásadní v rámci diskuse a mohou být 
zásadní i v částce, která bude poskytována. Zastupitelstvo by se mělo zabývat 
komplexním řešením smluv.
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Upozornil, že předkladatel akceptoval připomínky a ne že bude 
něco předělávat.  
Mgr. Matoušek, MBA:  Dále diktoval úpravy smluv.      
Ing. Joch: Obdivuje odvahu zastupitelů, kteří se dokázali v takové rychlosti orientovat 
v tom, co se upravovalo. Neví, zda jsou smlouvy konzultovány s právníky, aby se pak 
nezjistilo za nějakou dobu, že díky vypuštění nějakých bodů pak nedávaly logiku a to, co 
se zde odehrálo, je ještě silnější důvod, proč nemůže o těchto smlouvách hlasovat.  Je 
připraven o rozpočtovém opatření hlasovat, ale pokud se neodhlasují dnes, tak se mohou 
odhlasovat i vyšší částky a smlouvy následně na příštím zastupitelstvu.        
E. Hajerová: Reagovala na vystoupení Mgr. Thomy, kdy se dotázala, proč toto nevznesl 
už před jednáním rady, že jsou smlouvy neakceptovatelné.
RSDr. Braný: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha s tím, že toto je problém příjemce, 
protože jemu se to stane jako podpora a on je vypořádává, není to na zastupitelích 
a nemyslí si, že by se město dopustilo nějakého prohřešku. Sdělil, že podpoří upravené 
smlouvy.   
J. Michl: Upozornil na další článek ve smlouvě s SK Dynamo České Budějovice.  
Ing. Stašek: Uvedl, že ze zkušeností, které má z velké firmy, je smlouva vždy zásadní 
a zde se mění řádky. Nemohl by si ve firmě dovolit odeslat ani dopis, aniž by prošel 
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kontrolou právního oddělení. Smlouva musí být po právní stránce v pořádku.   
Ing. Mach: Navrhl znovu zvážit přerušení nebo přeložení na odpolední část jednání 
a projednat smlouvy i s právníky města, aby nedošlo k uvedeným změnám a aby zda se 
tam pak neukázaly další nesrovnalosti. Zajímá ho důvod, proč se nenakupuje reklama ve 
vyšší částce. Sdělil, že částka nemusí být vyplacena celá, může být rozložena do dvou 
splátek, protože předpoklad ministerstva financí je, že v prvním čtvrtletí došlo k nižšímu 
výběru DPH a byly tam i časové posuny a do konce roku by se měla rozpočtová část 
dorovnat. Myslí si, že nemůže být problém s tím, že prostředky nebudou, protože se 
počítalo s bonusy.    
JUDr. Průcha: Upozornil, že neviděl nikoho ze zastupitelů, že by si poznamenával změny 
ve smlouvách. Myslí si, že nic nebrání tomu, aby smlouvy byly předělány a znovu 
rozdány.    
Mgr. Matoušek, MBA: Sdělil, že smlouvy budou upraveny a zastupitelé je obdrží na 
odpolední část jednání. Navrhl, aby body poř. č. 5., 6. a 7. byly přerušeny 
a projednány v odpolední části. 
S. Bednarčík: Požádal, aby smlouvu po úpravě také obdrželi, než bude schválena.   
Ing. Svoboda:  Navrhl přerušení bodů č. 5. a č. 6., 7., přesunout bod Rozpočtová opatření 
č. 45 - 57 do času po 13:00 hodině po projednání bodů, původní bod poř. č. 3 a následně 
5, 6, 7 a poté bod bod - Rozpočtová opatření č. 54 až 55.
Mgr. Thoma:  Požádal o přestávku na poradu klubu HOPB.   
Byla vyhláška přestávka na jednání klubu HOPB.   
Přerušení projednávání bodů 5., 6., 7. Mezitím byly projednány body 8. – 9.11.  
Mgr. Matoušek, MBA: Sdělil, že byly rozdány upravené smlouvy, a požádal ještě, aby ve 
smlouvě s VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o. bylo upraveno v článku II. odst. 2, druhý 
řádek „peněžní plnění ve smluvené výši 1.500.000 Kč + smluvní částka za reklamu za 
účast ve volejbalové extralize“.
RNDr. Zahradník: Opravil Mgr. Matouška, MBA, že by mělo být ve smlouvě uvedeno 
„..+ smluvní částku za reklamu za účast ve volejbalové extralize“.   
MUDr. Burda: Neví, zda to dobře pochopil, ale ty drobné změny, které avizoval 
Mgr. Matoušek, MBA směřují k tomu, že se zásadně mění celá konstrukce toho, co bylo 
předloženo, protože v první variantě měly možnost kluby získat více peněz za určitých 
okolností a tady se ta možnost nyní úpravou ztratila.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že tomu tak není. Není to výslovně uvedeno ve smlouvě, aby 
se město nedostalo do problémů s veřejnou podporou, a je to čistě smlouva o reklamě 
a nic nebrání tomu, že když bude město řádně hospodařit a bude mít dostatek na účtu, aby 
se v srpnu nebo v září vyvolalo jednání a jednalo se v intencích, které byly naznačeny.  
MUDr. Burda:  Poděkoval za vyjádření a předpokládá, že se k tomuto v září 
zastupitelstvo vrátí.   Mgr. Vodička:  Shrnul, že město tím snímá závazek, ale je tam 
možnost do budoucna. 
Ing. Joch: Pochopil Ing. Svobodu tak, že když se začnou naplňovat daňové příjmy, jak 
byly naplánovány v rozpočtu, tak že je koalice ochotna otevřít navýšení nákupu služeb. 
Ing. Svoboda: Uvedl, že ochota byla formulována v původních smlouvách, že chce 
koalice jednat.  
Ing. Joch: Sdělil, že nyní je daňový propad, ale když se stabilizuje, tak jsou ochotni toto 
téma otevřít.  
Ing. Svoboda: Informoval, že smlouvy se připravovaly v době, kdy nebylo jasné, jak 
dopadne např. hokej, ale nyní to jasné je a otevírá se více prostoru k diskusi a ještě se 
k tomu vrátí.      
E. Hajerová: Upozornila, že ve smlouvách je uvedeno „Splatnost sjednané částky bude 
činit nejméně 30 dní ode dne doručení faktury.“ Myslí si, že by nebyl problém, aby 
finanční prostředky kluby dostaly ve dvou nebo třech splátkách. 
Mgr. Matoušek, MBA:  Odpověděl, že v momentě, kdy to bude smluvně zajištěno, tak to 
bude muset město plnit. 
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6. Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností SK Dynamo České 
Budějovice, a. s. (KP-ZM/200/2015/M/100)
Přijato usnesení č. 69/2015 (35,0,1,2/38)

7. Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností CBH2013, a. s. (KP-
ZM/202/2015/M/102)
Přijato usnesení č. 70/2015 (37,0,1,1/39)

8. Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 19 až V 21 (KP-ZM/207/2015/M/107)
Přijato usnesení č. 71/2015 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města přijmout tato vnitřní 
rozpočtová opatření.   
E. Hajerová: Vznesla dotaz k vnitřnímu rozpočtovému opatření č. V 19, kdy se jí nelíbí, 
že členové komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou zastupitelé, mají stále paušál 2000 Kč 
za dvě hodiny, protože zastupitelé jsou trestně a právně odpovědní, zatímco členové 
komisí a výborů jsou pouze poradní orgány a mají vyšší odměnu, i když tam vůbec 
nepřijdou.   
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že byla snaha připravit změnu, která by nesla v sobě 
prvky, které E. Hajerová naznačila, ale v současné chvíli odměna zůstává ve výši, jak 
byla stanovena, a není rozhodující, zda je účast či není. Dále uvedl, že mezi jednotlivými 
zastupitelskými kluby panuje shoda, že v případě, kdyby se vyskytl jednotlivec, který by 
se pravidelně neúčastnil, tak bude nahrazen.    
RSDr. Braný: Sdělil, že navržená opatření jsou smysluplná, ale upozornil také, že došlo 
k navýšení uvolněných funkcionářů a to samé se týká kapitoly neuvolněných. Ohledně 
odpovědnosti je otázkou, kolik je v komisích a výborech delegováno členů, kteří jsou 
zastupitelé. Koalice udělala samé komise rady a pak mohla obsadit čelní funkce 
z „nezastupitelů“. Sdělil, že je členem dopravní komise, a když Ing. Rataj doznal, že rada 
tomu nerozumí, tak z komise odstoupil. 
Mgr. Lavička: Podráždilo ho vyjádření E. Hajerové a sdělil, že dvě hodiny na komisi 
rozhodně nejsou, zatím byli v plném stavu a komise je složena z odborníků, i když byli 
nominováni různými politickými stranami, vždy dojdou ke smysluplnému závěru 
a pracují dobře a někdy i dost dlouho.  
E. Hajerová: Sdělila, že dříve byly nastaveny hodinové sazby, paušální odměny si 
prosadilo HOPB. Dnes se docházka vyhodnocuje až po půl roce, až když přijdou peníze 
člověku, který se jednání komise či výboru neúčastní.  
Mgr. Vodička:  Upozornil, že se projednávají vnitřní rozpočtová opatření.    
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy klub HOPB si pro sebe žádné 
odměny nikdy nenavrhoval.  

9. Majetkové dispozice ()

9.1 Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
částech pozemků parc. č. 136/8 a parc. č. 133/1 v k. ú. České Budějovice 7 (KP-
ZM/193/2015/M/94)
Přijato usnesení č. 72/2015 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.2 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2756/1 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (KP-ZM/197/2015/M/97)
Usnesení nebylo přijato (14,8,14,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.3 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. 
Haklovy Dvory – lokalita Novohaklovský rybník (KP-ZM/199/2015/M/99)
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Usnesení nebylo přijato (0,30,6,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.4 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2667/1 v k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/185/2015/M/89)
Usnesení nebylo přijato (3,26,8,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.5 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3055/2 v k. ú. České 
Budějovice 7 (KP-ZM/182/2015/M/86)
Usnesení nebylo přijato (0,31,4,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.6 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2067/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/187/2015/M/91)
Přijato usnesení č. 73/2015 (33,1,2,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.7 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1146 v k. ú. České 
Budějovice 2   (KP-ZM/181/2015/M/85)
Přijato usnesení č. 74/2015 (29,0,7,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.8 Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné 
– severní spojka konkrétní fyzická osoba (KP-ZM/201/2015/M/101)
Přijato usnesení č. 75/2015 (36,0,1,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.   
Diskuse: 
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda tam půjde postavit čtvrté rameno. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že územní plán s tím počítá a v materiálu je to podrobně 
popsáno.
Ing. Joch: Dotazoval se ale na čtvrté rameno u Teplárny města České Budějovice, a. s. ne 
u Globusu. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Odpověděl, že se počítá se zřízením komunikace čtvrtého ramene 
s tím, že má pokračovat ještě k dalším pozemkům, tzn. až by byla místní komunikace 
vystavěna, tak musí být ve vlastnictví města, pak ji město vykoupí podle pravidel pro 
převod ZTV.    
Ing. Joch: Připomněl, že ŘSD nesouhlasilo s tím, aby se na tuto komunikaci napojili různí 
majitelé. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že s křižovatkou se počítá a konkrétní fyzické 
osoby budou pozemky dále převádět na investora daného území a tento pozemek 
potřebují pro vjezd ke svým pozemkům, tudíž tam bude vznikat čtvrté rameno místní 
komunikace, které vybudují na své náklady.  

9.9 Dispozice s majetkem města - uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené se 
společností Conti Trade Services s. r. o. (KP-ZM/180/2015/M/84)
Přijato usnesení č. 76/2015 (37,0,1,2/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV   (KP-ZM/186/2015/M/90)
Usnesení nebylo přijato (1,32,3,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

9.11 Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc. 
č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/194/2015/M/95)
Bylo hlasováno o stažení materiálu z programu zastupitelstva (24,5,4,7/40) – materiál 
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byl stažen.  
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Diskuse:  
Ing. Joch: Dotázal se, proč toto rada města neodsouhlasila. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Odpověděl, že na radě města zazněla připomínka, že je tam placené 
nájemné dle nájemní smlouvy a město by přišlo o pravidelný příjem a je to také ve 
smyslu, co sám uplatňoval v přechozím volebním období u pronájmu nebytových prostor 
u „Perly“. V daném případě se jedná o zpevněnou plochu, která slouží veřejnosti 
(chodník, parkoviště), kde parkují lidé z okolních domů, a to bývá ve vlastnictví města. 
Rada města toto nepodpořila, ale je to ke zvážení zastupitelstva. Sdělil, že osobně to 
podpoří.  
Ing. Joch: Dotázal se, zda rada města při rozhodování věděla, že tyto ZTV již město 
protokolárně převzalo.    
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že nevěděla, ale tuto informaci dostal a požádal, aby byla 
zastupitelům zaslána doplňující informace. Uvedl, že došlo pouze podle pravidel ZTV 
k předání podkladů ke komunikacím a chodníkům, a to na odbor správy veřejných statků, 
ale toto nebylo pro rozhodování rady města podstatné, ke změně názorů došlo přímo na 
radě, ale z protokolu jasně vyplývá, že přebírající tímto doklady přijímá a prohlašuje, že 
nemá připomínky k záměru předání stavby do majetku města. K předání dochází až na 
základě smluvního vztahu, který schvaluje zastupitelstvo. Informace je vedlejší pro 
rozhodování zastupitelstva.  
Ing. Joch: Sdělil, že k uzavření takové smlouvy došlo již v předminulém volebním 
období. Myslí si, že smluv tohoto typu je na městě více, a když se koalice rozhodne podle 
doporučení rady města, tak se dotázal, zda se i v dalších takovýchto případech bude 
rozhodovat stejně. Byl nastaven nějaký standard něco pronajmout, postavit, zaplatit to, co 
je zastavěné, a zbytek předat městu, ale to nebylo úplně košer, nicméně se tak dělo a ty 
smlouvy dobíhají a toto je jeden z případů. Uvedl příklad „Luční jez“. Nějaký trend zde 
byl nastaven a myslí si, že město by mělo být konzistentní a nastavit pravidla tak, jak to 
vnímá nové vedení města. Osobně tuto majetkovou dispozici podpoří.          
E. Hajerová: Informovala, že všechny nájmy byly uzavírány na dobu 90 let na požadavek 
stavebního úřadu. Stavení úřad požadoval dlouhodobý právní vztah, ale dnes už je doba 
podstatně kratší. Musela by vidět smlouvu a také by musela vidět, jaké jsou v ní 
nastaveny podmínky ke zhotovení této stavby a jaký byl přepočet parkovacích míst na 
byt. Minulá rada města přijala, že na malý byt bylo 1 místo a na velký byt 2 – 3 parkovací 
místa. Sdělila, že ten dům není multifunkční, ale je to nájemní dům, tak v tom případě 
buď bude parkoviště pouze soukromé, tzn. že tam budou osazeny značky, ale protože je 
veřejné, tak v tom případě ho město odkoupí, nebo ať tam jsou zabudovány značky, ale ať 
ho město prodá, protože tento systém je nestandardní.   
Mgr. Vodička:  Vznesl dotaz, na základě čeho došlo k opětovnému projednávání v radě 
nebo na základě čeho toto dnes zastupitelstvo projednává a v jakém režimu je parkoviště. 
Dále požádal o přestávku na poradu klubů. 
JUDR. Ing. Bouzek: Odpověděl, že od roku 2012 žádala o odkoupení společnost MANE 
STAVEBNÍ, s. r. o., kdy zkolaudovala dům a přilehlé plochy. Vzhledem k dalším 
požadavkům k tomu v roce 2012 nedošlo, ale byla nastavena pravidla. Smlouva byla 
uzavřena na 90 let a E. Hajerová potvrdila, že to bylo v návaznosti na stavební předpisy 
a po splnění požadavků, které tam byly ohledně parkování a po odstranění a splnění 
požadavků došlo k další žádosti o převzetí ze strany města a ta už byla standardním 
způsobem projednávána v radě města. Sdělil, že se to zde zdržuje jen proto, že rada města 
přijala negativní usnesení, kdy jedinou motivací byl příjem do rozpočtu města. Jedná se 
o veřejné parkoviště a chodník. Jedná se to standardní případ, kdy město přejímá 
parkoviště do svého vlastnictví.  
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu KDU-ČSL.  
Ing. Svoboda: Informoval, že na základě jednání koaličních klubů předkladatel předložil 
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návrh na stažení tohoto bodu vzhledem k nedostatku informací.  
 
Byla vyhlášena přestávka na oběd a po přestávce byly projednány body č. 10 - 
Vystoupení občanů, bod č. 11. - Změna územního plánu č. 73 v lokalitě U Vávrovských 
rybníků III v k. ú. České Budějovice 2  a přerušené body 5., 6. 7. a bod č. 12. Rozpočtová 
opatření č. 54 až 55.

9.12 Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě nám. Přemysla Otakara II.  
13/9 v k. ú. České Budějovice 1 (KP-ZM/195/2015/M/96)
Usnesení nebylo přijato (0,29,7,4/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Diskuse:  
E. Hajerová: Informovala o usnesení zastupitelstva města, ve kterém bylo, že se nebudou 
prodávat bytové jednotky ani domy na nám. Přemysla Otakara II. Zaráží ji jednání 
společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Sdělila, že pokud město někomu povolilo půdní 
vestavbu, tak se mu to vždy snažilo nějak kompenzovat, a to tak, že se jim to zaplatilo, 
nebo zůstal starý nájem. Myslí si, že v tomto případě měl zůstat nájem za byt čtvrté 
kategorie, nikoliv aby se počítal nájem z jedničky nebo dvojky, pak se investice měly 
proplatit, pokud byly se souhlasem.     
Mgr. Vodička:  Reagoval na vystoupení E. Hajerové, ale myslí si, že to bylo jinak, než 
uvedla. Vzpomíná si, že kdysi se město snažilo uzavírat se zájemci o původní vestavby 
nájemní smlouvy, kde bylo, že byty, které tam vybudují, budou platit regulované nájemné 
jako v bytech čtvrté kategorie a investice nájemce půdy bude umořována do rozdílu mezi 
tržním nájemným a tím minimálním, které dnes činí 60 Kč za metr čtvereční. Dotázal se, 
zda je tento případ takovéto nájemní smlouvy či nikoli. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že v materiálu to uvedeno není, protože se jedná o žádost 
ve věci prodeje, nikoli o řešení nájmu a investic do toho prostoru, a to je jiný problém, ale 
je přesvědčen, jak Mgr. Vodička sdělil, že v radě města se také objevily smlouvy a běží 
právní spory o tom, jak velké zhodnocení do toho nájemci dali. Upozornil, že smlouvy 
jsou letité a z jeho pohledu nebyly vždy dobře napsány, protože někdy bývají spekulace 
o tom, zda se počítají vnosy nebo jejich zhodnocení, ale v každém případě nájemní 
smlouvy bývaly postaveny tak, že při ukončení toho nájemní vztahu došlo k vypořádání 
investic. Sdělil, že je to věcí jiného materiálu, a poprosil p. ředitele, aby ověřil, zda je 
v tomto případu postupováno řádným způsobem a pak by došlo k vypořádání dle té 
smlouvy.  
Mgr. Vodička: Sdělil, že se potřebuje rozhodnout, zda to nerozdělit na bytové jednotky 
a zda paní Bartoňové město neučiní nějakou újmu. 
JUDr. Ing. Bouzek: Trvá na tom, že to úplně nesouvisí, a i kdyby tam žádná taková 
smlouva nebyla, tak platí ustanovení tehdy platného občanského zákoníku a pravidla 
investic do nájemních bytů, tzn. že musí mít souhlas ke stavebním úpravám a pak se další 
postup vypořádání řeší podle toho, zda se pronajímatel zavázal k úhradám investic nebo 
nezavázal, podle toho se hradí investice nebo zhodnocení té jednotky a nemusí se řešit to, 
jaký tam byl vztah založený nájemní smlouvou nebo zda platí podpůrně občanský 
zákoník. Sdělil, že se někdy stane, že dojde i ke stavebním úpravám bez souhlasu 
pronajímatele, a pak platí zákon, ale v tomto případě to neplatí. V tomto případě se 
rozhoduje o tom, zda město chce v centru prodat bytovou jednotku, a pak by se musel 
dům rozdělit na bytové jednotky před prodejem.     

10. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
Jaromír Bayer, Jeremiášova 18, České Budějovice: Sdělil, že je advokátem obchodní 
společnosti ARSTAV, s. r. o., která prováděla dílo – Změna dokončené stavby – 
přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla“. Apeloval na 
zastupitelstvo s tím, že podklady, které mají k jednotlivým bodům, jsou omezené a je 
v nich uvedeno doporučení rady města, které není kladné. Připomněl a zdůraznil, že 
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zhotovitel v rámci provádění díla nedodržel termín dokončení díla o 2 měsíce, kdy tam 
byla citelná smluvní pokuta ve výši 30 tis. Kč za den s tím, že v tomto případě by smluvní 
pokuta byla uplatněna nespravedlivě a v rozporu se zákonem. Důvodem, proč k prodlení 
došlo, bylo, že tam vznikly dodatečné požadavky ze strany hasičů, než bylo v původním 
projektu, a tato skutečnost stavbu prodloužila. Přimlouval se za to, aby zastupitelstvo 
nepřijalo žádné usnesení a doporučilo příslušnému odbornému útvaru ještě další 
podrobnější právní rozbor, který by zabránil tomu, aby takováto věc skončila u soudu 
a přinesla náklady oběma stranám.     

11. Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků 
III v katastrálním území České Budějovice 2 (KP-ZM/162/2015/M/73)
Přijato usnesení č. 77/2015 (32,0,2,5/39)
Materiál uvedl Ing. Lacina s tím, že tato změna je z podnětu města a představuje zájem 
města v prostoru vojenského cvičiště odstranit z územního plánu jednotlivé navržené 
parkovací domy, které byly navrženy k odstranění parkovacího deficitu na sídlištích 
Vltava, Šumava a Máj. Konstatoval, že ani po odstranění grafické značky parkovacího 
domu v tomto území neznamená vůbec nic, protože funkční typ smíšeného kolektivního 
území umožňuje také stavbu parkovacího domu, a jde pouze o to, aby se nalezl investor 
s investičním záměrem výstavby parkovacího domu.   
Diskuse:   
Mgr. Vodička:  Dotázal se, zda to pochopil správně a zda se jedná o odblokování území 
a zda to v tuto chvíli neznamená, že město nemá žádnou územně plánovací rezervu. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že se jedná o dvě roviny, první rovina je právní a není 
možné říci, která lokalita je vymezena, podle současného stavebního zákona je to tam 
nadbytečné a pozemky jsou z větší části města a zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, 
zda tam vznikne parkovací dům nebo něco jiného.  
Mgr. Vodička: Shrnul, že město je vlastníkem a zastupitelstvo bude rozhodovat, co se tam 
bude stavět.   
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů. 
 
Byly projednány přerušené body č. 5, 6. 7.

12. Rozpočtová opatření číslo 54 a 55 (KP-ZM/183/2015/M/87)
Přijato usnesení č. 78/2015 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.
Diskuse: 
Ing. Joch: Sdělil, že pokud platí to, že když bude finanční vývoj města nad očekávání, jak 
byl schválen rozpočet, tak se k tématu ke zviditelnění města ještě zastupitelstvo vrátí, pak 
nebude k rozpočtovému opatření č. 55 podávat žádný protinávrh.   
Ing. Svoboda: Odpověděl, že to slíbil, tak to platí.    
 
Byl projednán bod č. 9.12.

13. Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2015 (KP-ZM/172/2015/M/78)
Přijato usnesení č. 79/2015 (36,0,1,3/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 

14. „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského 
divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - snížení smluvní pokuty (KP-
ZM/204/2015/M/104)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Bylo hlasováno o stažení materiálu z programu (36,0,1,2/39) – byl stažen.   
Diskuse: 
JUDr. Ing. Bouzek: Vznesl dotaz, jak bude naloženo s námitkami, které zazněly ze strany 
pana Bayera, právního zástupce firmy ARSTAV, s. r. o. Jedna věc je to, že během stavby 
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nedošlo ke změně termínu díla, ale neznamená to, že by město mohlo vždy účtovat 
smluvní pokutu, pokud by zhotovitel prokázal, že město bylo v prodlení. Když zdržení 
stavby nezavinil zhotovitel, pak by uspěl s námitkou, že město bylo v prodlení a nikoli on 
a zda požadavky hasičů neodůvodňují pozdější předání díla.    
Ing. Holický: Odpověděl, že tam byly zjištěny skutečnosti, které by samy o sobě 
umožnily posunout termín dokončení, ne však v rozsahu, jak zhotovitel žádá. 
Ing. Joch: Vznesl dotaz na to, zda v době, kdy probíhala rekonstrukce, byla stavba 
jednoduchá a zda se tam objevily věci, s kterými ani projekt nepočítal. Vzpomíná si, že 
stavba byla komplikovaná a věci se řešily za provozu. Sdělil, že je připraven hlasovat pro 
odpuštění smluvní pokuty z informací, které měl a vnímal je v době samotné výstavby. 
Požádal Mgr. Šestáka, Ph.D. o jeho vyjádření.  
Mgr. Šesták, Ph.D.: Sdělil, že se může vyjádřit pouze k datu 30. 10. 2014, ke kterému 
skončil jako ředitel Jč. divadla. Sdělil, že byl s rekonstrukcí spokojen, ale chtěl, než 
odejde z divadla, aby byla rekonstrukce hotova, to byl také termín, kdy měla být stavba 
dokončena. Rekonstrukce začala na podzim ke konci roku 2013 a bylo to komplikované, 
protože to byla stará budova, projektanti nevěděli, v jakém stavu budovu naleznou, a to se 
také podepsalo na komplikovanosti celé stavby. Myslí si, že tam byl problém ve vyhlášení 
veřejné zakázky, protože v soutěži vyhrála firma ARSTAV, s. r. o. s cenou 27 mil. Kč 
a další nabídky byly 29, 36 a 38 mil. Kč. Již tehdy projektanti sdělili, že za 27,5 mil. Kč je 
nereálné rekonstrukci provést. Sdělil, že do soutěží se hlásí firmy, které nutí jít na cenu co 
nejnižší a pak doufají, že se to povede a při tak komplikované stavbě, jako je rekonstrukce 
historické budovy, je to riskantní. Za divadlo se snažili připravit materiály a vysoutěžit 
další náležitosti, aby to nebrzdilo stavbu a nenastalo zpoždění. Uvedl, že je škoda, že 
firma neotevřela tento problém a nesnažila se to vyjednat, termíny se posouvaly a až ke 
konci února se budova zprovoznila. Na jedné straně má pochopení pro problém firmy, 
kdy se dostala vzhledem k charakteru rekonstrukce do tísně, ale na druhé straně jsou 
spojeny s nízkou cenou, a to je ale její odpovědnost. Stálo by za zvážení, zda uplatňovat 
tu sankci v plné výši, ale toto je potřeba, aby posoudili odborníci, protože u některých 
věcí už nebyl.  
Mgr. Nadberežný:  Sdělil, že chtěl přijít s protinávrhem, ale rozpočet měl být původně 
60 mil. Kč. Otázka je, zda by město mělo trestat nekvalitu, ale firma odvedla kvalitní 
práce. Přimluvil se za odložení materiálu, znovuprojednání v radě města a hledat lepší 
alternativy postihu, aby firma ARSTAV, s. r. o. nebyla tak silně potrestána.  
JUDr. Ing. Bouzek: Poslouchal pečlivě argumenty, ale město musí rozlišit argumenty 
pocitové ze sympatií ke kvalitě provedeného díla a právní, které vyplývají z povinnosti 
města jednat s péčí řádného hospodáře. To, že se firma přihlásila do soutěže a vysoutěžila 
to za nízkou cenu, je její odpovědnost a její riziko. Nemůžeme argumentovat tím, že to 
bylo způsobeno nízkou cenou díla. Práce byly odvedeny kvalitně, ale má to vliv i na 
smluvní pokutu, protože prodlení je spočítáno a město ví, kdy je předávací protokol a zda 
to prodlení je na straně zhotovitele nebo i na straně objednatele. Pokud důvody pro 
zdržení mohou být různé, tak pokutu nemůže vymáhat v plném rozsahu a pokud by to 
bylo takto postaveno, tak nemůže zastupitelstvo hlasovat o prominutí smluvní pokuty 
jako celku. Pokud návrh zastupitelstvo zamítne, tak je potřeba připravit právní stanovisko 
a dát argumenty druhé straně. Město si argumenty prověří a pak se do rady a do 
zastupitelstva dostane další materiál, kde bude částka jiná a nižší. Město pracuje s penězi, 
které patří občanům města, a i když je rád, že firma provedla kvalitní práci, tak nemůže 
brát v úvahu citové argumenty.        
MUDr. Burda:  Vznesl dotaz, zda mají zastupitelé povinnost vymáhat smluvní pokutu 
nebo ji mohou vymáhat. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že je to ve smlouvě a zastupitelé se musí držet zákona a dodržovat 
smlouvu.  
MUDr. Burda: Dotázal se, zda rozhodnutí zastupitelů je subjektivní a může se 
rozhodnout.  
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JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že po novelizaci občanského zákoníku se postavení 
zastupitelů a jiných členů orgánů města blíží k postavení členů společností, kdy členové 
musí jednat s péčí řádného hospodáře a za to rozhodnutí drží zastupitelé odpovědnost 
s tím, že by měli mít správné podklady pro své rozhodnutí. I když zastupitelstvo nevyhoví 
žádosti o prominutí smluvní pokuty, tak tím není vyloučeno, že se ta věc v zastupitelstvu 
znovu neobjeví s jinou částkou, ke které se dospěje, a pokud nedojde ke shodě stran, tak 
rozhodne soud.   
E. Hajerová: Sdělila, že na základě tohoto materiálu se nemůže rozhodnout, zda může 
hlasovat pro snížení smluvní pokuty, protože v něm není vyčíslena spoluúčast. Požádala 
Ing. Holického o právní rozbor, který vychází z deníků, kde bude jasně zmíněno, že došlo 
ke změně stavby a změně technologií, uvedla příklad rekonstrukce objektu Na Zlaté 
stoce.   
doc. MUDr. Petr, Ph.D.:  Požádal předkladatele o stažení materiálu. Dotázal se, zda 
vznikla škoda městu.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy materiál je úplný 
a výstižný, firma dle smlouvy pochybila a nebyla schopna požádat o změnu termínu. 
Pochybením ale nevznikla škoda, tzn. že by město nemělo uplatňovat smluvní pokutu, 
protože by zde hrozil precedens. Přiklání se k tomu, aby se materiál stáhl z programu, 
i když chyba je na straně firmy, ale pouze z hlediska morálního, ale právně je to pro něj 
jednoznačné.  
JUDr. Průcha: Domnívá se, že porovnání škody a smluvní pokuty nejsou porovnatelné, 
protože smluvní pokuta je vymáhána bez ohledu na náhradu škody, ale schází mu 
konzistentní přístup k těmto problémům. Pokud se město rozhoduje o náhradě smluvní 
pokuty, nerozhoduje, zda prodlouží smlouvu či neprodlouží. Zastupitelé nemají 
dostatečné podklady, myslí si, že do budoucna by zastupitelé měli rozhodovat o smluvní 
pokutě s tím, že na základě žádosti případného investora smlouvu prodlouží či 
neprodlouží.  
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení JUDr. Průchy, zhotovitel nežádal o prodloužení 
termínu, a kdyby tak učinil, tak by se o tom jednalo. Nyní je město v situaci, kdy je stavba 
předaná. 
JUDr. Průcha: Neví, kdy a zda někdy zastupitelstvo o takové věci jednalo.   
Ing. Talíř: Reagoval na doc. MUDr. Petra, Ph.D., město eviduje požadavek Jč. divadla, 
které uplatňuje ušlý zisk, kdy byla odložena nějaká představení, ale to s tím příliš 
nesouvisí. V radě města bylo nějak rozhodnuto z právních důvodů, ale doporučil, aby se 
k tomuto rada vrátila, budou-li doplněny o další informace, zda žádal dodavatel 
o prodloužení termínu na ukončení stavby, apod.    
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení JUDr. Průchy, kdy podobné věci se řešily 
i v minulém volebním období a ne vždy platil jednotný postup. V radě města byly 
diskutovány žádosti o posunutí termínů, mnohdy jim rada vyhověla, ale někdy 
nevyhověla, a ukáže-li se, zda se to nedá stihnout, tak si požádají o neuplatnění smluvní 
pokuty v nějaké částce a zastupitelstvo o tom rozhodne. Podobný případ už se 
v zastupitelstvu řešil. Přimluvil se také za odložení materiálu.   
Mgr. Vodička: Doporučil také materiál odložit.  
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Upozornil, aby se nezaměňovala náhrada škody a smluvní 
pokuta, která se dává do smluv, aby se mohl objednatel chránit před poškozením a pak by 
se před soudem domáhal svých práv. Škoda na stavbě nevznikla, ale ušlý zisk tam byl, 
a proto je třeba to zohlednit a vyjít z toho, že to je věc, která je nárokována ve smyslu 
smluvní pokuty.     
Ing. Holický: Uvedl, že zhotovitel nežádal o prodloužení termínu, ale sdělil, že zkusí 
projít znovu celý proces a z toho vyjde skutečné prodlení zhotovitele, které bude 
promítnuto do kalendářní prekluze. Navrhl stažení materiálu z programu.    
V. Fál: Upozornil, že to pochopil tak, že se město bude zabývat doklady, ze kterých by 
bylo schopno identifikovat, zda došlo k prodloužení termínu svévolně nebo tam byly 
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indicie, kde město pochybilo a nemohlo uplatnit penále, ale rozhodně by se výkladu 
Ing. Holického bránil. 
J. Michl: Uvedl, že pokud se tento materiál odloží, tak by požádal zástupce firmy 
ARSTAV, s. r. o., aby si firma udělala pořádek v termínech.    
Ing. Joch: Dotázal se, zda na příštím jednání bude předložen stejný materiál. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že bude stažen z programu a na příště bude předložen nový, 
který bude doplněn o další skutečnosti.   
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Předkladatel by měl požádat o stažení materiálu.  
RNDr. Zahradník:  Sdělil, že zastupitelstvo čelí střetům se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, který preferuje cenu, ale jsou s ním problémy a je na čase, aby tento zákon došel 
změny, protože celá řada představitelů se o to snaží a pochybnosti jsou o tom, zda může 
zastupitelstvo uplatnit smluvní pravomoc o stanovení výše smluvní pokuty. Obává se, že 
když rozhodne a pokuta bude snížena, zda se chová jako řádný hospodář, že město 
připraví o 1 200 000 Kč, až bude dotazován v orgánech trestních řízení. Velmi významně 
to poznamenává činnost obcí. 
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že se zúčastnil školení, kde přednášel soudce, který soudí 
trestní věci. Když se dotazoval na prodej nemovitostí pod obvyklou cenou, tak mu bylo 
sděleno, že do toho by se rozhodně nepouštěl. V daném případě nejde o odložení věci, 
aby se to nemuselo dnes rozhodnout, ale jde o potvrzení toho, zda některé důvody 
z prodlení nevznikly na straně města mimo riziko zhotovitele a pak se rozhodne 
o smluvní pokutě a nesouvisí to s prodloužením termínu, a až bude materiál podrobnější 
a bude znát důvody, tak může rozhodnout. 

15. „Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice“ - snížení smluvní pokuty (KP-
ZM/206/2015/M/106)
Usnesení nebylo přijato (0,21,13,5/39)
Materiál uvedl Ing. Holický. 

16. Odpis pohledávky za dlužníkem Zdeňkem Švambergem, Netřebice 144, Velešín (KP-
ZM/161/2015/M/72)
Přijato usnesení č. 80/2015 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Talíř. 

17. Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2015 - 2. výzva (KP-ZM/184/2015/M/88)
Přijato usnesení č. 81/2015 (33,0,1,4/38)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.  
Diskuse:  
Mgr. Thoma: Požádal o přestávku na poradu klubu HOPB. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu HOPB.   
Ing. Moravec: Navrhl dělat během jednání zastupitelstva tři – pět prezencí, protože není 
možné, aby se každé zastupitelstvo přerušovalo, protože si někdo někam odejde.   

18. Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem 
České Budějovice (KP-ZM/198/2015/M/98)
Přijato usnesení č. 82/2015 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.  
Diskuse:  
Mgr. Vodička: Požádal, zda by šlo zdokumentovat podíl žádostí, které jsou od rodičů, 
kteří nemají bydliště na území města České Budějovice, jak se poměr mění z hlediska 
podaných žádostí.  
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že probíhají jednání se starosty okolních obcí, kdy od 
nich město dostává k dispozici data, kolik žáků by nastoupilo do základních škol na 
území Českých Budějovic.  
Ing. Joch: Vznesl dotaz, zda se budou budovat nebo otevírat nové základní školy. 
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Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že se bude otevírat ZŠ E. Destinnové, ale otázka je, zda 
bude otevřena také pro waldorfskou školu. Sdělil, že bude možnost otevřít nové třídy, 
které by mohly být detašovaným pracovištěm v Žižkových kasárnách, ale to je úkolem 
odborných komisí, které musí zvážit všechny varianty vývoje.  
Ing. Joch: Sleduje monitoring tisku a dověděl se, že se budou otevírat nové prostory 
základních škol, které nejsou vlastněné městem, ale jsou vlastněné Jč. krajem. Dotázal se, 
jak si město představuje, že se budou otevírat nové kapacity základní školy v Žižkových 
kasárnách. 
Ing. Maršík, Ph.D.: Sdělil, že je to pouze jedna z možností, zda otevřít či neotevřít další 
prostory v Žižkových kasárnách, a co se týká dolního areálu Nemocnice České 
Budějovice, a. s., teprve proběhnou jednání s Jč. krajem, protože město neví, jaké záměry 
Jč. kraj s areálem má. Bylo mu vysvětleno, že realizace tam není možná z důvodu 
dobíhajících smluv, proto tuto možnost opustili.  
Mgr. Podhola: Osobně se domnívá, že to není dobré řešení, kdy objekt Nemocnice České 
Budějovice, a. s. dobře zná a je přesvědčen, že by to znamenalo nemalé fin. prostředky na 
vybudování základní školy, protože nemocnice a základní škola je něco jiného. Neví, 
jakým způsobem přijít k tomu, aby rodiče nestáli fronty před základními školami s tím, že 
se rád bude účastnit jednání, ale odkázal na koncepční dokumenty, které byly zpracovány 
v předešlém období. Ukazuje se, že jsou základní školy, o které je z řad veřejnosti velký 
zájem. Myslí si, že do budoucna u ZŠ Dukelská a ZŠ Matice školské není možné kapacitu 
navýšit. Pokud rodiče budou mít stále velký zájem o tyto dvě školy, tak budou nuceni 
projít nějakou selekcí, a co se týká ZŠ E. Destinnové, kvituje s povděkem, kdy je 
přesvědčen, že to je jedna z dobrých cest ke zlepšení celkové kapacity 
českobudějovických základních škol a že se město musí orientovat na celkovou kapacitu, 
kdy si myslí, že je zcela dostatečná, a pokud se podívá na koncepční materiály, tak je tam 
určitá predikce do budoucna a to, že rezerva bude a kapacity budou dostatečné, ale 
nebude nutné budovat nová školská zařízení právě v objektu dolního areálu nemocnice. 
Pokud se udělají opatření, tak je přesvědčen, že kapacita bude dostačující.            
E. Hajerová: Domnívá se, že pan náměstek Ing. Maršík, Ph.D. nebude chtít jít cestou 
změny školských obvodů, ale záleží i na marketingu a image škol, protože si myslí, že 
jsou všechny školy stejné.     

19. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb 
péče o děti do 6 let věku v roce 2014 (KP-ZM/177/2015/M/81)
Přijato usnesení č. 83/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 

20. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2014 (KP-ZM/178/2015/M/82)
Přijato usnesení č. 84/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 

21. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2015 (KP-ZM/176/2015/M/80)
Přijato usnesení č. 85/2015 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 

22. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2015 - Opatření č. 3 (KP-ZM/210/2015/M/108)
Přijato usnesení č. 86/2015 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 

23. Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro 
pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích (KP-ZM/179/2015/M/83)
Přijato usnesení č. 87/2015 (26,0,9,3/38)
Bylo hlasováno o pořadí hlasování takto:  1. návrh předkladatele a 2. protinávrh 
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Ing. Moravce – pořadí hlasování bylo schváleno. (26,0,4,8/38).
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Vznesl dotaz, když bude toto usnesení schváleno, tak zda bude poskytnut 
příspěvek 200 tis. Kč. 
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že rada města tento příspěvek nedoporučila, protože 
město poskytne již 750 tis. Kč.    
Ing. Joch: Sdělil, že příspěvek podpoří, protože v každém městě v republice se nehraje 
Světová liga ve volejbale.     
Mgr. Thoma: Upřesnil, že v podobné situaci bylo město i v loňském roce, kdy se poprvé 
hrál v Českých Budějovicích zápas Světové ligy ve volejbale v utkání Česká republika 
s Jižní Koreou, které se ohrálo v Budvar aréně, kdy návštěvnost byla velmi vysoká. 
V minulém roce bylo rozhodnuto tak, že nájem Budvar arény byl poskytnut za 100 Kč 
nikoli za 1 Kč. Vyčíslovat to, že jim město dává 750 tis. Kč s tím, že jim neúčtuje nájem 
haly, je zavádějící, protože město o žádné peníze nepřijde, protože v hale v té době nic 
není a nemusí se rušit jiný program, který by městu přinesl jiné finanční prostředky. 
Město by mohlo dostat 750 tis. Kč podle ceníku, ale nepamatuje si, že by jakýkoli 
prestižní závod na území tohoto města v posledních 8 letech, natož závod světové série, 
město zpoplatnilo dle sazebníku, ať už koalice vypadala tak či onak. Přimluvil se za to, 
aby k tomu správnému rozhodnutí rady, že za symbolickou částku poskytla Budvar arénu, 
zastupitelstvo schválilo i přímou podporu. Informoval o usnesení zastupitelstva č. 
186/2014, kterým byl poskytnut příspěvek Českému volejbalovému svazu ve výši 
200 tis. Kč, pro konání utkání ČR x Korea, které zde bylo 5. – 6. 6. 2014. Přimluvil se za 
to, aby se nějakou finanční částkou tato akce podpořila, protože osobně nemá problém ani 
s 200 tis. Kč.  Upozornil na to, kdyby si město muselo zaplatit rozsah vysílacích práv 
a rozsah reklamy, tak by ho to přišlo na daleko větší peníze. 
Ing. Svoboda: Upozornil, že toto není nikde kryto v rozpočtu.         
Mgr. Šesták, Ph.D.: Doplnil, že tato akce by nebyla, kdyby nebyl volejbal v Českých 
Budějovicích na tak skvělé úrovni, protože je to právě tím, že dosahuje takového 
postavení a má tuto možnost, a město by mělo mít ctižádost podporovat tyto nadprůměrné 
akce, za kterými stojí spousta lidského úsilí, než řadu průměrných akcí. Jsou odměnou 
lidem, kteří se na úspěších dlouhodobě podílejí a buduje to i hrdost vlastních občanů. 
Šetřil by jinde na průměrných akcích a radši by podpořil jednotlivé, byť ne tak časté akce, 
které ale přesahují úroveň našeho regionu. Podpořil by také tuto akci již zmíněnou 
částkou.     
Mgr. Lavička: Informoval, že ve sportovní komisi kolem tohoto bodu proběhla velká 
diskuse a komise dala na názor p. Zacha, což je volejbalista, který sdělil skutečnost, že 
200 tis. Kč pro takto velkou akci není vůbec nic. Akce je mnohamiliónový projekt, 
a proto se komise rozhodla pro cestu korunového pronájmu haly, což je velmi vhodné. 
Myslí si, že 200 tis. Kč by mělo být využito pro děti, které se nemají např. kde sprchovat 
na sportovních hřištích. Sdělil, že tato akce je velmi prestižní, ale je finančně pokryta. 
Hlasování v rámci sportovní komise nebylo jednotné. 
Mgr. Podhola: Sdělil, že ví, že minulý týden v rámci Jč. kraje bylo o této akci také 
rozhodováno a Jč. kraj na tuto akci bude přispívat částkou 150 tis. Kč, ale z něčeho se 
akce zaplatit musí. Podtrhl, že něco jiného je tradiční podpora města České Budějovice 
pro volejbal, kdy se podporuje velkou částkou, a něco jiného je dílčí částka na konkrétní 
akci, s kterou volejbalisté popř. Český volejbalový svaz přijde. Uvedl poznámku, že 
v minulém roce také město dalo významnou slevu na poskytnutí haly, ale pokud bude 
město postupovat v roce 2015 jako v roce 2014, tak to bude v pořádku, ale divil by se, 
kdyby na rezervě nějaké finanční prostředky nebyly, protože je teprve duben, a nemyslí 
si, že by tato koalice všechny finanční prostředky využila.         
J. Hrdý: Sdělil, že je také členem sportovní komise a většina komise byla pro přidělení 
dotace. Myslí si, že by byla ostuda města toto nepodpořit. Klub KSČM toto podpoří 
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částkou 200 tis. Kč.   
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Myslí si, že jde o hodně široký záběr přes hranice politických 
uskupení, ale uvědomuje si, že je špatně, když koaliční zastupitel diskutuje proti 
stanovisku rady, uchází se o revokaci názoru a myslí, že je potřebné, aby město uvolnilo 
alespoň tolik kolik kraj. 
J. Michl: Sdělil, že je mu líto, že město nemá 200 tis. Kč na takovouto prestižní akci jako 
je Světová liga ve volejbale. V loňském roce zde byla Jižní Korea a bylo zde 4 500 lidí, 
v letošním roce přijedou Francouzi a hala bude plná. Jedná se o prestižní akci nejen pro 
České Budějovice, protože hráči Českých Budějovic zásobují i národní tým svými hráči 
a tolik měst Světová liga nenavštíví. Přimluvil se za to dotaci poskytnout a nepřihlížet na 
to, zda máme 750 tis. Kč za halu, kterou jim město dává, ale je to akce, která je pro České 
Budějovice prestižní, a navrhl tuto akci spojit s výročím 750 let od založení města.   
Mgr. Filip: Omluvil se za pozdní příchod a sdělil, že má problém s materiály na 
webových stránkách.  
Ing. Stašek: Sdělil, že žádná takováto akce se nikde na světě neobejde bez pomoci státu či 
města a přidaná hodnota je, že návštěvníci se ubytují v hotelích, dojdou si do restaurací, 
které většinou vlastní občané Českých Budějovic, klub ODS toto podpoří.     
E. Hajerová: Připojila se k J. Michlovi, kdy se také domnívá, že jde o výraznou mediální 
akci, která město výrazně zviditelní v televizi, i díky tomu, že by byla spojena s oslavami 
750 let od založení města České Budějovice.  Sdělila, že 200 tis. Kč nejsou žádné peníze 
a to je důvod, proč hovořila o vyplácení odměn komisím a výborům, aby ti lidé, kteří na 
ně nechodí, aby za to peníze nedostávali. Nezná nikoho, kdo by jí zaplatil za to, že 
nebude chodit do práce.  
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy pro něj 200 tis. Kč rozhodně 
peníze jsou a město musí  počítat s každou korunou v rozpočtu. Zopakoval, že v tuto 
chvíli město nemá v rozpočtu na příslušném odboru prostředky, které by bylo možné 
využít.  
Ing. Moravec: Navrhl protinávrh – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč.  
Mgr. Podhola: Dotázal se Mgr. Matouška, MBA, kolik má město v této chvíli na rezervě 
města České Budějovice.  
Mgr. Matoušek, MBA:  Sdělil, že město České Budějovice samozřejmě 200 tis. Kč má 
a věří, že členové ANO tuto akci podpoří. 
Ing. Joch: Sdělil, že pokud bude neinvestiční dotace odsouhlasena, tak na radě města se to 
dokáže rychle napravit rozpočtovým opatřením. 
JUDr. Průcha: Domnívá se, že by už se mohlo dávno hlasovat.  
Ing. Joch: Sdělil, že zaznamenal jeden protinávrh Ing. Moravce, jak bude vypořádán. 
Mgr. Thoma: Sdělil, že zastupitelstvo může o jiném pořadí hlasování rozhodnout svým 
hlasováním. Navrhl, aby se hlasovalo o pořadí takto - nejprve návrh předkladatele - 
200 tis. Kč - a poté protinávrh Ing. Moravce - 100 tis. Kč.

24. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
15. 4. 2015 (KP-ZM/205/2015/M/105)
Přijato usnesení č. 88/2015 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. 

25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/173/2015/M/79)
Přijato usnesení č. 89/2015 (33,0,1,4/38)
Materiál uvedl Ing. Tekel, MBA.  
Diskuse:  
JUDr. Průcha: Vznesl dotaz, zda může rada města ukládat úkoly kontrolnímu výboru 
zastupitelstva, protože v materiálu jsou úkoly od rady města. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že kontrolní výbor kontroluje usnesení rady města, nikoli že by 
rada města úkolovala kontrolní výbor. Sdělil, že v materiálu je to zmatečně 
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zaznamenáno.  
E. Hajerová: Upřesnila, že by v materiálu nemělo být uvedeno „nevyřešené úkoly od rady 
města“, ale „nevyřešené úkoly Rady města České Budějovice“. 

26. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (KP-ZM/191/2015/M/92)
Přijato usnesení č. 90/2015 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 

27. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 3. a 8. 4. 2015 
(KP-ZM/168/2015/M/77)
Přijato usnesení č. 91/2015 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Informoval, že obdržel odpověď Ing. Moravce ohledně řadiče světelného 
signalizačního zařízení a v odpovědi je uvedeno, že cena byla ve výběrovém řízení za 
549 798 Kč, kdy to probíhalo v jednacím řízení bez uveřejnění a jediným kritériem byla 
cena, která byla nějak stanovena. Upozornil na usn. č. 349/2015, kdy rada odsouhlasila 
úplně stejnou cenu. Dotázal se, zda je výběrová komise motivována dojednat lepší cenu, 
než je cena výchozí.   
Ing. Moravec: Odpověděl Ing. Jochovi, že se jednalo o mimořádnou událost, a to havárii 
na křižovatce Dlouhá louka x Husova a jednací řízení bez uveřejnění proběhlo podle 
zákona s tím, že požadoval, aby v hodnotící komisi byl Mgr. Matoušek, MBA 
a JUDr. Ing. Bouzek, aby tam byli tři uvolnění a vše proběhlo dle zákona s tím, že řadič 
byl sestaven přímo pro danou křižovatku a byl za cenu kolem 300 tis. Kč, jinou částku se 
s nimi nepodařilo dojednat.  
Ing. Joch: Dále vznesl dotaz k usnesení č. 354/2015, kterým rada města schválila záměr 
odpisu pohledávky za dlužníkem Bazilika o. p. s. Požádal Mgr. Matouška, MBA 
o písemnou odpověď, zda město učinilo veškeré kroky k tomu, aby pohledávka byla 
uhrazena, než byla odepsána. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že rada města projednávala tento bod se vší vážností a shodla 
se na tom, že město učinilo veškeré kroky k tomu, aby pohledávka byla vymožena, 
a proto usnesení bylo schváleno.       
Ing. Joch: Vznesl dotaz na usnesení č. 372/2015, kterým rada města schválila pronájem 
prostoru sloužícího k podnikání v objektu Fr. Ondříčka čp. 1243/46 Jihočeské vědecké 
knihovně, zda je to správná filozofie města k provozování této činnosti požadovat tak 
vysoké nájemné.     
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že nezaznamenal žádný problém s tímto materiálem a bylo mu 
sděleno, že došlo k dohodě.  
Ing. Talíř: Doplnil JUDr. Ing. Bouzka, kdy SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. očekávala žádost 
Jihočeské vědecké knihovny o snížený nájem, jako má všude v majetku města, což pan 
ředitel knihovny zapomněl udělat, ale následně po urgenci podal žádost o snížení 
nájemného a toto usnesení se tohoto týká.      
Ing. Joch: Vznesl dotaz k usnesení č. 389/2015, kterým rada města zrušila usnesení č. 
1851/2014 věci snížení počtu nově vybudovaných parkovacích stání sjednaných ve 
Smlouvě o záměru stran, o závazku Jasminum, s. r. o. a o ručení Expandia, a. s., za jeho 
plnění č. 2012001189, ze 42 parkovacích stání na 32 parkovacích stání, týkající se stavby 
„Modrá hvězda", co vedlo radu města k tomu, že bylo přijaté usnesení zrušeno.  
JUDr. Ing. Bouzek: Vysvětlil situaci s tím, že rada města trvala na svém názoru, že není 
dobré dobrovolně měnit původní závazek a zrušit tak rozhodnutí o dodatku o snížení 
parkovacích míst.  
Ing. Joch: Apeloval na nějakou kontinuitu, protože zde bylo něco zahájeno, ale občané 
tam parkují. Městskou policií je to vnímáno negativně, jak nové vedení nyní nastavuje 
nová pravidla. Požádal o nastavení pravidel u nových věcí, ale u starých aby se zvážilo, 
jaké to může mít dopady. Uvedl příklady, kdy se jedná o nepříjemné věci a pak pro město 
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mohou vznikat rizika.  
 JUDr. Ing. Bouzek:  Sdělil své stanovisko a pokud jde o to dnes zmiňované rozhodování 
ve věci MANE STAVEBNÍ, s. r. o., tak i na radě byly nedostatečným způsobem 
akcentovány a bylo to odkládáno, ale je to pouze kvůli žádosti kolegů, kteří chtějí 
informace doplnit, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, tj. legitimní a při předložení 
v dalším zastupitelstvu nebude měnit svůj názor. 
Ing. Joch: Vznesl dotaz k usnesení č. 393/2015 , kterým rada města schválila pronájem 
částí pozemků za účelem umístění výlepových plakátovacích ploch společnosti VERBA 
PLUS, s. o. s tím, že požádal o písemnou odpověď, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení, 
za jakých podmínek, jak byly otevřeny obálky a co vedlo radu města k tomu, že uzavřela 
smlouvu s touto společností.  
JUDr. Ing. Bouzek:  Zjistil, že VERBA PLUS, s. r. o., má 2 výlepové plochy, které jsou 
její, ale neplatí za ně městu žádné nájemné, to byl dluh z minulé doby a dal pokyn 
majetkovému odboru, aby připravil záměr pronájmu daných pozemků. Potom se 
přihlásila VERBA PLUS s. r. o. a výlepové plochy zakoupila od bývalé společnosti 
MKD, kde to bylo smluvně prokázáno s tím, že je jejich vlastníkem a rada města chtěla 
mít správný veřejnoprávní postup. Sdělil, že do výběrového řízení se přihlásila firma 
RENGL s. r. o, která nabídla vyšší cenu, ale rada města rozhodla o pronájmu společnosti 
VERBA PLUS, s. r. o., která tam má svou stavbu, která jí patří, a podmínila to v nájemní 
smlouvě, že bude doloženo stavební povolení nebo jiný doklad, že proběhlo stavební 
řízení a dostal informaci stavebního úřadu, kdy je ten postup zcela v pořádku.  Zveřejnění 
záměru proběhlo standardním postupem, ale informaci může poslat.  
Ing. Joch: Trvá na písemné odpovědi od JUDr. Ing. Bouzka.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že pověří majetkový odbor, ale zaměstnanci by mohli dělat 
jinou práci, ale odpověď sepíší. Pokud by rada města vyhověla společnosti RENGL, 
s. r. o., tak by se musela vypořádat s tím, že na jeho pozemcích stojí jiná stavba a poté, co 
daná společnost získala právo k výlepovým plochám, tak je skutečností, že vítězná 
společnost, byť platila řádně nájemné, tak jí trvalo rok a půl, než se jí podařilo získat 
stavební povolení na nové výlepové plochy.
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka. Vznesl dotaz k usnesení č. 
452/2015 týkající se opět společnosti SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. v jednacím řízení 
bez uveřejnění za 709.495.00 Kč. Neví, kdo bude v komisi, ale bude se zájmem sledovat, 
zda jednací řízení dopadne lépe, než je vstupní cena, nebo zda město bude nakupovat 
službu za 709.495.00 Kč.  Požádal Ing. Moravce o písemnou odpověď na dotaz  - kolik 
bylo v období od listopadu 2014 doposud vypsáno jednacích řízení bez uveřejnění, za 
kolik byly vyhlášeny a nakonec vysoutěženy.
Ing. Moravec: Požádal Ing. Jocha o upřesnění, zda bude požadovat informaci i o tom, jak 
bylo jednací řízení bez uveřejnění ukončeno. 
Ing. Joch: Sdělil, že si to pohlídá. Dále vznesl dotaz k usnesení č. 456/2015, kterým rada 
města schválila záměr vypsání veřejné zakázky na služby pod názvem „Koncert kapely 
Divokej Bill", co vedlo radu města k tomu, že byla vybrána zrovna tato kapela a ne jiná.    
Ing. Svoboda: Odpověděl Ing. Jochovi, že radu města k tomu vedl určitý dramaturgický 
záměr daného odpoledne, a jestliže zakázku vypíše na konkrétní kapelu, tak proto má 
důvod, že chce zrovna tuto kapelu, a v rámci platných pravidel to ani jinak než 
„v jednacím řízení bez uveřejnění“ vypsat nejde. Informoval o dohodě s firmou BOSCH, 
kdy kromě této kapely budou vystupovat ještě další, aby to mělo nějakou návaznost, 
vyjmenoval další účinkující. 
Ing. Joch: Vznesl dotaz k usnesení č. 492/2015, kterým rada města schválila projektový 
záměr projektu "Otáčivé hlediště v rámci obnovy zámeckého parku v Českém Krumlově". 
 
Ing. Talíř: Odpověděl Ing. Jochovi, že v rámci vypsaného operačního programu „Obnova 
zámeckých parků při národních kulturních památkách“ město České Budějovice počítá 
s tím, že se také přihlásí s rekonstrukcí otáčivého hlediště.   
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Mgr. Filip: Vznesl dotaz na usnesení č.  420/2015, kterým rada města vzala na vědomí 
nabídku HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI, z. s. na prodej Hokejového centra Pouzar ze 
dne 12. 3. 2015. Požádal, aby byl informován o projednávané nabídce.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že Mgr. Filip bude informován.      
Ing. Joch: Dotázal se na usnesení, kterým rada města schválila to, že město bude budovat 
záchytná parkoviště a v rámci tohoto projektu bude město nakupovat elektrobusy a proč 
zrovna elektrobusy.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl Ing. Jochovi, že o ničem takovém nebylo rozhodnuto. 
O těchto věcech je diskutováno, ale rozhodnuto nebylo, ale pokud usnesení Ing. Joch 
najde, tak se k tomuto vrátí.  
Ing. Dolejš: Informoval, že dopravní podnik a město společně připravují materiály 
k žádosti o dotaci. Podotkl, že ještě dosud není rozhodnuto, o tom, že akciové společnosti 
nebudou moci čerpat dotace, protože jinak by projekt muselo podat město, které by mohlo 
získat cca 90 % finančních prostředků. Usnesení rady města bylo pouze o tom, že takový 
je záměr, ale rozhodnuto o nákupu elektrobusů nebylo.  

28. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  
(KP-ZM/160/2015/M/71)
Přijato usnesení č. 92/2015 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Ing. Joch: Poděkoval za vyčerpávající odpověď Ing. Moravcovi týkající se dodávky 
a montáže řadiče světelného signalizačního zařízení a Ing. Holickému za jeho odpověď 
ohledně vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku (projektové dokumentace) 
z účetní evidence a v této souvislosti požádal o písemnou odpověď - v jaké fázi jsou 
přípravy na rekonstrukci čističky odpadních vod v Českých Budějovicích. Dále sdělil, že 
hovořil s M. Šebkem o jeho odpovědi na jeho dotaz - jaký má město záměr s Žižkovými 
kasárnami - kdy odpověď p. primátora Ing. Svobody je tragická, protože v jedné větě 
sdělil, že jednání probíhají, ale v tisku se dočítá něco jiného. Osobně se ho takováto 
odpověď dotkla.    
Ing. Svoboda: Odpověděl, že není přítel květnatých vyjádření a radši volí úspornou 
formu, a pokud není jednoznačně rozhodnuto co s Žižkovými kasárnami, tak diskusi 
o tom pokládá za rozumnou, ale rozhodnuto není a návrhů je celá řada a nerad by blíže 
specifikoval, protože pak se z těch nápadů udělá hotová realizace. Zatím se prověřují 
možnosti, např. odloučené pracoviště základních škol, uvažuje se také o tom, že tam 
budou parkovací plochy, ale je tam problém s celní správou. Není zatím preferována 
nějaká varianta využití, tak je to vše v úrovni návrhů a prověřování. Nebrání se novým 
nápadům na využití, a pokud někdo přijde s návrhem, tak ho rádi prověří a samozřejmě 
pokud bude ku prospěchu města, tak se ho bude město snažit zrealizovat. 
Doc. MUDr. Petr: Poděkoval za odpověď týkající se seznamu členů klubu SK 
HLINCOVKA, z. s., kdy ze 166 členů je skutečně 49 členů z Českých Budějovic.
J. Sýkorová: Poděkovala Ing. Holickému za odpověď týkající se přechodu pro chodce, ale 
bylo jí sděleno, že s vybudováním přechodu pro chodce se nepočítá. Dotázala se, kdy to 
bylo vyhodnoceno, jak vyplývá z odpovědi.  Z domova důchodů se totiž nedá přejít 
a občané musí až na křižovatku M. Horákové a Ant. Barcala. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že přechod na stranu k multikinu se nedá realizovat.
J. Sýkorová: Upozornila, že občané po přechodu volají již dlouho a vyzkoušela si to i na 
vlastní nohy, jak se tam přechází.  
Mgr. Filip: Reagoval na odpověď doc. MUDr. Petra, Ph.D. ohledně členů SK 
HLINCOVKA, z. s. Sdělil, že takových klubů, kde jsou občané města České Budějovice, 
je spousta, pak mohou žádat úplně všichni.  
E. Hajerová: Reagovala také na odpověď doc. MUDr. Petra, Ph.D. týkající se seznamu 
SK HLINCOVKA, z. s., kdy je to samé, jako když v našich oddílech sportují děti např. 
z Kamenného Újezdu.  Reagovala na vystoupení J. Sýkorové ohledně přechodu pro 
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chodce u Domova pro seniory Máj, kdy si myslí, že se to dá obejít jinudy, protože 
v místech Větrné ul. směrem k ul. E. Rošického není silnice tak frekventovaná a stojí tam 
výrazně hodnotný strom, který by se musel pokácet. 
Ing. Holický: Navrhl J. Sýkorové se sejít na místě uvažované stavby a ujasnit si, co každý 
chápe ve vyjádření. Domnívá se, že současná úprava umožňuje relativně bezpečný 
přechod.    
Mgr. Podhola: Reagoval na téma ohledně přechodu pro chodce ve Větrné ul. s tím, 
že bude stačit, když Ing. Holický navštíví ředitele Domova pro seniory Máj, kdy se tam 
jedná ještě o obrubníky, protože někteří obyvatelé Domova pro seniory Máj mají 
chodítka. Jedná se o krátký úsek přes Větrnou ul., kde je problém v rámci bariéry, protože 
silnice je v těchto místech níže postavená než chodník. Upozornil, že tato věc nebyla 
v minulém volebním období dořešena.    
Mgr. Filip:  Poděkoval panu plk. Burešovi za odpověď ohledně jeho dotazu týkající se 
poskytnutí příspěvku HZS, protože příspěvek nebyl poskytnut na provoz a vybavení, ale 
byl poskytnut na investice. Obává se, že to, co zde plk. Bureš sděluje, může nastat, proto 
vznášel tento dotaz.  
Mgr. Filip: Reagoval na odpověď Mgr. Matouška, MBA, kdy žádal o vzoreček, podle 
kterého byly vypočítány odměny v dozorčích radách, protože mu nedávají logiku a přijde 
mu, že žádný vzoreček nebyl, že to bylo pouze politicky dohodnuto.   

29. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Joch: Vznesl dotaz na Ing. Konečného, Ph.D. týkající se usnesení rady města č.  
445/2015, které se týká zahájení přípravy projektů záchytných parkovišť elektrobusů 
a obnovy vozového parku trolejbusů. 
Ing. Konečný, Ph.D.:  Odpověděl Ing. Jochovi, že rada města nerozhodla, pouze vzala na 
vědomí nějaký materiál a uložila zadat prováděcí projekt, ten ale není na koupi 
elektrobusů. Informoval o průběhu jednání týkajícího se výstavby dálnice D3, které 
proběhlo dne 17. 4. 2015, kdy na radnici přijel ministr dopravy p. Ťok, kompletní vedení 
Ředitelství silnic a dálnic v čele s ředitelem p. Kroupou, starostové okolních obcí 
a předseda sdružení pro dálnici p. Eybert. Jednání bylo velice konstruktivní, zástupci ŘSD 
předložili taková řešení, která umožní co nejrychleji vydat stavební povolení na 
dokončení dálnice D3 kolem Českých Budějovic. V této fázi se nebude žádat o stavební 
povolení na dva sjezdy, tj. sjezd Hlinsko a Nové Hodějovice, vykoupí se pozemky, aby 
nebylo znemožněno sjezdy vybudovat. Vyjádřili se k tomu i starostové obcí, někteří 
s podmínkami, které ŘSD akceptovalo a některé nebude akceptovat. Sdělil, že pouze pan 
starosta z Roudného se obával, zda nedojde k zásadnímu zvýšení dopravy přes Roudné po 
vypuštění jednoho ze sjezdů. Závěr z jednání byl takový, že ŘSD půjde touto cestou 
a tuto variantu podporuje, protože pokud se město chce bavit o tom, zda dálnice bude 
nebo ne, kdy je vázána na evropské dotace, tak toto řešení je kompromisem mezi 
ideálním stavem a tím, čeho je město schopno dosáhnout. 
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Upozornil na § 8 odst. 4 a 5, ohledně způsobu hlasování. Navrhl 
bod 5 vypustit z jednacího řádu, protože je složitě naformulován.  
Ing. Joch: Vznesl dotaz, na změnu organizačního řádu odboru kancelář primátora, kdy 
bylo zřízeno nové oddělení marketingu.  
Ing. Svoboda: Odpověděl Ing. Jochovi, že nejde o zřízení nového útvaru, ale o změnu 
náplně, protože v tuto chvíli na městě něco jako marketing příliš neexistuje, jde o to, aby 
jeho obraz nějak vypadal navenek. Sdělil, že je vypsáno výběrové řízení na vedoucího 
oddělení marketingu, a požaduje, aby to byl někdo, kdo bude v marketingu zběhlý a v této 
oblasti by posunul město dopředu. V základu oddělení je tisková mluvčí, oddělení 
zahraničních vztahů, atd. 
Ing. Joch:  Slyšel, že to bude někdo ze zastupitelů.
Ing. Svoboda:  Odpověděl, že se může přihlásit kdokoli a není to vyloučeno, ale bude 
vybírat výběrová komise, musí to být někdo, kdo bude v marketingu zběhlý s tím, že jeho 
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účast bude ve výběrové komisi. 
Ing. Joch:  Sdělil, že tomu rozumí a Ing. Svoboda ho uklidnil, že bude ve výběrové 
komisi, ale nechá se překvapit. Dále sdělil, že České Budějovice jsou malé město, protože 
dokonce zaslechl, že to bude někdo z hnutí ANO. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že právě proto, že to vědí všichni a neví to on, tak to budou 
spekulace.  
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda se na magistrátu odvolávají vedoucí odborů. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že nikdo z vedoucí odborů nebyl odvolán, ale myslí si, že 
o takové věci by p. tajemník jistě informoval, ale je to ve sféře neověřených informací.  
Ing. Joch: Dotázal se, jak to vypadá se sportovní halou a zda bylo toto téma diskutováno.  
Ing. Moravec: Odpověděl, že na poslední poradě sdělil, že je nutné udělat další krok 
vpřed ohledně rekonstrukce sportovní haly a Ing. Holický informoval, že už v tom činí 
kroky.   
Ing. Joch: Dále se dotázal, zda byla zvažována možnost výstavby haly v ul. O. Nedbala, 
která by tu situaci dočasně dokázala řešit ve chvíli, kdy začne rekonstrukce sportovní 
haly, když se nebude bourat.   
Ing. Svoboda: Odpověděl, že se zvažovala a předpokládá se, že by to byla jedna 
z možností, jakým způsobem byla zajištěna kapacita, když se nebude stavět nová hala.  
Ing. Talíř: Požádal kolegy, aby nevykřikovali a nebrali si slovo, aniž jim je uděleno.   
Ing. Holický: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy se jedná se o rekonstrukci stávající 
haly a případně dostavby haly, která by byla jako tréninkový prostor, a co se týká 
rekonstrukce, tak že by se zpracoval projekt na využití stávajících konstrukcí zateplení 
haly, projekt vznikne, ale dosud nebyl vybrán zhotovitel projektu.  
Mgr. Filip: Zmínil, že neví, v jaké je to fázi, ale parkování u plaveckého stadionu pro 
handicapované je tam na neomezenou dobu. Stává se, že místa jsou prázdná, nebo jsou 
obsazena celý den. Požádal, zda by to nestálo za to omezit dobu na 3 hodiny a zda by 
nebylo možné zajet až před plavecký bazén, protože vstup je přes dětský bazén. 
Upozornil, že od TJ SOKOL je parkování s parkovacími hodinami a platí se tam již od 6 
hodin ráno a také se tam vybírají pokuty. Sdělil, že městská policie to léta tolerovala, ale 
podal ke zvážení, zda není nesmysl v 6 hodin ráno takové věci řešit, když ani na nám. 
Přemysla Otakara II. se v 6 hodin ráno neplatí. 
Ing. Joch: Sdělil, že na dnešním jednání vedoucí odborů netrpí tolik jako jindy, protože 
není tak pokročilá hodina, ale požádal znovu o zvážení, zda by bod diskuse zastupitelů 
mohl být přeřazen. Dále sdělil, že JUDr. Průcha a doc. MUDr. Petr, Ph.D. jsou veteráni 
zastupitelstva, ale zamyslel se nad tím, jak probíhala předešlá zastupitelstva např. 20 let 
nazpět. Myslí si, že dnešní jednání zastupitelstva by mělo být varující, protože mu připadá 
nenormální, co se zde odehrávalo ohledně přerušování a stahování materiálů nebo že 
zaznamenal diskusi mezi koaličními partnery. Předpokládal, že když už má koalice 7 
náměstků, tak se mezi sebou budou domlouvat a budou chodit na zastupitelstva připravení 
a materiály budou také lépe připraveny, protože pro opozici je to pak jednoduché vést 
nekonečné diskuse, když je vidět, že ani vedení města neví, co předkládá. Sdělil, že je to 
pro něj smutný zážitek, protože co může být jednodušší než přenos informací.     
Ing. Svoboda:  Zareagoval na bod diskuse zastupitelů, kdy záleží jenom na zastupitelích, 
jak dokáží být při projednávání věcí rychlí.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Účastnil se jako úředník (prvních) zastupitelstev i za svého 
působení na radnici, ale nedomnívá se, že by bylo dnešní zasedání zastupitelstva něčím 
výjimečným, protože pokud přijde někdo s návrhem a řešení je přijatelné pro většinu 
a hlasování je pak jednotné, tak je to v pořádku.     
Mgr. Vodička: Upozornil pouze, že nejhorší zjištění, které je pro něj, jak se komplikuje 
rozhodovací proces. Debatoval s RNDr. Zahradníkem, že za současného stavu legislativy 
by nikdy zastupitelstvo nepřijalo zásady pro prodej bytových domů, protože by měl 
obavu, že si ho vyzvednou orgány činné v trestním řízení a pro mnoho zastupitelů i pro 
něj je důležité získat veškerá data, aby se mohl rozhodnout na základě všech informací.  
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Ing. Moravec: Sdělil, že si přečetl zmiňované body v jednacím řádu a neví, co by se mělo 
měnit. 
Ing. Svoboda: Ukončil zasedání zastupitelstva města.     
  

- Dopisy konkrétních fyzických osob a PENANEV s. r. o. týkající se Změny územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí a vyjádření odboru územního 
plánování magistrátu  (KP-ZM/212/2015)

- Dopis - dotace Ministerstva kultury ČR + odpověď náměstka primátora Ing. Talíře (KP-
ZM/208/2015)

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.

5. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:11 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: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. KP-

ZM/192/2015/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení rady města č. 428/2015 a program valné hromady společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s., která se bude konat 4. 5. 2015 od 13:00 hodin,

II. d e l e g u j e
Mgr. Pavla Matouška, MBA jako zástupce statutárního města České Budějovice na řádnou 
valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.,

III. u k l á d á
delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě pro:
1. schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů,
2. schválení výroční zprávy za rok 2014,
3. schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014,
4. volbu člena představenstva,
5. odvolání a volbu členů dozorčí rady.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Husova kolonie 
zahrádky v katastrálním území České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/164/2015/M/75)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/2015:
zastupitelstvo města

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

zahrádky v katastrálním území České Budějovice 4 (dále též "změna 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,

2. 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 
Husova kolonie zahrádky v katastrálním území České Budějovice 4 navrhovatelům změny 
ÚPnM pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.
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K bodu: Změna č. 74 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - 
domky v katastrálním území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/163/2015/M/74)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 74 územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky v katastrálním území České 
Budějovice 2 (dále též "změna č. 74 ÚPnM"), včetně odůvodnění obsahující námitky, 
rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek 
a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 74 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 17. 5. 2013 pod č. j. 26321/2013/OREG dle § 50 odst. (8) 
stavebního zákona,

III. z a m í t á
námitky, které uplatnili:
1. konkrétní fyzická osoba
2. konkrétní fyzická osoba
3. Občanské sdružení Otakara Ostrčila, Ot. Ostrčila 38/350, České Budějovice 2,

IV. u k l á d á
1. Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,

uložení územně plánovací dokumentace změny č. 74 územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky v katastrálním území České Budějovice 2, 
včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města 
České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 74 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu, 

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 74 ÚPnM,
V. v y d á v á

změnu č. 74 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 37 stran textu, přílohy č. 1 
v rozsahu 3 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně 
závazná vyhláška dále nepoužije.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí za rok 2014 (č.j. KP-ZM/166/2015/M/76)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí 
za rok 2014.
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K bodu: Smlouva o zprostředkování reklamy se společností VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o. 
(č.j. KP-ZM/203/2015/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
reklamní nabídku Volejbalového klubu České Budějovice pro sezónu 2015/2016,

II. s c h v a l u j e
smlouvu o reklamě se společností VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o., v upraveném znění,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o reklamě se společností VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o.

K bodu: Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností SK Dynamo České 
Budějovice, a. s. (č.j. KP-ZM/200/2015/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
obchodní nabídku klubu SK Dynamo České Budějovice pro sezónu 2015/2016, a. s.,

II. s c h v a l u j e
smlouvu o reklamním partnerství se společností SK Dynamo České Budějovice, a. s., 
v upraveném znění,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o reklamním partnerství se společností SK Dynamo České Budějovice, a. s.

K bodu: Reklamní smlouva mezi městem České Budějovice a společností CBH2013, a. s. (č.j. 
KP-ZM/202/2015/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
reklamní nabídku klubu ČEZ Motor České Budějovice pro sezónu 2015/2016,

II. s c h v a l u j e
smlouvu o reklamě se společností CBH2013, a. s., v upraveném znění,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o reklamě se společností CBH2013, a. s.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 19 až V 21 (č.j. KP-ZM/207/2015/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru 

kancelář tajemníka z odměn členů zastupitelstev obcí a krajů (3.504.000 Kč) a odvodů 
(1.191.400 Kč) na ostatní osobní výdaje – odměny členům výborů zastupitelstva a komisí 
rady včetně odvodů (vyčlenění prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM, 
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kteří nejsou zastupitelé města),
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 20 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

odboru kultury a cestovního ruchu z nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 
6/2014 – kultura v celkové výši 3.850.000 Kč na neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (239.000 Kč), neinvestiční transfery 
nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (520.000 Kč), 
neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (114.000 Kč), neinvestiční 
transfery spolkům (2.013.600 Kč), neinvestiční transfery církvím a náboženským 
společnostem (42.000 Kč), neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
(195.000 Kč), neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
(481.400 Kč) a účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 
(245.000 Kč),

3. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 21 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových 
výdajů investičního odboru z mateřských škol – stavby na základní školy – stavby na 
stavební úpravy tělocvičny v ZŠ Matice Školské ve výši 3.400.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 30. 4. 2015
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 19 až V 21 do rozpočtu roku 2015.

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků parc. č. 136/8 a parc. č. 133/1 v k. ú. České Budějovice 
7 (č.j. KP-ZM/193/2015/M/94)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. 

č. 136/8 v  k. ú. České Budějovice 7, spočívajícího ve strpění uložení, zřízení 
a provozování kabelu světelného signalizačního zařízení včetně řadičů a sloupu 
umístěného v rámci stavby „Zřízení samostatného odbočovacího pruhu, křižovatka 
Mánesova x B. Němcové, České Budějovice“ a v právu vstupu na pozemek za účelem 
nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu jak bude zaměřeno geometrickým 
plánem (cca 65 m) mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 00244732, (jako 
oprávněným) a KOH-I-NOOR holding a. s., IČ 26080991 (jako povinným), za 
dohodnutou cenu 10.000 Kč s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene na části 
133/1, k. ú. České Budějovice 7, spočívajícího ve zřízení a provozování kabelu a sloupu 
veřejného osvětlení umístěného v rámci stavby „Zřízení samostatného odbočovacího 
pruhu, křižovatka Mánesova x B. Němcové, České Budějovice“ a v právu vstupu na 
pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem (cca 33 m) mezi statutárním městem České 
Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněným) a ČEVAK a. s., IČ 60849657 (jako 
povinným) 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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2067/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/187/2015/M/91)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2067/1 oddělené geometrickým plánem č. 4032-10/2015 
a označené jako nově vzniklá parc. č. 2067/4 o výměře 81 m2 v k. ú. České Budějovice 2, 
konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 97.000 Kč a náklady 
spojené s prodejem,

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 části pozemku parc. č. 1146 v k. ú. České 
Budějovice 2   (č.j. KP-ZM/181/2015/M/85)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1146 (silnice, ostatní plocha) ) oddělené geometrickým plánem 
č.4042-23/2015 a označené jako nově vzniklá parc. č.1146/2 (ostatní plocha, jiná plocha) 
o výměře 204 m2 v k. ú. České Budějovice 2 společnosti Merkuria CB s. r. o., Na Sadech 
2012/8, 370 01 České Budějovice, IČ 26083744,  za cenu v místě a čase obvyklou  ve výši 
 244.800 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených,  za podmínky uzavření smlouvy o zřízení 
bezúplatného věcného břemene - pozemkové služebnosti stezky a cesty na nově vzniklém 
pozemku parc. č. 1146/2 v k. ú. České Budějovice 2 (služebný pozemek), spočívajícího 
v právu chůze a jízdy na pozemek parc. č. 1148 v k. ú. České Budějovice 2 ve vlastnictví 
společnosti KTK, spol. s r. o., IČ 13497502 (panující pozemek), v rozsahu jak je zaměřeno 
uvedeným geometrickým plánem, 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 – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České 
Vrbné – severní spojka konkrétní fyzická osoba (č.j. KP-ZM/201/2015/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 1148/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 999 m2 v k. ú. České 
Budějovice 4 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice za pozemek parc. č. 189/14 
– orná půda o výměře 1645 m2 v k. ú. České Vrbné ve vlastnictví konkrétních fyzických osob, 
s finančním vypořádáním rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí ve prospěch 
 statutárního města České Budějovice ve výši 383.380 Kč s výhradou zpětné koupě pozemku 
parc. č. 1148/5 v k. ú. České Budějovice 4 (právo věcné) podle "Pravidel pro převod staveb 
ZTV", náklady spojené se směnou budou hrazeny rovným dílem,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené se 
společností Conti Trade Services s. r. o. (č.j. KP-ZM/180/2015/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření "Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2014002243"  uzavřené mezi statutárním 
městem České Budějovice (obdarovaný) a společností Conti Trade Services s. r. o., se sídlem 
Objízdná 1628, 756 02 Otrokovice, IČ 41193598 (dárce), týkajícího se vyřazení stavby - 
vjezdu a výjezdu z účetní evidence statutárního města České Budějovice,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci této majetkové dispozice.

K bodu: Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků III v katastrálním území České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/162/2015/M/73)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace návrhu změny č. 73 územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků III v katastrálním území 
České Budějovice 2 (dále též ,,změna č. 73 ÚPnM"), včetně odůvodnění obsahující námitky, 
rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek 
a jejich vyhodnocení, 

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 73 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu 
s výsledky řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem Krajského 
úřadu - Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 
a investic ze dne 30. 1. 2014 pod č. j. KUJCK 6360/2014/OREG dle § 50 odst. (8) stavebního 
zákona, 

III. z a m í t á
námitky, které uplatnili:
1. konkrétní fyzická osoba
2. konkrétní fyzická osoba
3. konkrétní fyzická osoba
4. konkrétní fyzická osoba
5. konkrétní fyzické osoby
6. konkrétní fyzické osoby
7. konkrétní fyzická osoba
8. konkrétní fyzické osoby
9. konkrétní fyzické osoby
10. konkrétní fyzická osoba
11. konkrétní fyzická osoba
12. konkrétní fyzická osoba
13. konkrétní fyzické osoby

IV. u k l á d á
1. Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,
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uložení územně plánovací dokumentace změny č. 73 územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků III v katastrálním území České Budějovice 
2, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města 
České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 73 ÚPnM, opatřené záznamem 
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 73 ÚPnM,
V. v y d á v á

změnu č. 73 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 56 stran textu, přílohy č.1 
v rozsahu 5 výkresů a přílohy č. 2 v rozsahu 2 výkresů, kdy se tímto opatřením obecné 
povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního 
plánu města České Budějovice, v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně 
závazná vyhláška dále nepoužije.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 54 a 55 (č.j. KP-ZM/183/2015/M/87)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 54 - zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru ve 

prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dofinancování 
akce "Zanádražní komunikace – 1. etapa, část 1.1" (prostředky za předfinancované 
dotační projekty přijaté v roce 2015) ve výši 16.905.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 55 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář primátora na 
inzerci a propagaci na zajištění reklamy na sezónu 2015/2016 společnostmi CBH2013, a. 
s., SK Dynamo České Budějovice, a. s. a VOLEJBAL SPORT CB, s. r. o. v celkové výši 
12.100.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 30. 4. 2015
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 54 a 55 do rozpočtu roku 2015.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2015 (č.j. KP-ZM/172/2015/M/78)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí za 1. čtvrtletí 2015.

K bodu: Odpis pohledávky za dlužníkem Zdeňkem Švambergem, Netřebice 144, Velešín (č.j. 
KP-ZM/161/2015/M/72)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis pohledávky za dlužníkem Zdeňkem Švambergem, Netřebice 144, Velešín ve výši 
34 020 Kč za zajištění prodeje vstupenek v rámci MRS CBsystem,

II. u k l á d á
Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2015 - 2. výzva (č.j. KP-ZM/184/2015/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2015:
zastupitelstvo města

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

podporu sociální oblasti v roce 2015 - 2. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním 
městem České Budějovice (č.j. KP-ZM/198/2015/M/98)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České 
Budějovice.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj 
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2014 (č.j. KP-ZM/177/2015/M/81)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti 
do 6 let věku v roce 2014.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit v roce 2014 (č.j. KP-ZM/178/2015/M/82)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2014.



34

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2015 (č.j. KP-ZM/176/2015/M/80)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací dle dotačního programu města 

České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 na celoroční činnost 
dle  přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení. 

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2015 - Opatření č. 3 (č.j. KP-
ZM/210/2015/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotace dle dotačního programu města 

České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 u Opatření č. 3 na akce 
zaměřené k oslavám 750 let založení města České Budějovice dle přílohy Protokolu 
hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro 
pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/179/2015/M/83)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace Českému volejbalovému svazu, Zátopkova 100/2, 

Břevnov, PSČ 169 00, Praha, IČ 00540285, na uhrazení nákladů pro pořádání Světové 
ligy ve volejbale v Českých Budějovicích ve výši 200.000 Kč,

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

Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
15. 4. 2015 (č.j. KP-ZM/205/2015/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2015:
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/173/2015/M/79)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2015:
zastupitelstvo města

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

1. 4. 2015,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. kontrolu usnesení Rady města České Budějovice.

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (č.j. KP-ZM/191/2015/M/92)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 7 - Rožnov  
1. Stradonická
2. Ke Včelné
3. Rožnovská
4. Hrnčířská

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci a technickou realizaci označení nově vzniklých ulic. 

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 3. a 8. 4. 2015 
(č.j. KP-ZM/168/2015/M/77)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 25. 3. a 8. 4. 2015.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice  (č.j. KP-ZM/160/2015/M/71)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2015:
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. 
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2756/1 v k. ú. 

Kaliště u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/197/2015/M/97)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2756/1 – ostatní plocha o výměře 
cca 27 m2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše 
uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. 
Haklovy Dvory – lokalita Novohaklovský rybník (č.j. KP-ZM/199/2015/M/99)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 70/26 (trvalý travní porost) 
o výměře cca 600 m2 v k. ú. Haklovy Dvory za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše 
uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2667/1 v k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/185/2015/M/89)

Usnesení ve věci záměru prodeje části pozemku parc. č. 2667/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 20 m2 v k. ú. Třebotovice, za cenu v místě a čase obvyklou a náklady 
spojené s prodejem a uložením JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit 
realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3055/2 v k. ú. České 
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/182/2015/M/86)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. číslo 3055/2 (zahrada) o výměře 550 m2 
v k. ú. České Budějovice 7, za cenu v místě a čase obvyklou a nákladů s tímto prodejem spojených 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného 
usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita cyklostezka - OMV   (č.j. KP-ZM/186/2015/M/90)

Usnesení ve věci schválení odkoupení pozemku parc. č. 2162/26 (ostatní plocha, jiná plocha) 
o výměře 525 m2 v k. ú. České Budějovice 2 z podílového spoluvlastnictví konkrétní fyzické 
osobyza dohodnutou cenu ve výši 517.971 Kč a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě nám. Přemysla 
Otakara II.  13/9 v k. ú. České Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/195/2015/M/96)

Usnesení ve věci záměru budoucího prodeje bytové jednotky  5+2 s příslušenstvím o celkové 
výměře 190,28 m2 v domě nám. Přemysla Otakara II. 13/9 v Českých Budějovicích včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 15, vše v k. ú. 
České Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, 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. 
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K bodu: „Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice“ - snížení smluvní pokuty (č.j. KP-
ZM/206/2015/M/106)

Usnesení ve věci schválení snížení smluvní pokuty na částku 100.000 Kč bez DPH za nesplnění 
dílčího termínu provedení díla „Zateplení ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice“, č. SOD 
2013001606 se zhotovitelem MIRAS stavitelství a sanace s. r. o., odštěpný závod Plzeň, V Úhlu 
37/11, 321 00 Plzeň - Litice, IČ 26385759 a uložení Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, 
realizovat výše uvedené usnesení, nebylo přijato. 

Č. Budějovice  20. 4. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Mgr. Ivan Nadberežný

Ing. Eliška Richtrová

Ing. Jiří Svoboda
primátor


