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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/318/2015/Z/4
Z Á P I S

z 6. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 25. 5. 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, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj 
Dolejš, Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Eva Hajerová, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, Vladimíra Hrušková, 
Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, 
Ph.D., Mgr. Stanislav Křída, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Viktor 
Lavička, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Pavel Matoušek, MBA, Ing. Ivo 
Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, 
JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška Richtrová, Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava 
Sýkorová, Michal Šebek, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Filip Šmaus, 
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: 
RSDr. Petr Braný, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, složení slibu - Filip Šmaus - náhradník za J. Michla, zvolení návrhové komise, 
schválení programu
Před vlastním jednáním informoval primátor Ing. Svoboda zastupitele, že ke dni 
1. 5. 2015 rezignoval na mandát člena zastupitelstva města za hnutí ANO Jan Michl. 
Podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, kterým je 
pan Filip Šmaus. Pan Šmaus složil slib pronesením slova „slibuji“ a potvrdil složení slibu 
svým podpisem.
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 42 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Za opožděný příchod se omluvil Mgr. Petr Podhola.  
Ing. Kamil Calta oznámil, že již není členem TOP 09 a vystoupil také z klubu zastupitelů 
s tím, že nadále bude působit v zastupitelstvu jako nezařazený zastupitel. 
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 20. 5. 2015. 
Na žádosti předkladatelů byly staženy z návrhu programu body:  
- bod poř. č. 22 - Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, 
Hrdějovice a Úsilné.
- bod poř. č. 13 - Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 7. 
- bod poř. č. 10.16 - Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části 
pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2
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Byl schválen program 6. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (41,0,0,1/42).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel, členové Mgr. Viktor 
Lavička, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Petra Šebestíková, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., 
Mgr. Jiří Filip, Ing. Martin Stašek (42,0,0,0/42).
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Jocha a Ing. Kamila Caltu. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Byl ověřen zápis z 5. 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. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy 
Dvory VII v katastrálním území Haklovy Dvory (KP-ZM/236/2015/M/112)
Usnesení nebylo přijato (0,38,2,2/42)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D. 

2. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové 
Hodějovice - obec II v katastrálním území České Budějovice 6 (KP-
ZM/237/2015/M/113)
Usnesení nebylo přijato (1,20,18,3/42)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D. 

3. Podnět k pořízení změny č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" 
v katastrálním území České Budějovice 5 (KP-ZM/235/2015/M/111)
Přijato usnesení č. 93/2015 (34,0,5,3/42)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.

4. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2014 (KP-
ZM/240/2015/M/114)
Přijato usnesení č. 94/2015 (38,0,3,1/42)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.
Diskuse: 
Ing. Šebestíková: Informovala, že finanční výbor projednal Závěrečný účet statutárního 
města České Budějovice a doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení 
v předloženém znění. Vyjádřila se také ke zprávě auditora a odkázala na zápis z jednání 
finančního výboru ze dne 20. 5. 2015. Sdělila, že se jedná po dlouhých letech o nejlepší 
výsledek, který město dostalo, nebýt nešťastné řádové chyby v desetinné čárce, jinak by 
byl výsledek auditora bez výhrad. 
Ing. Calta: Dotázal se, s jakými výhradami by toto zastupitelstvo mělo závěrečný účet 
schválit.  
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že společnost BDO CB, s. r. o. zpracovala zprávu 
k závěrečnému účtu, která byla projednána radou města dne 29. 4. 2015, a bylo uloženo 
Ing. Řeřábkovi vypracovat plán návrhu opatření, který byl 13. 5. 2015 schválen radou 
města. Nyní je předkládán zastupitelstvu tento návrh opatření a zpráva o plnění 
nápravných opatření následuje v dalším bodu jednání zastupitelstva, a to pod poř. č. 5.  
Ing. Joch: Upozornil, že chyba, která se stala, se zde bagatelizuje. Dále sdělil, že chyba se 
stala na konci roku a došlo k ní při generování do Fondu na obnovu vodohospodářského 
majetku. Společnost ČEVAK, a. s. odeslala na účet města částku 4.200.000 Kč, ale město 
zaevidovalo částku 42.000.000 Kč. Rozumí, že se chyba může stát, ale měly by být 
nastaveny nějaké kontrolní mechanismy, aby se toto nestávalo, protože to má vliv na další 
věci např. odpisy a další finanční operace. Město proto dostalo hodnocení od auditora - 
„C“ s výhradou.  Požádal o písemnou odpověď, jak probíhají kontrolní mechanismy, kdo 
celý proces kontroluje, schvaluje a proč toto vzniklo, protože by se toto mělo zachytit 
dříve. Považuje to za systémové selhání a poslední, kdo chybu zachytil, byl právě auditor. 
Mgr. Matoušek, MBA: Vysvětlil, že se opravdu jedná o chybu lidského faktoru a není 
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pravdou to, že to zachytil auditor společnosti BDO CB, s. r. o. Na finančním odboru byla 
chyba včas zachycena, nicméně pokud částka byla jednou zaúčtována, tak se vedla 
diskuse, zda to má finanční odbor napravovat. Chyba se stala, zůstala a auditor byl o ní 
zpraven a nebyla tam snaha, že by se čekalo, až ji auditor objeví.  Všichni se na tom 
podíleli tak, aby k tomuto do budoucna nedocházelo. Připomněl, že se jedná o vnitřní 
přesun a chtěl by, aby do budoucna toto fungovalo lépe. Věří, že finanční odbor toto 
zajistí a vše bude dobře nastaveno.  
RNDr. Zahradník: Upozornil, že v materiálu nenašel samotný výrok auditora, který je 
„s výhradou“ nebo „bez výhrad“. 

5. Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2014 
(KP-ZM/272/2015/M/143)
Přijato usnesení č. 95/2015 (37,0,3,2/42)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA. 

6. Rozpočtová opatření číslo 67 a 68 (KP-ZM/245/2015/M/119)
Přijato usnesení č. 96/2015 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Finanční výbor doporučuje schválit tato rozpočtová opatření.  
M. Šebek: Vznesl dotaz, zda Domov pro seniory Máj České Budějovice nečeká žádná 
investiční akce. 
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že toto rozpočtové opatření vyplývá z jednání se 
všemi organizacemi a z návštěv a jednání s dalšími domovy pro seniory. Jedná se 
o solidaritu Domova pro seniory Máj České Budějovice, kdy tyto volné prostředky budou 
řešit některé naléhavé stavy  Domova pro seniory Hvízdal. Jedná se o návrh Domova pro 
seniory Máj České Budějovice. 
M. Šebek: Znamená to, že finanční prostředky se stanou běžnými nesledovatelnými 
výdaji a bude je možné použít kdekoli jinde. Rozumí tomu tak, že v průběhu roku 2015 
nepřijde žádná žádost o navýšení investičních výdajů pro Domov pro seniory Máj České 
Budějovice.
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že finanční prostředky budou sledované a budou 
přesně zaúčtovány na položkách. 
M. Šebek: Sdělil, že mu jde o to, zda Domov pro seniory Máj nebude potřebovat další 
finanční prostředky v roce 2015. 
Mgr. Matoušek, MBA: Odpověděl, že finanční prostředky budou převedeny na účty 
a dále se převedou na určené akce. 
Ing. Maršík, PhD.: Upřesnil, že se jedná o převod investic na opravy.      
JUDr. Průcha:  Požádal pana ředitele Ing. Jandu z Domova pro seniory Máj, aby to 
vysvětlil. 
Ing. Janda, ředitel Domova pro seniory Máj.: Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy 
investiční prostředky chybět domovu nebudou a zdroje, které k dispozici má, budou 
stačit.   

7. Rozpočtové opatření číslo 69 - úprava rozpočtu 2015 (KP-ZM/262/2015/M/133)
Přijato usnesení č. 97/2015 (37,0,5,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Matoušek, MBA.  
Diskuse:  
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit toto 
rozpočtové opatření. 

8. Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2015 v Českých Budějovicích - 1/2Maraton 
České Budějovice; 26. Hudební slavnosti Emy Destinnové 2015 v Českých Budějovicích 
(KP-ZM/250/2015/M/122)
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Přijato usnesení č. 98/2015 
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Oddělené hlasování:  
v části I. schvaluje 
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce 1/2Maraton České Budějovice 
(28,0,13,2/43), 
2. poskytnutí neinvestiční dotace – významná akce – 26. Hudební slavnosti E. Destinnové 
(36,0,5,1/42), 
3. uzavření veřejnoprávních smluv (42,0,0,1/43), 
v části II. ukládá (36,0,2,5/43).
Diskuse:  
Ing. Joch: Uvedl technickou připomínku, že nefunguje zvukový záznam na webových 
stránkách.  
E. Hajerová: Sdělila, že se jedná o ziskovou záležitost, kdy startovné není zrovna nejnižší 
a město poskytovalo 550 tis. Kč. Požádala o objasnění navýšení částky na 1/2Maraton, 
která byla navýšena na částku 700 tis. Kč. 
Ing. Svoboda:  Odpověděl, že se jedná o propagaci města a akce se váže na výročí 750 let 
založení města České Budějovice. Uvedl příklad, že např. na medailích, které dostanou 
účastníci, bude uvedeno logo v souvislosti s výročím.    
Mgr. Thoma: Informoval, že v letošním roce se mění poprvé trasa 1/2Maratonu a bude 
aspirovat na zařazení do vyšší kategorie 1/2maratonských běhů. Trasa se nebude 
opakovat v okruzích, ale poběží se celá trasa po samostatném okruhu, kdy organizačně je 
to náročnější. Jedná se o velmi dobrou reklamu pro město a je rád, že pro toto může 
hlasovat.   
M. Šebek: Sdělil, že podporuje takovéto akce a vnímá to jako akci pro širokou veřejnost, 
pouze upozornil zastupitele, zda ví, kolik taková akce stojí. Informoval, že celá akce stojí 
7, 5 mil. Kč a město na ni dává 10 %. Na jednání předsedů klubů sdělil, že rozumí této 
dotaci, ale je to věc koalice a zajímalo by ho, s jakým podtextem to koalice schvalovala. 
Zajímalo by ho, zda město ví, kolik ze 7,5 mil. Kč je zisk z této akce. Myslí si, že je to 
zisková záležitost, jedná se o velké sponzory a zda rada města má informace, zda 
ziskovost nebude větší než příspěvek města. V rozpočtu města na rok 2015 bylo 
alokováno 15 mil. Kč na výročí 750 let založení města v kanceláři primátora, pak byla 
částka snížena. Upozornil, že všechny částky se navyšují a každá akce ve městě, která se 
zde bude konat, je při příležitosti 750 let založení města. Sdělil, že na konci roku ho bude 
zajímat celková suma za oslavy 750 let založení města a zda se k částce 15 mil. Kč 
nakonec město nepřiblíží. Sdělil, že materiál podpoří.
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy o ziskovosti akce se může 
polemizovat, protože ta bude jasná, až se vše sečte a organizátoři budou vědět, jak 
dopadli. V letošním roce je tato akce výjimečná ještě tím, že usiluje o zařazení do 
nejvyšší kategorie 1/2Maratonu a k tomu musí být splněny podmínky, které něco stojí – 
např. televizní přenos a další. Nároky na rozpočet jsou vyšší i z tohoto důvodu, protože se 
rada města rozhodla dotaci navýšit o částku 150 tis. Kč. Sdělil, že město sleduje veškeré 
náklady, které jsou spojené s výročím 750 let založení města a jsou součástí zakázky, 
která musí být do 2 mil. Kč s tím, že akce, které mají podtext 750 let založení města, jsou 
právě hrazeny z původně plánovaných 15 mil. Kč a jsou převedeny na grantové 
programy. Komise rady města je vyhodnotí a prostředky se užijí tímto způsobem. Přesné 
částky se evidují a jsou k dispozici u Mgr. Matouška, MBA.             
Ing. Joch: Sdělil, že nemá problém toto podpořit, ale částky si představuje nižší a částku 
700 tis. Kč na 1/2Maraton nepodpoří. Upozornil koalici, že se jedná o dotaci a tyto věci 
by měly být vyúčtovány. Doporučil podívat se na to, jak byla vyúčtována akce 
1/2Maraton v loňském roce a pohlídat si to. Zastupitelstvo lehce rozhoduje, ale úředníci 
co to mají administrovat, mají obavy, až přijde nějaká kontrola, tak pak bude vše na jejich 
hlavu. Apeloval na to pohlídat vyúčtování a nenechat v tom zaměstnance radnice, kteří to 
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mají administrovat, aby jim museli volat a prosit je, aby přinesli nějaké doklady 
k vyúčtování. 
Mgr. Matoušek, MBA: Reagoval na vystoupení M. Šebka. Zdůraznil, že je možné jít 
pouze formou grantových programů. Některé granty jsou vypsány a sdělil částku 
2,9 mil. Kč nad schválený rozpočet- cestovní ruch 500  tis. Kč, sport 1 mil. Kč 
a volnočasové aktivity 1 mil. Kč. Celkem 5.400 tis. Kč. Sdělil, že toto jsou čísla, která se 
odečtou od částky 15 mil. Kč, která byla ve schváleném rozpočtu pro organizování oslav 
750 let od založení města.  
M. Šebek: Myslí si, že město by se mělo přihlásit k akcím, které nepůjdou do grantového 
programu, kdy oficiálně vedení města řekne, že zde tyto akce chce mít. Dotázal se 
Ing. Moravce, jaký byl původní rozpočet a o kolik se rozpočet na 1/2Maraton zvýšil než 
v loňském roce. Rada města toto schvalovala a měla tyto informace a ví, o co se zvedly 
náklady. 
E. Hajerová: Navázala na vystoupení Ing. Jocha, kdy jejich vyúčtování si pamatuje a bylo 
tam několik málo řádků a bylo by vhodné jim toto dát již do smlouvy, aby město mělo 
právo nahlédnout do účetnictví, protože neziskové organizace se domnívají, že předloží 
čtyři řádky a dostanou finanční prostředky.  
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení zastupitele M. Šebka, kdy na jednání předsedů 
klubů bylo toto téma dlouze projednáváno. Náklady se pohybují v řádu 1 – 1,5 mil. Kč, 
kdy v letošním roce pořadatelé usilují o zlatou plaketu. Akci město podporuje z toho 
důvodu, že ten, kdo se běhu zúčastní, není pouhý pasivní konzument, ale aktivní účastník. 
Líbí se mu akce, kterých se najednou účastní 3 – 5 tis. sportovců. Lidé se na to nějak 
připravují a tato akce velmi dobře pozitivně zviditelní České Budějovice, a to nejen v ten 
den, kdy závod proběhne, ale i před a poměrně dlouho po akci. Sdělil, že toto podporuje, 
a pokud si M. Šebek myslí, že 700 tis. Kč je částka přemrštěná, ať podá protinávrh.   
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha a E. Hajerové s tím, že ve smlouvě, 
která je součástí materiálu, je i předepsaná forma, jakou má organizátor akce provést 
vyúčtování, a tou formou je soupis dokladů s uvedením výše částky a účelu platby 
jednotlivého dokladu a přílohou budou fotokopie dokladů. Myslí, že se tak podaří získat 
dostatečný přehled o tom, jak s nimi bylo naloženo.  
M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Moravce s tím, že se nevyjadřoval k částce 
700 tis. Kč jako k částce, která je přemrštěná, a argument, „zviditelnit město“ se dá 
přilepit na spoustu akcí. Sdělil, že tuto akci podpoří, otázkou je za jaké finanční 
prostředky. Požádal Ing. Svobodu o původní rozpočet akce z roku 2014, co bylo 
v žádosti, kolik akce stála a na příštím zasedání zastupitelstva pak může sdělit, o kolik je 
plánovaný rozpočet vyšší. Ing. Joch: Požádal o oddělené hlasování k těmto bodům. 
Upozornil, že žádná síla je nedonutí předložit to, co mají, a pokud nedoloží, co se po nich 
žádá, tak poskytnuté finanční prostředky vrátí.   
E. Hajerová: Upozornila, že tato situace se již jednou stala, a to s Jazzovým festivalem.  
Byla vyhlášena přestávka.

9. Řádná valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 
27. 5. 2015 (KP-ZM/278/2015/M/149)
Přijato usnesení č. 99/2015 
Oddělené hlasování: v části I. navrhuje 
1. k bodu poř. č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky odvolání (35,0,6,2/43), 
2. k bodu poř. č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky zvolení:  
Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (38,0,2,3/43)
RNDr. Michal Kohn, CSc. (38,2,0,3/43)
Ing. Petra Šebestíková (28,3,10,2/43)
Mgr. Juraj Thoma (25,7,9,2/43)
Ing. Jaroslav Mach (40,2,0,1/43)
Mgr. Ivan Nadberežný (37,2,1,3/43)
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Bc. Radek Mach (40,2,0,1/43)
v části II. ukládá (38,1,3,1/43).
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že sdělil změny v materiálu:
u bodu I. navrhuje 2. k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky zvolení 
nebude uveden 1. Ing. Ivo Moravec a 2. Ing. Jiří Kořínek a v bodu II. ukládá
1. a) Uplatnit a hlasovat PRO návrh na odvolání členů dozorčí rady a b) Uplatnit 
a hlasovat PRO návrh na zvolení členů dozorčí rady.   
Oznámil, že zastupitelé Ing. Moravec, Mgr. Nadberežný, Ing. Mach, JUDr. Ing. Bouzek 
jsou členy dozorčí rady Teplárny města České Budějovice, a. s.  
Ing. Joch: Požádal o oddělené hlasování v části I. navrhuje, 2. k bodu č. 10. pořadu 
jednání valné hromady dle pozvánky zvolení bez Ing. Ivo Moravce a Ing. Jiřího Kořínka, 
a to odděleně jednotlivě po jménech. 
M. Šebek: Vznesl dotaz, jaká je nyní akcionářská struktura v teplárně a jaký je mandát 
města Českých Budějovic ve vztahu k teplárně. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Odpověděl, že město má v současné době 99,6 % podílu v teplárně 
a dále je tam řada minoritních akcionářů.      
Mgr. Filip: Dotázal se, jakým způsobem hlasovala rada města. 
JUDr. Ing. Bouzek: Rada města doporučila zastupitelstvu odhlasovat tento materiál, ale 
koalice se následně shodla na této úpravě, proto je předkládána.   
M. Šebek: Vznesl dotaz, jaké je aktuální dění ve společnosti teplárna, jak jsou vedené 
soudní spory, jak jsou rozpracované, kolik stály a s jakým výsledkem. Do dozorčí rady 
posílá město delegáty a každý zastupitel by stál o to, aby tyto informace byly podané.
JUDr. Ing. Bouzek: V minulém volebním období toto vysvětloval MUDr. Kubovi, že 
dozorčí rada musí respektovat zákon, který říká, že vůči všem musí vystupovat stejným 
způsobem. To se projevuje informováním akcionářů na valné hromadě tzn., že valná 
hromada bude probíhat pozítří a zástupce města bude informován, proto nemůže 
poskytovat žádné informace, které nejsou veřejně dostupné.  
Ing. Joch: Vysvětlil, proč požaduje hlasování o odvolání po jménech. Zástupci za město, 
kteří jsou členy v dozorčí radě teplárny, by se měli chovat podle pravidel a nějakých 
zákonů. V minulém volebním období se toto dodržovalo striktně, kdy se vedly docela 
významné spory s minoritním akcionářem a tento spor je u konce, kdy došlo k odkupu 
jejich akcií. Je tam celá řada drobných akcionářů, kteří drží 1 – 2 akcie. Zastupitelé by se 
měli dovědět o situaci v teplárně, která tam v současné době je. V minulém volebním 
období, když se vedla ještě volebním kampaň, tak některé subjekty uváděly, že budou 
válčit s kmotry a že všechno chtějí udělat transparentní. Toto všechno proběhlo 
a deklarace byla, že proběhne ve všech společnostech města forenzní audit. Proběhl také 
v dopravním podniku, ale je zavřen v trezoru, ale každý má právo na základě plné moci 
dopravní podnik navštívit a může si ho přečíst, ale dokonce se vedou soudní spory 
s Transparency International - Česká republika, o. p. s., a i když dopravní podnik prohrál, 
tak se odvolává. Zmínil, že je potřeba se podívat, jak byla postavena koalice a kdo tam 
předtím seděl.  V teplárně se situace změnila, a proto se M. Šebek na toto ptal. 
Zaznamenal v médiích, a dokonce i v hlavních zprávách TV Nova Ing. Svobodu 
a JUDr. Ing. Bouzka s tím, že JUDr. Ing. Bouzek sdělil, že se ho nikdy na nic 
Ing. Svoboda ohledně teplárny neptal, tak nepovažuje za nutné ho o čemkoli informovat. 
Zmínil, že teplárna vede několik soudních sporů proti bývalému vedení a představenstvu 
teplárny, kdy se tam jedná o odkaliště v souvislosti s výstavbou dálnice D3. Předpokládá, 
že Ing. Konečný, Ph.D. tyto věci vnímá. Zaznamenal v tisku, že přes odkaliště dálnice 
nejde, ale přivaděče přes odkaliště jdou, a pokud slibuje město, že do roku 2021 tady 
dálnice bude stát, tak dle zpráv z médií pochopil, že o vypuštění přivaděče na Pohůrce se 
neuvažuje a to má vliv na odkaliště. Představitelé teplárny jsou žalováni, že způsobili 
škodu ve výši 38 mil. Kč za to, že se odkaliště začalo zavážet na základě všech 
povolovacích procesů. Podle zástupců dozorčí rady zde zaznělo, že jakákoliv komunikace 
se zastupiteli není. Situace začíná být závažná a neúnosná, protože soudní spory ohledně 
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odkaliště podle jeho informací teplárna prohrála. Soudní spor se vedl na základě 
rozhodnutí dozorčí rady a je potřeba říci, že v teplárně funguje tzv. „německý model“. 
Představenstvo vede společnost, ale vykonává úkoly, které přijdou z dozorčí rady. Sdělil, 
že jaké lidi tam zastupitelstvo deleguje, tak tam teplárna bude nasměrována. Spory okolo 
odkaliště v prvním kole prohrála a pak jsou tam další spory týkající se TG 6 tj. turbína, 
která byla koupena v nějakém čase a byla považována za předraženou. Turbína je 
nainstalována a běží a situace na energetickém trhu je nějaká, ale teplárna je ráda, že 
funguje za 0 Kč po započítání nákladů a odpisů na její provoz. Ten, kdo objednal turbínu, 
je zločinec, proto byly zpracovány tři znalecké posudky, dokud nějaká škoda nevyjde. 
Právníci, kteří zastupovali teplárnu, stáli několik miliónů a výsledek žádný a teplárna tyto 
spory prohrává. Hovořil o tom, že je důležité, jaké lidi tam zastupitelstvo vyšle a proč 
najednou koalice diskutovala a stáhla první dva zástupce, kteří prošli radou, že zatím 
nebudou nominováni za členy dozorčí rady.  Sdělil, že je to tak trochu politické zadání. 
Nebude hlasovat pro Mgr. Thomu, protože v té době, kdy tam seděli zločinci, proti 
kterým se vedou soudní spory, byl předsedou dozorčí rady a myslí si, že on je osoba, 
která měla kontrolovat všechny kroky. Všechna odpovědnost Mgr. Thomu minula a nyní 
by tam měl být znovu jako předseda dozorčí rady. Nebude hlasovat pro koaličně 
nominované členy.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že pokud jde o možnost seznámení se se stavem teplárny, musí 
město informovat všechny akcionáře rovnou cestou. Pravdou je, že se povedlo v minulém 
období vytěsnit tzv. kvalifikované minoritní akcionáře, kteří nemají práva podle 
obchodního zákoníku nebo podle zákona o obchodních korporacích, nicméně není špatně, 
že tam zůstává řada drobných akcionářů, vůči kterým se musí dodržovat zákon úplně 
stejně. Je pravdou, že ti kvalifikovaní minoritní akcionáři si doposud podrželi 1 akcii a to 
jim dává právo podávat žaloby na neplatnost valné hromady. Není to zanedbatelná věc, 
protože zneplatnění valné hromady je závažný krok, který může zkomplikovat a způsobit 
další škody, ale nemůže informovat o detailním průběhu soudních sporů. V minulém 
funkčním období teplárna začala zveřejňovat na webových stránkách řadu informací, což 
do té doby nečinila, a akcionáři mají mnohem více informací než předtím. Je možnost 
nahlédnout do forenzního auditu a v minulém období toto bylo praktikováno. 
Předpokládá, že je možné se po vyhotovení plné moci do něj podívat. Forenzní audit je do 
jisté míry obecný a může sloužit jen jako podnět pro další šetření. Za situace, kdy 
v teplárně byl kvalifikovaný minoritní akcionář, který dával podněty, tak se jimi musela 
teplárna zabývat a musela nechat zpracovat znalecké posudky. Některé vznikly a zjistily, 
že se nic neděje, a některé zjistily, že se něco děje, a pokud advokáti řekli, že tady to má 
právní důsledky, tak byly podány žaloby. Informace proběhly v novinách a považuje to za 
vytvoření tlaku na to, aby žaloby byly v budoucnu staženy nebo nebyla podávána 
odvolání. Není pravda, že by teplárna prohrála spor o odkaliště. Sdělil, že musí město 
počkat na výsledek odvolacího řízení a na pravomocné rozhodnutí soudu, ale ať se 
nesnaží Ing. Joch sdělovat, že dozorčí rada konala špatně, když se snažila vymáhat 
náhradu škody, kde bylo označeno, že škoda vznikla. Doplnil, že není objektivní 
informace, že by představenstvo dělalo to, co řekne dozorčí rada. Odkázal na stanovy, 
které jsou veřejným dokumentem, a v „německém modelu“ má dozorčí rada silnější 
postavení, než má v klasickém modelu. Dozorčí rada nemůže zasahovat do obchodního 
vedení představenstva. Představenstvo koná, odpovídá za to, co dělá, a věci jako odkaliště 
jakým způsobem sanovat a kdy sanovat řeší představenstvo. Ve stanovách je uvedeno, 
kdy dozorčí rada dává souhlas, kdy dává vyjádření a kdy bere materiály na vědomí. 
Dozorčí rada se scházela 15 x do roka, častěji než jednou za měsíc, a svou práci dělala 
odpovědně a věří, že Ing. Joch nemá informace úplně objektivní. Sdělil, že v budoucnu 
rozhodne nezávislý soud.       
Mgr. Filip: Požádal o upřesnění, jak se bude hlasovat.
JUDr. Ing. Bouzek: Vysvětlil způsob hlasování.  
M. Šebek: Apeloval na ty, kteří chtějí do dozorčí rady a dnes neměli s teplárnou nic 
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společného, aby se sešli a seznámili se s forenzním auditem a aby se seznámili se situací 
kolem teplárny, a když osloví bývalé vedení, tak jim k tomu informace podají. Navázal na 
Ing. Jocha, kdy je pro něj překvapením, že se vrací Mgr. Thoma, kdy za sebe to nemůže 
podpořit. Pokud byl předsedou představenstva ve společnosti teplárna, ať mu nikdo 
netvrdí, že nemůže o ničem vědět, a pokud řekne, že nevěděl, tak nedostatečně vykonával 
svou činnost. Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka, kdy to na něj působí jako hra 
za cizí peníze. Soudní spory dokážou trvat dlouho, a že musí město čekat na rozhodnutí 
soudu, tak se to může týkat ještě dalšího zastupitelstva.  Je nezpochybnitelné, že kolem 
odkaliště nějaké rozhodnutí padlo, teplárna se odvolala, kdy každé odvolání činí 
2 mil. Kč. V tomto rozhodnutí je, ač je nepravomocné, že musí teplárna zaplatit právní 
služby ve výši 1,5 mil. Kč. Sečetl celou genezi odkaliště a celkem už to stálo 
10,5 mil. Kč. Otázka je, proč se to vlastně dělá neekonomicky, když finanční prostředky 
formou dividend mohou z teplárny přitéci do rozpočtu Českých Budějovic. Hovořil 
o historii kolem turbíny, dále se dotázal, k čemu potřebuje teplárna třetí posudek a jak 
informoval JUDr. Ing. Bouzek své koaliční partnery. Myslí si, že to jsou legitimní otázky, 
které by se měly zodpovědět. 
JUDR. Ing. Bouzek: Myslí si, že je dobře, že v předchozím období odešli političtí 
představitelé teplárny a že jsou tam lidé, kteří si za tu práci zaslouží odměnu. Z pozice 
řadového člena nemůže informovat jednotlivé akcionáře jiným způsobem a nemůže přijít 
např. za panem RNDr. Kohnem, CSc. Tím, jak se stane členem dozorčí rady, se s tím 
seznámí, a pokud se tomu bude věnovat, tak ho to bude stát množství času a práce. Pokud 
se tomu bude věnovat, tak ta práce, která tam byla odvedena, je nedohledný počet hodin 
i z důvodu problémových věcí. Informace M. Šebek má a domnívá se, že jsou od jeho 
kolegů, ale jsou jednostranné a nejsou objektivní. Pokud ekonomický posudek řekne, že 
se to má žalovat, tak se žalovat musí, jinak by škodu chtěli po nich. Spory jsou 
dlouhodobé, ale praxe je taková a věří, že do budoucna bude lepší a lepší, bude doufat.  
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Vznesl dotaz, zda mohou akcionáři dostat informaci, o kterou 
nepožádali, protože je přesvědčen že ano. 
JUDr. Ing. Bouzek: Informace dostávají prostřednictvím webu a valné hromady, všichni 
stejně. 
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Dotázal se, zda může odpověď poslat i těm, kteří si ji 
nevyžádali, v tom případě bude zákon dodržen.  
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že by docházelo k informování jednoho akcionáře a pak by 
mohli oponovat další, kteří nebyli vyrozuměni. Není to tak, že dozorčí rada bude 
informovat zastupitelstvo, které je „jen“ kolektivním orgánem města, ale má to svá 
pravidla. Dochází k informování na valné hromadě, vyvěšením na webu nebo 
představenstvo pošle nějaké informace, které zazněly na valné hromadě.   
Doc. MUDR. Petr, Ph.D.: Jestliže někdo požádá o informaci a není mu poskytnuta 
z důvodu toho, že nelze preferovat jednoho akcionáře, je možné vyhovět zákonu tou 
formou, že tuto informaci poskytne i všem ostatním akcionářům. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že je možné informace poskytnout generelně na valné 
hromadě.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že podpoří všech 7 navržených členů. Souhlasil 
s Ing. Jochem ohledně dálnice D3, nedotkne se jí to v koridoru dálnice, ale sjezdy jsou 
důležité a jsou v zásadách územního rozvoje. Domnívá se, že představenstvo teplárny 
mělo jednat a ta část měla být dávno rekultivována. Souhlasil s Ing. Jochem a M. Šebkem, 
že informovanost zastupitelstva a všech občanů považuje za naprosto zásadní. V tomto se 
mu „německý model“ nelíbí, protože město nemá nárok na žádnou informaci, byť je 
vlastníkem. Nejjednodušší způsob, jak dostat informace, je zveřejnit vše na webu 
teplárny. Měly by se zveřejnit všechny soudní spory, kdo je vyvolal, jaký byl průběh, jaké 
byly náklady, a měly by se zveřejnit dle jeho názoru i odměny členů představenstva 
a pojištění, které tam mají. Myslí si, že otevřenost ohledně teplárny sen patří bez ohledu 
na to, v jaké je kdo politické straně, a město by mělo od teplárny dostat více než 
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20 mil. Kč ročně do rozpočtu města. 
JUDr. Ing. Bouzek: Poděkoval Ing. Konečnému, Ph.D., že mu připomněl odkladiště, 
protože zprávy o tomto proběhly v médiích s tím, že toto se týká  i „srubeckého 
přivaděče“. Byl seznámen s harmonogramem, který bere do úvahy dvě souběžné věci: 
stavbu „srubeckého přivaděče“ a řešení rekultivace, tam by neměl být žádný problém. Byl 
uměle vytvořen a dle harmonogramu bude přivaděč stavěn. „Německý model“ řízení 
společnosti se vyznačuje tím, že dozorčí rada odvolává a volí představenstvo. Ve 
standardním modelu, kde je představenstvo voleno valnou hromadou, platí stejná pravidla 
vůči akcionářům. Rovnost k akcionářům platí stejně v každé akciové společnosti. 
Souhlasí s Ing. Konečným, Ph.D. ohledně otevřenosti teplárny. Nesouhlasí pouze, že 
v soudních sporech platí nějaká taktika a asi by nebylo dobré zveřejňovat soudní spory. Je 
nutné to chápat jako záměr zainteresovaných stran.  
E. Hajerová: Hovořila o prodeji podílu společnosti E.ON. 
M. Šebek: Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka a sdělil, že zde nikoho neobhajuje, 
kdy jeho straničtí kolegové se budou obhajovat u soudu, a rozhodnutí, která padla,  
ukazují, že jsou obhájeni. To, že se bude druhá strana odvolávat a nerespektuje první 
instanční rozhodnutí, je druhá věc. Požádal JUDr. Ing. Bouzka, aby cítil povinnost je 
o některých děních v teplárně informovat. Jakou cestu zvolí, to nechá na něm. 
JUDr. Ing. Bouzek sdělil, že bude respektovat rozhodnutí soudu, ale jedno rozhodnutí zde 
je a dále se teplárna odvolává. Dotázal se, které to rozhodnutí bude to nejvyšší a teplárna 
se přestane odvolávat. Dále vznesl dotaz na to, jak bude teplárna strategicky řízena, 
protože každá strana má strategii pro vedení soudních sporů. Samostatnou kapitolou je 
právní zastoupení teplárny, jedná se o NH Partners, advokátní kancelář, s. r. o. Dotázal se, 
jak jsou postavené smlouvy, protože částky, které jim byly zaplaceny, se přibližují 
k částce přes 5 mil. Kč. Jedná se o finanční prostředky města a za vyplacené odměny by 
se mohlo postavit nejedno dětské hřiště. Má obavy, aby to město nestálo další peníze, bez 
toho aby se dostaly zpět. Vyzval, aby si hnutí ANO zjistilo informace a zaujalo jasné 
stanovisko. Nevěří tomu, že by tam mohlo dojít k jinému pohledu, který by byl v zájmu 
občanů města, když je tam navržen člen, který tam působil v roce 2002.   
JUDr. Ing. Bouzek: Neví, proč jako řadový člen dozorčí rady by měl informovat ostatní. 
Nerozhoduje o tom, zda někdo bude nebo nebude podávat odvolání. Spory jsou 
individuální a záleží na odůvodnění rozhodnutí soudu, následně pak právní kancelář dojde 
k doporučení, zda odvolání podat či nepodat. Dozorčí rada nepodávala sama svévolně 
žaloby a odvolání bez toho, aniž by na to měla nějaké doporučení. Není rozhodně mluvčí 
teplárny a respektuje zákon. 
M. Šebek:  Sdělil, že má v teplárnu v gesci, pak tomu nerozumí, když se bojí k tomu 
přihlásit.   
Ing. Joch: Myslí si, že zde zaznělo dost, aby si zastupitelé zhodnotili situaci, která tam 
panuje. Rozhodně to není boj pro dobro teplárny, ale jsou to politické hrátky. Vrátil se 
k odkališti, kdy jde také o pátou a šestou etapu zanádražní komunikace, a celý příběh je, 
že zde několik let se má připojit na Pohůrce k dálnici D3. Má se připravovat projektová 
dokumentace a společnost PRAGOPROJEKT, a. s. řeší, že je potřeba to vést po hraně 
odkaliště, která je ale brána jako vodní plocha. Několikrát již na toto upozorňoval. 
Dohody jsou složité a budou složité. Apeloval na Mgr. Matouška, MBA, aby si jako 
zástupce na valné hromadě připravil seznam otázek a nenechal se odbýt, protože to je 
jediný způsob, jak se to dozví i ostatní akcionáři. Dále hovořil o pojistkách, které jsou 
uzavírány se členy dozorčí rady. Sdělil, že představenstvo podává žaloby na základě 
impulzů dozorčí rady.  
JUDr. Ing. Bouzek: Ohradil se k vyjádření Ing. Jocha, protože se ho dotýká to, že 
Ing. Joch říká, že si tam TOP 09 přitáhla nějaké právníky a jako advokát se striktně 
vyhýbá tomu, aby něco dělal pro město nebo pro podniky v jeho vlastnictví, protože to 
není slušné. Mrzí ho, že toto říká, naopak zaznamenal jiné příběhy, kdy byly prokazatelné 
snahy o ovlivnění znalců.    
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Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha, kdy připojení zbytku zanádražní 
komunikace je již projekčně vyřešeno. 
MUDr. Burda: Vznesl dotaz, co vede koalici k tomu, že byli vyškrtnuti dva kandidáti, 
protože rada města schválila devítičlenné složení, a jaký je klíč ve výběru členů. 
Nerozumí tomu, jakým způsobem se navrhují členové, pro to nemůže proto hlasovat.  
JUDr. Průcha: Zmínil systém, který byl zvolen, a to "německý model". Souhlasí 
s JUDr. Ing. Bouzkem, že dozorčí rada nemá zasahovat do obchodní činnosti 
představenstva.  Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou, a proto je neustále 
představenstvo v rozhodné době významně vázáno na dozorčí radu. Dnes rozhoduje 
dozorčí rada a má velký vliv na představenstvo, ale je to tím, že máme právo odvolat 
a volit.     
JUDr. Ing. Bouzek: Poděkoval JUDr. Průchovi, ale upozornil, že v současné chvíli 
političnost dozorčí rady není absolutní, protože jsou tam tři členové za koalici, dva 
členové za opozici, dva zaměstnanci a dva nezávislí.  
Mgr. Podhola:  Dotázal se, proč Ing. Moravec nechce kandidovat do dozorčí rady 
Teplárny města České Budějovice, a. s. 
Ing. Moravec: Odpověděl, že se jedná o koaliční dohodu.  
 

10. Majetkové dispozice ()

10.1 Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
v rámci stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice - SO 401 - veřejné 
osvětlení" (KP-ZM/258/2015/M/130)
Přijato usnesení č. 100/2015 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.2 Dispozice s majetkem města - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 22 v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/252/2015/M/124)
Přijato usnesení č. 101/2015 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.3 Dispozice s majetkem města - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/281/2015/M/152)
Přijato usnesení č. 102/2015 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek 

10.4 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – 
lokalita Šindlovy Dvory (KP-ZM/270/2015/M/141)
Přijato usnesení č. 103/2015 (34,0,1,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

10.5 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 128/15 a  č. 128/17 v k. ú. České 
Vrbné (KP-ZM/255/2015/M/127)
Přijato usnesení č. 104/2015 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

10.6 Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 
v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/280/2015/M/151)
Přijato usnesení č. 105/2015 (34,0,1,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek:

10.7 Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2061/928 a parc. č. 2061/965 
v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (KP-ZM/247/2015/M/121)
Přijato usnesení č. 106/2015 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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10.8 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České 
Budějovice 3 (KP-ZM/253/2015/M/125)
Přijato usnesení č. 107/2015 (36,0,4,2/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

10.9 Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku parc. 
č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/257/2015/M/129)
Usnesení nebylo přijato (0,11,27,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
Ing. Konečný, Ph.D: Sdělil, že nedoporučuje odkoupení.
Mgr. Vodička: Doporučil, aby město společně s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových projednalo prodej tak, aby pozemek měl jednoho vlastníka. Myslí si, 
že je vhodné zaujmout stejný postoj.  
 
Byla vyhlášena přestávka a následně byl projednán bod Vystoupení občanů. 

10.10 Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 711/12 v k. ú. České 
Budějovice 4 (KP-ZM/264/2015/M/135)
Přijato usnesení č. 108/2015 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.11 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2137/269 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita sídliště Vltava (KP-ZM/260/2015/M/132)
Přijato usnesení č. 109/2015 (23,0,18,2/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek 
Diskuse:  
Ing. Konečný, Ph.D.: Uvedl, že nesouhlasí s cenou za odkup tohoto pozemku, a protože je 
soudní znalec, tak si dovede představit, jak by měla cena vypadat.
Ing. Joch: Sdělil, že se nechce se pouštět do sporu s Ing. Konečným, Ph.D., kdy je 
soudním znalcem, ale ceny se po novém roce mění jiným směrem a myslí si, že výkup za 
tuto cenu není nijak přemrštěný. Uvedl příklad, když se snažil vypořádat pozemky pro 
budoucí cyklostezku Na Děkanských polích, tak se cena pohybovala okolo 800 Kč/m2 
a představa jejich znalce byla přes 1000 Kč/m2. Mělo by se vést jednání, zda by pozemky 
nemohly být převedeny na město, protože je stejně udržuje, ale myslí si, že cena není 
přemrštěná.  
Mgr. Vodička:  Informoval o své zkušenosti, kdy je ve Společenství vlastníků L. B. 
Schneidera, které kupovalo 25 m2 od města, část byl zelený pruh a výkupní cena byla 
1 500 Kč/m2.
M. Šebek: Sdělil, že to na něj působí zmatečně, kdy jeden z náměstků doporučuje odkup 
a druhý uvádí námitky k ceně, tak pak neví jak hlasovat.     
JUDr. Ing. Bouzek: Informoval, že rada města záměr odsouhlasila a respektuje právo 
Ing. Konečného, Ph.D., kdy si myslí, že separátně má také často jiný názor. Cena byla 
v řádech set korun, kdy akceptoval posudek za cenu 250 Kč/m2. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že má nějaké zkušenosti a měl se zvlášť ocenit pozemek pod 
chodníkem, který je svým způsobem stavební. Souhlasí s odkoupením, ale ne za tuto 
částku. Pokud je to zeleň, která je nezastavitelná, tak nemůže být cena 450 Kč/m2.     
E. Hajerová: Požádala o znalecký posudek. 
M. Šebek: Sdělil, že nemá možnost si zajistit svého soudního znalce a jít se na to podívat 
a prověřit si to. Důvěřuje plně tomu, co předloží rada města tomuto zastupitelstvu, a když 
mu Ing. Konečný, Ph.D. řekne, že se mu zdá částka vysoká, tak je na pochybách a neví 
jak hlasovat.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil pouze svůj osobní názor a měl pocit, že je důležité, aby ho 
řekl, a je na zastupitelích, jak budou hlasovat. 
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl, že rozhodne hlasování a ve znaleckém posudku je uvedeno, že 
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se oceňuje zvlášť část plochy pod komunikacemi a část plochy pod zelení a je možno 
počítat s průměrnou cenou 540 Kč/m2. Respektuje rozhodnutí rady města a je tam také 
vyjádření odboru správy veřejných statků. Respektuje názor Ing. Konečného, Ph.D. a není 
si jist, zda může zpochybnit nesprávnost posudku, cena je administrativní. 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, zda s nákupem pozemku bylo počítáno v návrhu rozpočtu a zda 
je zařazen do plánu investic, a pokud to město nekoupí, zda se nic nestane. 
JUDr. Ing. Bouzek:  Odpověděl, že v důvodové zprávě je vysvětleno, že jde o místní 
komunikaci IV. třídy a v okamžiku, kdy tam město bude dělat stavební úpravu, tak pro 
účely stavebního řízení to musí být vypořádáno. Ve znaleckém posudku je uvedena cena 
540 Kč/m2, ale majitelé přistoupili na částku 450 Kč/m2. 
Mgr. Filip: Vznesl dotaz, kde se objevila touha, že se koupí tento pozemek. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že dle sdělení majetkového odboru tam má být provedena 
regenerace.
E. Hajerová:  Upozornila, že tyto věci měly být diskutovány již na radě a do zastupitelstva 
mělo být jasné stanovisko.     
RNDr. Zahradník: Vyjádřil se k proceduře ohledně toho, jak rada města tento materiál 
předkládá zastupitelstvu. Pro občany je důležité, jak se jedná navenek a hlasování 
jednotlivých radních není předmětem výstupu z jednání rady. Diskuse musí probíhat na 
radě a rada má předkládat materiál s nějakým stanoviskem a to je kladné. Ing. Konečný, 
Ph.D. je zkušený znalec, ale nejedná zde v pozici soudního znalce, kdy má odpovědnost 
jako radní.  
Ing. Svoboda: Doplnil, že materiály z rady města po schválení programu jsou 
zastupitelům přístupné.   
Ing. Joch: Sdělil, že je pravda, že jsou materiály přístupné, ale zastupitelé dostávají zápis 
z rady města, ale materiály jsou pak přepracovány do jiné podoby. Zaujalo ho, že impuls 
k odkupu dal odbor správy veřejných statků, že tam proběhne regenerace a že se konečně 
připravují investice do další etapy na sídlišti Vltava, kdy toto je důvod, proč se začalo 
jednat s vlastníky. 
JUDr. Průcha: Domnívá se, že je svéprávný zastupitel, a nebude se odvolávat na to, zda 
mu něco předloží rada města. Jde mu ale o rozpor mezi soudními znalci, zda byl 
požadavek odboru správy veřejných statků objektivní nebo zda byl pouze proto, že tam 
město seče trávu, tak pro toto hlasovat nebude.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že kdyby tušil, že to rozpoutá politickou diskusi, tak by 
o tom nehovořil. Vystupuje zde samozřejmě jako radní a JUDr. Ing. Bouzek udělal vše, 
jak měl, ale chtěl pouze vysvětlit, proč se zdrží hlasování. 
Ing. Joch: Sdělil, že plánovaná regenerace vlastně neznamená vůbec nic, a opět neví, jak 
má hlasovat. Proč ty pozemky bude město kupovat, požádal o vysvětlení, co se tam 
chystá. 
Ing. Moravec: Sdělil, že odbor správy veřejných statků podal podnět a pak se k tomu 
vyjadřoval také investiční odbor a hovořilo se o regeneraci sídliště Vltava, a proto se to 
kupuje, aby pozemky, na kterých regenerace.
Ing. Joch: Dotázal se Ing. Holického, co se v dané lokalitě připravuje. 
Ing. Holický: Sdělil, že zatím nic konkrétního, ale nevyloučil, že v rámci projektu 
regenerace sídliště Vltava v budoucnu k nějakému konkrétnímu záměru dojít může. 
Ing. Joch: Pokládá si otázku, zda má na příštím jednání zastupitelstva předložit návrh na 
změnu vedení města. Vyzval občany, aby si pustili příští zastupitelstvo, protože je k pláči, 
co se zde dovídá. Reagoval na vystoupení radních, kdy si dokáže představit, co znamená 
regenerace a je přesvědčen, že investiční odbor má připravenou další etapu, ale není si 
jist, že je to ve schváleném rozpočtu, ale oceňuje práci kolegyň z majetkového odboru.
Mgr. Vodička: Sdělil, že v materiálu jsou veškeré argumenty jasně uvedeny a pro jeho 
rozhodnutí mu stačilo, aby hlasoval pro. V okolí jsou pozemky veřejného prostranství 
a na něm jsou komunikace, které jsou ve vlastnictví města. Město to udržuje na své 
náklady a uvažuje se o regeneraci, tak by bylo dobré, aby pozemek vlastnilo. Uvedl svoji 
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zkušenost a přimluvil se za to, aby město pozemek koupilo za cenu 450 Kč/m2.      
Ing. Talíř: Podpořil Ing. Jocha, aby občané sledovali jednání zastupitelstva, aby bylo 
vidět, jak někteří zastupitelé vystupují. Ing. Joch přiznal, že je řada materiálů, pro které by 
hlasoval, ale jestliže může způsobit problémy v koalici, tak pro ně hlasovat nebude.    
Mgr. Filip: Pokud tento pozemek není poslední, který je nutný k regeneraci, navrhuje 
předložit je najednou. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že v materiálu je mapa, kde je pozemek vyznačen, a okolo jsou 
vyznačeny barevně pozemky města, zbývá vykoupit pouze tento pozemek, aby ta plocha 
byla kompletní.       

10.12 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2206/50 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/244/2015/M/118)
Přijato usnesení č. 110/2015 (34,0,1,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.13 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. 
České Vrbné – stavba chodníku a parkoviště - Bergamo (KP-ZM/259/2015/M/131)
Přijato usnesení č. 111/2015 (37,0,1,5/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

10.14 Dispozice s majetkem města – odkoupení částí pozemků parc. č. 1195/1, 1195/2, 1195/3, 
1195/4, 1195/6, 1195/7, 1195/9 a 1195/19, vše v k. ú. České Budějovice 3 – „severní 
spojka“ (JIP majetková, s. r. o.) (KP-ZM/276/2015/M/147)
Přijato usnesení č. 112/2015 (33,0,2,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Diskuse:  
Ing. Joch: Pochválil práci těch, kteří docílili této dohody, protože jednal s tímto subjektem 
a dohody byly neúspěšné. Upozornil, že pro celou investici „severní spojky“ se bude 
muset odvést spoustu další práce. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že na společném jednání toto prosazoval Ing. Konečný, Ph.D. 
JUDr. Průcha: Dotázal se, že v usnesení je uvedeno „…nejméně však za cenu ve výši 
4.000.000 Kč“, kdy maximální cena není uvedena.  
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že je to za cenu v čase a místě obvyklou, nejméně však za 
1 600 Kč/m2, a předpokládá, že to je požadavek druhé strany. 
JUDr. Průcha: Otázkou je, co bude prodávající chtít.  
JUDr. Ing. Bouzek: Město to bude kupovat za cenu obvyklou 1.600 Kč/m2, kdy se jedná 
o současnou cenu a je to podmíněno proto, aby cena nebyla nižší.    

10.15 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu 2. etapy Jihočeského 
vědeckotechnického parku – rozšíření ulice Lipová, k. ú. České Budějovice 2 – 
odkoupení ZTV (KP-ZM/274/2015/M/145)
Přijato usnesení č. 113/2015 (35,0,0,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
RNDr. Zahradník: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Jihočeský 
vědeckotechnický park, a. s. 

10.16 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu na 
pozemcích parc. č. 1237/1, parc. č. 1233/2 a parc. č. 1226/1 v k. ú. České Budějovice 4 
(KP-ZM/267/2015/M/138)
Přijato usnesení č. 114/2015 (35,0,2,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.17 Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod  pozemku parc. č. 3091/3 v k. ú. 
Heřmaň u Českých Budějovic (KP-ZM/256/2015/M/128)
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Přijato usnesení č. 115/2015 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

10.18 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1201/78 a 1201/79 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-
ZM/254/2015/M/126)
Přijato usnesení č. 116/2015 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Diskuse:  
Ing. Joch: Vzpomíná si, že když město žádalo o tyto pozemky, které byly v majetku ŘSD 
do svého majetku, tak to nebylo jednoduché. Uvedl příklad přechodu na Pražské tř. 
u IGY. Pamatuje si, že se ŘSD k městu chovalo významně macešsky a navrhl se chovat 
v podobném režimu. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odkázal Ing. Jocha na čtvrtý odstavec důvodové zprávy, kde je 
uvedeno - bezúplatné nabytí pozemku pod cyklostezkou, které bylo schváleno 
zastupitelstvem dne 20. 6. 2013 a dosud nebylo realizováno, protože mají vnitřní pravidla 
o reciprocitě.
Ing. Joch: Shrnul, že za tyto pozemky pak dostane město pozemky pod cyklostezkou.   

11. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Sídliště Máj  (KP-ZM/243/2015/M/117)
Přijato usnesení č. 117/2015 (27,0,9,7/43)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuse: 
Ing. Joch: Poděkoval pracovníkům příslušného odboru, ale odmítl hlasovat pro 
závěrečnou zprávu, protože nesouhlasí s mechanismem procesu schvalování, které 
proběhlo e-mailem.

12. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2014 (KP-ZM/241/2015/M/115)
Přijato usnesení č. 118/2015 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Ing. Talíř.

13. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2014 (KP-ZM/266/2015/M/137)
Přijato usnesení č. 119/2015 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Talíř. 

14. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2015 - 1. výzva (KP-ZM/269/2015/M/140)
Přijato usnesení č. 120/2015 (39,0,0,3/42)

15. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (KP-ZM/234/2015/M/110)
Přijato usnesení č. 121/2015 (39,0,2,2/43)
Materiál uvedl Ing. Talíř. 

16. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 1 (KP-ZM/265/2015/M/136)
Přijato usnesení č. 122/2015 (41,0,1,1/43)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Diskuse:  
Mgr. Lavička: Sdělil, že sportovní komise doporučuje zastupitelstvu města takto 
předložený návrh schválit.   
Mgr. Filip: Upozornil, že u opatření č. 1 se mu nelíbilo, že na prvním jednání 
komise docházelo k ponižování dotací a na druhém jednání se hledaly důvody, proč ke 
krácení došlo. 



15

17. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 2 (KP-ZM/271/2015/M/142)
Přijato usnesení č. 123/2015 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Diskuse:  
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Mgr. Lavičky s tím, že sportovní komise je poradní 
orgán rady města a ne zastupitelstva města.    

18. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 3 (KP-ZM/273/2015/M/144)
Přijato usnesení č. 124/2015 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

19. Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sportu v roce 2015 - opatření č. 5 (KP-ZM/275/2015/M/146)
Přijato usnesení č. 125/2015 (42,0,0,0/42)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

20. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 - 
opatření č. 6 (KP-ZM/277/2015/M/148)
Přijato usnesení č. 126/2015 (41,0,0,1/42)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Diskuse:  
M. Šebek: Uvedl poznámku, že tyto akce zapadají do kategorie „750 let“. Uvedl příklady 
sportovních akcí, které v názvech nemají název „750 let“, a ve smlouvách je, že mají 
uvést logo „750 let“ při konání akce. Vytkl, že jeho představa byla, že se zde objeví větší 
akce, a toto vnímá, že se to minulo účinkem. 
Mgr. Lavička: Sdělil, že akce nemusí mít v názvu „750 let“, ale může propagovat 750 let 
založení města i jinak. Sportovní komise se snažila rozdělit prostředky tak, aby plošně 
akce spadaly do sportovních aktivit, které nemají možnost čerpat fin. prostředky z jiného 
operačního programu a jsou využity na podporu sportu a sportovních aktivit. 
Mgr. Filip:  Podpořil Mgr. Lavičku, ale vyzval všechny členy sportovní komise, aby 
kontrolovali jednotlivé akce a pak rozhodování bylo co nejobjektivnější, a sám bude 
sledovat, zda úroveň akcí bude tak velká, jak tomu odpovídají finanční prostředky.   

21. Žádost o. s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec o poskytnutí neinvestiční dotace na 4. 
ročník mezinárodního cyklistického závodu "Okolo jižních Čech" (KP-
ZM/283/2015/M/154)
Přijato usnesení č. 127/2015 
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D. 
Bylo hlasováno o protinávrhu RNDr. Zahradníka - 100.500 Kč - nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Kubíčka, Ph.D.  - 55.000 Kč - byl přijat. 
Diskuse:  
RNDr. Zahradník:  Sdělil, že cyklistika je sportem pro mládež a má celou řadu 
mediálních výstupů, ale věří že z větší části pozitivních a tento závod je pokusem vrátit 
cyklistiku střední kategorie do jižních Čech. Navzdory rozhodnutí sportovní komise 
a rady města se vyjádřil, že tento návrh podpoří, a požádal zastupitele o podporu tohoto 
usnesení. 
Mgr. Nadberežný:  Požádal také o podporu tohoto cyklistického závodu.  
Ing. Mach: Sdělil, že by také podpořil cyklistiku, protože každý druhý občan v Českých 
Budějovicích je cyklista.  
M. Šebek: Vnímá tento závod, tak že je brán jinak než ostatní, ale tuto aktivitu podpoří. 
J. Hrdý: Myslí, že tento cyklistický závod může být daleko prospěšnější např. než 
1/2Maraton.  
JUDr. Průcha: Požádal o názor koalici, zda by se k tomuto mohl někdo vyjádřit.  
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RNDr. Zahradník:  Shrnul, že žadatel je z Jindřichova Hradce, ale v tomto období není 
žádný regionální program a vše bude realizováno v rámci IPRÚ a jakmile České 
Budějovice zapomenou na to, že jsou významně odpovědné za rozvoj kraje, tak to bude 
špatně. 
 
Byla vyhláška přestávka 5 minut.  
M. Šebek: Dotázal se, zda existuje přehled účastníků z Českých Budějovic. 
Ing. Maršík, Ph.D.:  Není schopen říci.     
Ing. Konečný, Ph.D.: Byl připraven podpořit i návrh, který je zde navržen, ale pokud 
bude hlasovat jinak než rada města, tak dle Ing. Jocha by dobrou věc nemohl podpořit.
Ing. Joch: Poděkoval, že je takto sledován a že vzbuzuje takové emoce.  
Ing. Kubíček, Ph.D.: Navrhl protinávrh v částce 55.000 Kč.  
Mgr. Podhola: Požádal, aby bylo možné hlasovat o návrhu předkladatele a pak 
o protinávrhu Ing. Kubíčka, Ph.D. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že o tomto návrhu by se muselo nejprve hlasovat.  
RNDr. Zahradník: Uvedl, že se mu zdá, že 55.000 Kč je málo, protože se jedná o závod 
výkonnostní. Navrhl protinávrh v částce 100.500 Kč.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Jocha s tím, že upozornil na to, že 
když je koalice napadána, že se to může také obrátit proti opozici, když se mu nelíbilo, že 
hlasoval jinak než rada města.  
Ing. Talíř: Dotázal se, jakou částkou na cyklistický závod přispívá Jihočeský kraj.
Mgr. Podhola: Požádal, aby se nejprve hlasovalo o návrhu RNDr. Zahradníka a poté 
o protinávrhu Ing. Kubíčka, Ph.D.  
RNDr. Zahradník: Odcitoval § 8 jednacího řádu zastupitelstva města.  

22. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
20. 5. 2015 (KP-ZM/268/2015/M/139)
Přijato usnesení č. 128/2015 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková. 

23. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/263/2015/M/134)
Přijato usnesení č. 129/2015 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Tekel, MBA. 
Diskuse:  
Mgr. Vodička: Upozornil na zákon o obcích, který přesně určuje, co kontrolní výbor 
může a nemůže. Kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva města a plní úkoly, 
kterými je pověří zastupitelstvo. V zápisu z kontrolního výboru je ale uvedeno, že se 
zabýval rozmístěním dětských hřišť na sídlištích, požaduje něco po náměstcích atd. Nemá 
nic proti tomu, když předseda kontrolního výboru požádá zastupitelstvo o to, aby 
zastupitelstvo tento úkol schválilo. Varoval před tím, aby se po formální stránce takto 
zákon obcházel, protože má být důsledně dodržován.  
Ing. Konečný, Ph.D.:  Souhlasí s Mgr. Vodičkou, ale nemá problém na kontrolní výbor 
přijít a cokoli vysvětlit, i když se ho ptají na něco, co není v jeho kompetenci. Uzávěrky 
dělá orgán státní správy – odbor dopravy a silničního hospodářství. Dobrovodská ul. je 
silnicí krajskou a nechce rozebírat, kde se stala chyba, ale Jihočeský kraj prostřednictvím 
zhotovitele stavby požádal o uzávěrku necelé dva dny předtím, než ta uzávěrka byla, 
poděkoval pracovníkům odboru dopravy, že byli schopni v tak krátké době uzávěrku 
vydat. To, že má v kompetenci dopravu, neznamená, že má v kompetenci všechno, co 
souvisí s dopravou, a požádal o rozlišení, co je v jeho pravomoci, a pak bude informovat 
kontrolní výbor.     
Ing. Tekel, MBA: Reagoval na vystoupení Ing. Konečného, Ph.D., kdy mu už 
v telefonickém rozhovoru tlumočil, že se jedná o pozvání členů kontrolního výboru, 
a chce plnit usnesení kontrolního výboru, protože jsou tam noví členové. Snažil se jim to 
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vysvětlit, ale pouze tlumočil názor kontrolního výboru. Reagoval na vystoupení 
Mgr. Vodičky, kdy kontrolní výbor má také iniciativní funkci, a pokud ho zastupitelstvo 
nepověří žádným kontrolním úkolem, tak buď se kontrolní výbor nebude scházet a bude 
čekat, až ho zastupitelstvo pověří, nebo bude konat i iniciativní funkci a snažit se město 
někam směrovat.  
E. Hajerová: Sdělila, že téma rozmístění dětských hřišť na sídlištích navrhla 
Mgr. Šporclová. Dále hovořila o dopravní situaci ve městě a systému projednávání 
uzavírek a dopravních opatření. 
Ing. Talíř: Informoval, že je členem kontrolního výboru na krajském zastupitelstvu 
a stejný problém se řešil i s tamější koalicí, co všechno může kontrolní výbor kontrolovat, 
kdy dostali úplně stejnou odpověď.  Sdělil, že na krajském úřadu mají stanovisko 
ministerstva vnitra s tím, že na kraji to řeší tak, že si kontrolní výbor stanovuje plán práce 
a nechává ho schválit zastupitelstvem. 
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Poprosil Ing. Tekela, MBA, aby o ty úkoly požádal oficiálně 
zastupitelstvo. 
Ing. Tekel, MBA: Nesouhlasí se vším, co požaduje kontrolní výbor, který je sestaven 
z členů všech politických skupin, a osobně si myslí, že některé problémy nenáleží 
kontrolnímu výboru. Problémy se dají řešit jinou cestou a spousta členů nerozlišuje státní 
správu a nerozlišují, komu komunikace patří. Apeloval na členy jednotlivých politických 
stran i na ty, co jsou tam nově zvoleni, ať si přečtou zákon o obcích a neřeší se tam 
zbytečnosti. Pokud Ing. Moravec přijde na kontrolní výbor, tak kontrola rozmístění 
dětských hřišť má opodstatnění a bere to jako první krok vysvětlit systém, jak fungují 
a následně požádají zastupitelstvo o kontrolu podle toho, jaké informace kontrolní výbor 
dostane.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Tekela, MBA s tím, že když se ve 
výstupu z kontrolního výboru objeví, jaké budou vyvozeny závěry z dopravního kolapsu 
v době rekonstrukce Dobrovodské ulice v dubnu 2015, tak už je dopředu řečeno, že někdo 
za to může, ale není to pravda a je to zavádějící. Rád přijde na kontrolní výbor, ale 
v tomto případě tuto věc prověřoval velice důkladně a město nepochybilo. Reagoval na 
vystoupení E. Hajerové.  
Ing. Moravec: Poprosil Ing. Tekela, MBA, aby pro něj naformuloval usnesení, a odbor 
správu veřejných statků zajistí informativní zprávu do kontrolního výboru dle jimi 
předložených dotazů. Dále požádal zastupitele, aby to schválili, protože v tuto chvíli jsou 
tyto otázky zodpovězené. Ing. Tekel, MBA zmínil, že by bylo dobré, aby věděl 
o materiálu dopředu, protože by bylo dobré vědět, co po něm členové kontrolního výboru 
chtějí. 
E. Hajerová: Myslí si, že je potřeba jednoznačná formulace, ale jedná se o poškozené 
hřiště ve Stromovce, ale toto je možné řešit přes aplikaci Dej tip, kde se může okamžitě 
hlásit závada.    
M. Šebek:  Reagoval na vystoupení Ing. Konečného, Ph.D. ohledně dopravního kolapsu 
na Dobrovodské ul. Myslí si, že je potřeba se dívat z hlediska výsledku, kdy město bylo 
neprůjezdné. Mechanismus musí fungovat tak, že takovéto situace nenastanou a některé 
věci by bylo dobré předvídat.   
Ing. Tekel, MBA: Reagoval na vystoupení Ing. Moravce, kdy je možné, že kontrolní 
výbor dojde k nějakému závěru a kontrolu požadovat nebude. 
Doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Vyzval kontrolní výbor, aby oficiálně požádal o kontrolu 
dětských hřišť ve městě.   
Ing. Konečný, Ph.D.:  Reagoval na vystoupení M. Šebka, kdy úředníci dělají i nad rámec 
svých povinností a pracují zde úředníci kvalitně a vyžadovali si i doplnění, aby mohli 
uzavírku vydat.  Žádné pochybení nebylo, a pokud se něco udělá špatně, tak si z toho 
vezme poučení, ale v tomto případě to jde mimo jeho kompetence a město nepochybilo.  
Mgr. Vodička:  Sdělil, že podpoří smysluplné usnesení, které kontrolní výbor navrhne. 



18

Kontrolní výbor má kontrolovat činnost zastupitelstva a rady a uvedl příklad, kdy 
kontrolní výbor překročil v minulosti své kompetence.  

24. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16. a 29. 4., 
13. 5. 2015 (KP-ZM/251/2015/M/123)
Přijato usnesení č. 130/2015 (34,0,1,4/39)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
M. Šebek: Vznesl dotaz, zda se připravuje zveřejnění hlasování na radě města.
Ing. Svoboda: V současné době by to znamenalo nemalé náklady, muselo by proběhnout 
samozřejmě výběrové řízení na techniku, ale na myšlence se pracuje.  
M. Šebek: Překvapilo ho, že na 9. jednání rady města se nezúčastnil JUDr. Ing. Bouzek, 
který tam překládá 40 % materiálů. Vznesl dotaz, proč byla vybrána v jednacím řízení bez 
uveřejnění zrovna kapela Divokej Bill.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že když byla vybrána tato kapela, tak zákon porušen nebyl 
a tato kapela zapadá do dramaturgie programu akce společnosti BOSCH dne 20. 6. 2015 
s tím, že se jednalo o dohodu se společností BOSCH, která je u příležitosti 750 let výročí 
založení města. 
M. Šebek: Dále vznesl dotaz k usnesení rady města týkající se Nevyslovení nesouhlasu 
s činností členů představenstva a dozorčí rady v souvislosti se zákazem konkurence dle 
přísl. ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, kdy se ho 
to týká, protože žádal o toto nevyslovení nesouhlasu. Upozornil na termíny a stálo by za 
to na to dávat pozor. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že jsou nějaké termíny mezi jednotlivými radami, ale takto dlouho 
je to neúnosné. 
M. Šebek: Upozornil pouze na to, že mu automaticky souhlas vznikl, protože rada města 
souhlas nevyslovila. Dále ho zaujalo jmenování členů Seniorského senátu a Studentského 
parlamentu, zda plní efekt, který popsal.
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že práce Seniorského senátu je pro město přínosná 
a zaměřil se na takovou strategii, že vždy jedno sezení Seniorského senátu je na radnici 
a další sezení je např. ve společnosti, která je s městem spjatá např. na Jihočeském letišti, 
Dopravním podniku a obdobně Studentský parlament navštívil městskou policii. Zápisy 
jsou zveřejněny na internetových stránkách města včetně fotografií. 
M. Šebek: Poukázal na termín, týkající se výměny technologie digitálního kina Kotva, 
kdy požádal o větší obezřetnost odboru kultury.    
Ing. Talíř: Vysvětlil, že tato událost se odehrála tak, že nájemce kina Kotva zjistil, že byl 
vypsán grant státního fondu na digitalizaci kina, a chtěl požádat o tento grant a bylo mu 
vyhověno, ale bohužel zjistil, že když není majitel, tak nemůže podat žádost, a tudíž bude 
nutné počkat na příští rok, protože mezitím, než toto pan Turinský sdělil, uplynul termín, 
do kterého mohlo být požádáno. Usnesení bylo zrušeno a v příštím roce bude žádáno 
znovu a požádal p. Turinského o koncepci kina Kotva, co by se v souvislosti s výměnou 
digitální technologie mělo odehrát. 
M. Šebek: Pokud si někdo myslel, že p. Turinskému na toto ministerstvo poskytne fin. 
prostředky, tak byl naivní, protože takto to bohužel nefunguje. Byla tady možnost čerpat 
a město zaspalo. Apeloval na to hlídat si tyto věci, protože se zde mohou šetřit peníze. 
Popřál J. Michlovi k jeho zvolení vedoucím odboru, ale kdyby tenkrát Ing. Svoboda řekl, 
že pověřené vedoucí odborů bude řešit během třech měsíců, tak byl by spokojen. Mrzí ho, 
že ho nechal v pocitu, že to může být doba delší než jeden rok. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že je mu líto, že měl takový pocit. Informoval, že výběrová 
řízení na vedoucí odborů, kteří byli pověřeni, byla vypsána současně.  
E. Hajerová: Vznesla dotaz k usnesení č. 557/2015, kdy upozornila, že když se schvaluje 
akce v jednacím řízení bez uveřejnění, tak by tam neměla být uvedena nabídková cena, 
protože už je dohodnuta. Dále vznesla dotaz k usnesení č. 561/2015 udělení plné moci 
společnosti K-Rent, s. r. o. na kácení stromů, které jsou na pozemku města.  
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Ing. Moravec: Odpověděl, že se jedná o kácení stromů v Novohradské ulici u společnosti 
Keytec, kdy tam rostou dva nebo tři topoly, a v souvislosti s opravou chodníků je nutné 
stromy pokácet. 
E. Hajerová: Dále vznesla dotaz k usnesení, které se týká akce „Den s BOSCHEM“, zda 
byl změněn sazebník, protože za stánky s alkoholem se muselo platit vždy, i když bylo 
náměstí Přemysla Otakara II. poskytnuto na zvláštní užívání bezplatně.  
Mgr. Filip: Vznesl dotaz k usnesení č. 699/2015, ve kterém Občanské sdružení Brčko 
žádá o hudební produkci na Sokolském ostrově a zda rada města chce povolovat vjezd na 
chodníky a trávníky a stánky s alkoholem a handicapovaným vjezd povolovat nebude.    
Ing. Moravec: Požádal Mgr. Filipa o upřesnění, zda si myslí, že je to špatně a tyto akce by 
se neměly povolovat na veřejném prostoru nebo to povolovat někde jinde.  
Mgr. Filip: Myslí si, že jsou určitě vhodnější místa než mezi sportovišti a školou, kde se 
prodává alkohol a na jedné straně mu Ing. Konečný, Ph.D. sdělil, že vjezd před bazén 
handicapovaným nejde povolit a pak tam jezdí auta a prodává se tam alkohol. 
Ing. Moravec: Odpověděl, že alkohol se prodává všude 24 hodin denně a jde o to, zda ten 
alkohol tomu dotyčnému víc dává, než bere. Rada města se k tomuto vyjádřila pozitivně 
a myslí si, že u plaveckého stadionu jsou místa pro handicapované občany vyhrazena.     
Mgr. Filip: Upozornil, že když tam přijede 8 handicapovaných vozíčkářů, tak tam nemají 
možnost zaparkovat a jeho to pohoršuje, protože ve sportovních klubech se vychovávají 
děti a pak se tam válejí opilí. Vadí mu, že se toto děje v tomto prostoru.
Ing. Svoboda:  Sdělil, že výjimky z tržního řádu se udělují i na další akce, i když, je to 
zrovna u školy, tak předpokládá, že to nebude v době vyučování, a předpokládá, že to 
výchovu studentů nenaruší. Rada města to takto odsouhlasila. 
E. Hajerová: Sdělila, že tato akce byla vnímána občany negativně, protože byla svědkem, 
že tato akce byla opravdu hlučná.   
Ing. Svoboda: Odpověděl, že v případě těchto akcí je dohodnuto s městskou policií, aby 
dohlédla na dodržení doby a záborů a aby byla zachována úroveň veřejného pořádku.  
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení E. Hajerové, kdy omezení je dané ve vyhlášce 
o veřejném pořádku. 
Mgr. Filip: Dotázal se na ceník vstupného na letní plovárnu, kdy mu přišla informace, že 
zimní plovárna bude uzavřena k 27. 6. 2015. Myslí si, že uzavřít zimní plovárnu před 
konáním vrcholných mistrovských soutěží není úplně dobrá koncepce, protože pak jsou 
odkázáni trénovat např. v Českém Krumlově.    
Ing. Joch: Upozornil na to, že odpovědi od radních, kterých se jim dostává, nejsou 
dostačující a radním se odpovídat nechce, proto je zbytečné se na cokoli ptát.   
Mgr. Filip: Dotázal se na Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi 
Borek a Hrdějovice, zda to chápe tak, že si obce vyberou školu, kterou budou chtít, nebo 
to bude plánováno jinak.   
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že tento materiál je podmíněn znovuotevřením školy E. 
Destinnové, proto byl zatím stažen, a co se týká uzavření smluv s jednotlivými obcemi, 
tak je pečlivě zvažováno, s kterými obcemi tyto smlouvy město uzavře a zda je ve 
školách dostatečná kapacita. Materiál bude znovu předložen v okamžiku, že bude mít 
jistotu, zda zastupitelstvo schválí zřizovací smlouvy na otevření E. Destinnové. Dále 
sdělil, že občané Českých Budějovic budou mít vždy prioritu.   

25. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  
(KP-ZM/233/2015/M/109)
Přijato usnesení č. 131/2015 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Ing. Joch: Poděkoval náměstkům primátora za jejich odpovědi a vyzval všechny, aby si 
odpovědi přečetli a udělali si vlastní obrázek. Upozornil, že odpověď Ing. Moravce 
týkající se veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění není férová, protože tam 
chybí ještě dvě zakázky a k významným úsporám nedochází.  
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Ing. Moravec: Sdělil, že požádal odbor rozvoje a veřejných zakázek, aby zprávu uzavřeli 
k 30. 4. 2015 a aby tam byla všechna jednací řízení bez uveřejnění, která jsou k tomuto 
datu.  Následně poslal Ing. Jochovi e-mail a dotázal se ho, zda mu to takto stačí a on mu 
sdělil, že se ještě zeptá na to, jak se soutěžila Telefonica O2, a dal pokyn, aby tato 
odpověď byla odeslána Ing. Jochovi písemně. 
Ing. Joch: Myslí si, že by bylo správné napsat, že jsou ještě otevřeny dvě zakázky, které 
nejsou uzavřeny v hodnotě 1,9 mil. Kč, protože takto to vypadá, že došlo k úspoře, ale 
není tomu tak.  
Mgr. Filip: Reagoval na odpověď od Ing. Konečného, Ph.D. týkající se parkování pro 
handicapované u plaveckého stadionu. Rozčiluje ho to, že se handicapovaným občanům 
nemůže vyjít vstříc a pak se vychází vstříc obchodníkům, kteří tam prodávají alkohol. 
M. Šebek: Navázal na Ing. Jocha ohledně jeho odpovědí na jeho dotazy, kterých se mu 
dostává. Připomněl odpověď na dotaz, který obdržel od Ing. Svobody týkající se 
Žižkových kasáren, která ho absolutně nenaplňuje, a pokládá ji za nedůstojnou. 
Dále zopakoval svůj dotaz týkající se komisí rady města – Jakým způsobem rada města 
povede a bude řídit jednotlivé komise, jaké jim bude dávat úkoly a co od nich bude 
požadovat. Případně jestli komise budou zaúkolovány sestavením plánu činností popř. 
koncepcí pro danou oblast.
Ing. Moravec: Sdělil, že toto patří do bodu diskuse zastupitelů.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení M. Šebka s tím, že v tomto okamžiku 
skutečně neví, jaká je koncepce Žižkových kasáren, protože všechno má vývoj, protože 
jsou zde území, o kterých se musí přemýšlet jak je smysluplně využít, a Žižkova kasárna 
jsou pro město zásadní. Sledují se i prostředky z fondů evropské unie, jak by šly využít. 
 Dále reagoval na dotaz Mgr. Filipa ohledně parkování handicapovaných u plaveckého 
stadionu, ale bohužel by bylo nebezpečné před plaveckým stadionem vyhradit parkování 
pro handicapované. Sdělil, že se konají dopravní porady, a pokud to půjde, tak podpoří, 
aby se tam vytvořily co nejlepší podmínky.   
Ing. Joch: Reagoval na odpověď od JUDr. Ing. Bouzka týkající se pronájmu výlepových 
a plakátovacích ploch společnosti VERBA PLUS, s. r. o. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že tímto pouze dochází k legalizaci pozemku pod tím, 
protože vlastník městu nic neplatil a to si myslí, že je legitimní postup.  

26. Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin) ()
konkrétní fyzická osoba: Sdělil, že je předsedou občanského sdružení pro výstavbu 
pomníku českým válečným letcům, který by měl být odhalen dne 12. 9. 2015 při 
příležitosti 70. výročí porážky fašismu, 75. výročí bitvy o Velkou Británii a 75. výročí, 
kdy zemřel tragickou smrtí první českobudějovický rodák, který bojoval v bitvě o Velkou 
Británii. Poděkoval za podporu Mgr. Šestákovi, Ph.D., JUDr. Ing. Bouzkovi, F. Jelenovi 
a Ivanu Mánkovi. Ing. Svobodovi poděkoval za převzetí záštity nad zítřejším koncertem 
a Ing. Jochovi poděkoval za kroky, které přispěly ke vzniku pomníku. Pozval všechny 
zastupitele na koncert českým válečným letcům R.A.F, který se uskuteční 26. 5. 2015 od 
19:00 hodin v DK Metropol, kdy výtěžek z koncertu půjde na podporu výstavby pomníku 
českým válečným letcům R.A.F. 
konkrétní fyzická osoba: Uvedl připomínku k dopravě ve městě. Upozornil, že v Českých 
Budějovicích nezaznamenal, že by na křižovatkách fungovala tzv. „zelená vlna“. Dále 
požádal, zda by bylo možné zajistit parkování pro handicapované také na straně náměstí 
Přemysla Otakara II. před hotelem „Zvon“.  

27. Diskuse zastupitelů ()
Mgr. Podhola: Poprosil Ing. Konečného, Ph.D., zda by mohl nastínit časový rámec jeho 
přemýšlení týkající se Žižkových kasáren a zda přemýšlí nad tímto tématem sám nebo zda 
se uvažuje např. o pracovní skupině, která by se tomuto tématu věnovala, aby už na 
dalším jednání mohl být nějaký výstup.     
Ing. Svoboda: Sdělil, že kolegium primátora se schází k různým tématům, s tím, že 
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s Žižkovými kasárnami je to složitější, protože ne všechno patří městu a probíhá proces 
převodu dalšího objektu ze státu na město a také se jedná o možné výměně pozemku se 
soudem. Dále se bude uvažovat o využití tohoto areálu, kdy možností je několik, pracuje 
se na tom, ale rozhodně to nebude před prázdninami.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na Mgr. Podholu s tím, že některé věci se nedají dělat ze 
dne na den, přemýšlí o tom společně s vedoucími odborů a váží se na to evropské fondy 
a musí se do tohoto zahrnout i finanční možnosti města. Myslí, že příprava je důležitá 
a má určité představy, ale není to tak, že by město v letošním roce rozhodlo.  
Ing. Svoboda: Sdělil, že nechat se natlačit do termínu a pak čelit tomu, že nebyl dodržen, 
mu nepřijde správné a radši si dají více času jak naložit s areálem, než aby pak obhajoval 
několik různých variant i nerealizovatelného využití.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Doplnil, že v současné době se připravuje projekt na parkování, ale 
to není komplexní využití. Komplexní využití bude záležet na vlastnických vztazích. 
Ing. Joch: Požádal, aby se vedla diskuse po tématech.  
Mgr. Podhola: Sdělil, že nemůže být tak složité připravit informativní zprávu, protože 
toto zastupitelstvo zatím nic k tématu Žižkových kasáren nevidělo.
Ing. Konečný, Ph.D.: Nabídl Mgr. Podholovi, že mu připraví materiály, které má 
k dispozici k nahlédnutí.  
Mgr. Podhola:  Nechce ochuzovat i ostatní zastupitele a požádal o přípravu zprávy 
o současném stavu v rámci Žižkových kasáren v Českých Budějovicích, jaký má s nimi 
město záměr a jaké jsou tam majetkové vztahy.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Požádal JUDr. Ing. Bouzka, aby majetkový odbor připravil, jaké 
jsou tam majetkové vztahy.
M. Šebek: Sdělil, že by se nebál veřejné diskuse, protože v Českých Budějovicích není 
moc míst, kde město může něco udělat, a nebál by se dostat toto téma mimo radnici.  
Dále zopakoval dotaz ke komisím rady města - Jakým způsobem rada města povede 
a bude řídit jednotlivé komise, jaké jim bude dávat úkoly a co od nich bude požadovat. 
Případně jestli komise budou zaúkolovány sestavením plánu činností popř. koncepcí pro 
danou oblast. Dále vznesl dotaz, jak to vypadá se znaleckým posudkem na hokejovou 
halu pana Pouzara. Na předcházejícím zastupitelstvu bylo diskutováno také Centrum 
halových sportů, kdy bylo odhlasováno zastupitelstvem to, že město bude vymáhat ceny 
za druhé a třetí místo v soutěži o návrh na Centrum halových sportů. Dále bylo vypsáno 
výběrové řízení na veřejné WC na radnici, požádal o informace k aktuálnímu stavu.     
Ing. Svoboda: Sdělil, že co se týká Centra halových sportů, byli obesláni všichni, kteří 
obdrželi ceny za druhé a třetí místo. Některé reakce už přišly, ale jsou odmítavé a lze 
předpokládat, že se k tomu takto postaví všichni, protože podle jejich názoru je dostali 
v souladu a podle nich pochybilo město, že připustilo, že nebyly splněny podmínky. Čeká 
se, až budou kompletní odezvy, a pak město bude postupovat právní cestou.  
Ing. Konečný, Ph.D. Reagoval na vystoupení M. Šebka ohledně veřejných WC na radnici, 
kdy inicioval, aby se vytipovaly i jiné prostory na nám. Přemysla Otakara II., kde by 
mohla být větší kapacita, ale nebylo to realizovatelné. Na posledním jednání kolegia bylo 
domluveno, že se rozšíří provoz záchodů na radnici a stanou se veřejnými záchody, 
o víkendu v době od 9:00 - 18.00 hodin, v pracovní dny od 8:00 - 17.00 mimo sezónu 
a v sezóně od 8:00 do 20:00 hodin a po zkušenostech tento čas může být upraven.  
J. Michl: Informoval Ing. Jocha, který inicioval, aby invalidní WC na radnici byly 
osazeny euroklíčem - to je již zajištěno a smlouva je podepsána. Dále byl vyvěšen záměr 
o pronájmu WC na radnici, nikoli výběrové řízení, ale přihlásila se pouze jedna 
společnost. Její záměr byl takový, že chtěla WC přestavět a požadovala pronájem WC na 
dobu 20ti let a od tohoto rada města ustoupila a nabídka nebyla přijata. Dále nabídl záměr 
o pronájmu dalším společnostem, které provádí úklid i v jiných objektech radnice, ale 
nikdo zájem neprojevil. Dále se přihlásila společnost, která stáhla svou nabídku na 20 let 
a dala nabídku na pronájem prostor za 35.000 Kč měsíčně, ale ani toto nebylo přijato. 
V současné chvíli budou WC na radnici fungovat i mimo provozní dobu magistrátu, jak 
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uvedl Ing. Konečný, Ph.D.  
Ing. Svoboda: Ohledně kontroly ve společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, 
s. r. o. sdělil, že do 30. 6. 2015 komise předá zprávu o kontrole ve společnosti a následně 
bude možno říci, co bylo zjištěno.    
Mgr. Matoušek, MBA:  Ohledně hokejové haly Pouzar informoval, že je podepsána 
smlouva z minulého týdne, kdy je uzavřena mezi městem a společností Dolmen servis, s. 
r. o., kdy náklady na tento audit bude hradit p. Pouzar s tím, že bude podepsána ještě 
smlouva mezi městem a panem Pouzarem. 
Ing. Joch: Požádal Mgr. Matouška, MBA o písemnou odpověď - jak proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele komunikačních služeb se společností Telefonica O2 vzhledem 
k tomu, že byl podepsán dodatek ke smlouvě. Požádal o popsání procesů, zda vše 
proběhlo v souladu se zákonem. Reagoval na vystoupení Ing. Talíře a požádal o písemnou 
odpověď – jak se vyvíjí situace týkající se Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, 
protože upozorňoval na problémy, které mohou nastat a které se ukazují jako reálné.  
Ing. Talíř: Odpověděl, že mu samozřejmě písemně odpoví.    
Ing. Stašek: Vznesl dotaz na přípravu realizace komunikace ul. M. Horákové - 
Litvínovice s tím, že je zadána projektová dokumentace v rozmezí ul. M. Horákové a ul. 
Na Sádkách, kdy plánem je svedení provozu do ul. Na Sádkách, nebo dokončení 
propojení ul. M. Horákové – Litvínovice.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že se jedná o to, že přišel investor, který chce 
v této lokalitě zastavět obě dvě části bytovými domy, a město se chce tomuto vyhnout, 
aby v ul. M. Horákové nebyla povolena výstavba bytových domů, developer je rozprodá 
a pak obyvatelé budou protestovat proti výstavbě komunikace, proto byla dohoda, že se 
nechá udělat stavební povolení, aby se toto nestalo.    
Ing. Joch: Souhlasil s Ing. Konečným, Ph.D., ale problém je, že Ing. Popelová nechala 
z jedné strany už domy postavit, ale to, co Ing. Konečný, Ph.D. udělal, dlouhodobě 
prosazoval. 
F. Šmaus: Vznesl dotaz jménem komise rady města pro cestovní ruch, zda pracovní místo 
paní Dobiášové na odboru kultury bude zrušeno nebo bude výběr nového pracovníka, 
a ptá se z toho důvodu, aby komise věděla s kým dál jednat.  
Ing. Řeřábek: Odpověděl, že pracovní místo bylo převedeno do odboru kancelář 
primátora, oddělení marketingu, ale pracovní náplň se jí neměnila.  
M. Šebek: Vznesl dotaz, na dopisy manželů Hřebíkových, kde poukazují na to, že 
záměrem změny územního plánu může být zhatěn jejich podnikatelský záměr a vznikne 
jim škoda 22 mil. Kč, kterou budou požadovat na městě, kdo se tímto bude zabývat.  Dále 
vznesl dotaz, zda existuje vyhodnocení zkušebního provozu linky MHD na náměstí 
Přemysla Otakara II. 
Dále vznesl dotaz na spalovnu odpadu, kdy požádal o informativní zprávu, jak se město 
k této problematice staví.  
Ing. Lacina: Sdělil, že se pořizuje změna územního plánu v lokalitě Za Tratí, kde požadují 
občané snížit podlažnost rodinných domů, než je doposud, což je v rozporu s tím, co tam 
investor chce postavit. Když zastupitelstvo rozhodovalo o pořízení této změny, bylo 
informováno o postoji investora, protože k materiálu o pořízení byl již dopis investora 
přiložen a investor vystoupil i na jednání zastupitelstva. Postoj investora byl vyjádřen 
dopisem a na minulém jednání a zastupitelé s ním byli seznámeni. Co se týká náhrady 
škody, tak z pozice stavebního zákona může být uznána náhrada škody pouze v případě, 
že se mu území mění na území nezastavitelné, ale protože se mění pouze rozsah zástavby, 
tak se nedá uvažovat o tom, že by náhrada škody byla dle § 102 stavebního zákona, ale 
pokud se to bude moci soudit z hlediska občanského zákoníku, tak to je věcí dalších 
řízení.  
M. Šebek: Chápe to tak, že se město nebojí, že by takovýmto počinem mohly investorovi 
vzniknout škody. 
Ing. Lacina: V tomto případě není § 102 stavebního zákona naplněn.  
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Mgr. Podhola: Vznesl dotaz na Ing. Talíře, kdy zaregistroval v tisku krok pana ředitele Jč. 
divadla, že by již neprodloužil smlouvu šéfovi současného baletu. Zda o tomto kroku 
p. ředitele věděl a zda s ním toto rozhodnutí konzultoval. Zajímá ho jeho názor.   
Ing. Talíř: Sdělil, že je přesvědčen, že není jeho úkolem kulturu ve městě řídit, ale je 
přesvědčen, že jeho úkolem je vytvářet prostor a podmínky. Jestliže byl vybrán nový pan 
ředitel Jč. divadla, tak není jeho úkolem zasahovat do jeho manažerských rozhodnutí, je 
to jeho rozhodnutí a musí prokázat, že jeho rozhodnutí má nějaký cíl a smysl. 
Mgr. Podhola: Z odpovědi Ing. Talíře nepochopil, zda tento krok konzultoval či 
nekonzultoval. 
Ing. Talíř: Odpověděl, že mu to p. ředitel Jč. divadla oznámil a on to vzal na vědomí.  
Mgr. Podhola: Dotázal se, zda je to správné či špatné rozhodnutí.  
Ing. Talíř: Nezná, jak si nový pan ředitel přestavuje směrovat balet, až za rok skončí jeho 
současný šéf.  
Mg. Podhola:  Sdělil, že kdyby byl náměstkem pro kulturu, tak by se p. ředitele zeptal.    
Mgr. Vodička:  Zaznamenal od kolegy Mgr. Šestáka, Ph.D., že tento záměr už předložil 
ve své koncepci stávající ředitel Jč. divadla ve výběrovém řízení a nechápe tuto otázku, 
proč směřuje na Ing. Talíře. Zmínil, že jako zřizovatel by město mělo ctít to, co dělá 
kulturu kulturou, a to si myslí, že je naprostá umělecká svoboda.  
Mgr. Podhola: Sdělil, že pouze položil otázku současnému náměstkovi pro kulturu a ať si 
každý z odpovědí udělá obrázek sám.
Ing. Joch: Vznesl dotaz, v jakém stavu je propojení Hlinska a Suchého Vrbného tzv. 
"krček". Dále tlumočil telefonát Mgr. Filipa, který upozornil na to, jak jezdí automobily 
po trávnících a po chodnících u plaveckého stadionu. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že Mgr. Filip se s ním může kdykoli zkontaktovat. 
Co se týká propojení Hlinská – Hraniční, tak je tam vydáno územní rozhodnutí, které je 
na krajském úřadu. Bylo napadeno i rozhodnutí krajské hygieny a na ministerstvu 
zdravotnictví trvá zhruba rok, než se k odvolání vyjádří, a není zaručeno, jak rozhodne 
odvolací orgán, protože díky těmto informacím, které měl, inicioval propojku mezi 
Vrbenskou a Raab Karcher - stavebniny, která je schopna „krček“ nahradit, a nyní je to ve 
fázi, kdy se jedná majetkově a společnost Raab Karcher - stavebniny souhlasí. 
Ing. Joch: Konstatoval, že vykoupené pozemky jsou v dané oblasti špatně.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že vykoupené pozemky v oblasti „krčku“ není špatné mít, 
protože mají svou hodnotu a v době, kdy se to dělalo, to bylo důležité, ale zkoušel jednat 
i s těmi vlastníky, kteří mají založen spolek T. G. Masaryka, zda by souhlasili se změnou 
rozhodnutí, ale i tam byla negativní reakce, takže tuto cestu opustil. Nabízí se zde tato 
nová varianta a majetkově to vypadá velice dobře.   
Ing. Stašek: Informoval, že s velkou pravidelností potkává hlídku městské policie měří 
rychlost přijíždějících automobilů směrem do města v neděli v dopoledních hodinách na 
výpadovce číslo tři, která měří rychlost Jaký je cíl toho měření. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že cílem je, aby byla dodržována rychlost a městská policie má 
nějaký plán, který dodržuje. 
Ing. Stašek: Upozornil, že ve večerních hodinách tuto lokalitu využívá prostitutka ke 
svým podnikatelským záměrům, ale již bez hlídky. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že hlídka, která měří rychlost, se nezabývá něčím jiným, ale není 
problém, aby městská policie zařadila toto do pravidelných míst.  
Ing. Stašek: Dále upozornil, že v blízkosti je kemp Stromovka, který obývají 
nepřizpůsobiví občané, a všem by doporučil po osmé hodině navštívit toto místo, zda se 
o tomto problému ví a jak k tomu hodlá město přistupovat.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že městská policie je povinna vyjet a zasáhnout, a pokud se 
tam budou dít nějaké nepravosti, stačí zvednout telefon a městská policie zasáhne. 
Ing. Dolejš: Reagoval na vystoupení M. Šebka o testovacím provozu minibusu MHD na 
náměstí Přemysla Otakara II. Sdělil, že v minulosti, když měl možnost zapůjčení nových 
technologií a nových vozů, se projížděly bez jakéhokoli cíle, v momentě, kdy toto mohl 
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ovlivnit, nový minibus na zkoušku nasadil na linku s tím, že je záměr vrátit veřejnou 
dopravu do centra. Informace proběhly i v médiích, kdy za jen pár dní se linkou svezlo 
2.000 cestujících, a zajímavé bylo, že většina nastupovala Na Sadech a vystupovala na 
náměstí Přemysla Otakara II. Myslí si, že to má velmi pozitivní dopady na fungování této 
lokality. Vyhodnocení z testování je k dispozici a není problém, pokud bude mít někdo 
zájem, tak ho může zaslat.    
Ing. Joch: Vznesl dotaz, jak to vypadá s přechodem pro chodce u Domova pro seniory 
Máj. 
Ing. Talíř: Sdělil, že touto lokalitou často chodí a sdělil, že přechod je tam přizpůsoben, 
pouze je tam jediný problém, a to sloup a vyznačení zebry, ale to je otázka Policie ČR, 
zda toto umožní.
Mgr. Podhola: Sdělil, že po minulém jednání na toto téma hovořil s Ing. Holickým 
a navrhoval, že bude nejlepší oslovit pana ředitele Ing. Jandu a poprosil Ing. Holického, 
aby se s ním kontaktoval, aby tam mohly být provedeny dílčí úpravy.   
Ing. Holický: Sdělil, že akce se komplikuje, protože jsou tam technické dopravní 
podmínky, které neumožňují jít se „zebrou“ do zeleně, a znamenalo by to větší náklady 
a muselo by se udělat širší projednání, než se zdálo.  
Mgr. Podhola: Poděkoval Ing. Holickému, že se touto věcí zabývá. Bude to sice znamenat 
větší náklady, ale zároveň to bude znamenat větší komfort pro seniory.
Ing. Stašek: Vznesl dotaz, zda když byl projektován slalomový areál Lídy Polesné, tak 
zda jeho součástí měla být i komunikace. Ta ale nikdy nebyla vybudována a je používána 
komunikace přes náves, zda je i toto v řešení. Dále uvedl, že navštívil Park 4D a s hrůzou 
zjistil, že je hlídán hlídačem, který přežívá ve starém karavanu. Navrhl, zda by bylo 
možné zajistit důstojnější místo pro hlídače než karavan zastrčený v houští.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl na dotaz ohledně komunikace u slalomového areálu 
Lídy Polesné, že existuje určitá studie, kde měla být provedena změna územního plánu. 
Byla dohoda, že komunikace bude realizována. 
Ing. Svoboda: Poděkoval vedoucím odborů a zastupitelům, kteří vydrželi až do konce 
a ukončil zasedání zastupitelstva města. 

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.

6. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:32 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: Podnět k pořízení změny č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" 

v katastrálním území České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/235/2015/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
podnět k pořízení změny č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" 
v katastrálním území České Budějovice 5 (dále též "změna č. 4 RP"),

II. s c h v a l u j e
podnět k pořízení změny č. 4 RP s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace budou hradit navrhovatelé: konkrétní fyzické osoby,

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

zajistit bezodkladně odeslání informace navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva 
města,

2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zahájení projednání návrhu zadání 
změny č. 4 RP.

K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2014 (č.j. KP-
ZM/240/2015/M/114)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2015:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. přehled hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2014,
2. přehled peněžních fondů za rok 2014,
3. vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního 

města České Budějovice za rok 2014,
4. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, 

regionálních rad, příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za 
rok 2014,

5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 
2014,

II. s c h v a l u j e
závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2014 a dle § 17 odst. 7 písm. b) 
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením s výhradami dle zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2014.

K bodu: Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice 
za rok 2014 (č.j. KP-ZM/272/2015/M/143)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2015:
zastupitelstvo města

I. p ř i j í m á
navržená opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora 
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o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s konkrétními termíny a odpovědností 
pracovníků magistrátu města,

II. u k l á d á
1. Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,

do 31.12.2015 zajistit splnění nápravných opatření přijatých v části I.,
2. Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora,

do 31.12.2015 předložit zastupitelstvu města zprávu o plnění nápravných opatření 
přijatých v části I.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 67 a 68 (č.j. KP-ZM/245/2015/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 67 - odvod z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro 

seniory Máj České Budějovice do rozpočtu zřizovatele ve prospěch běžných výdajů 
finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 5.000.000 Kč a současně zapojení 
nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru na navýšení příspěvku na 
provoz v rámci úpravy rozpočtu roku 2015 ve výši 2.183.000 Kč (v rámci přehodnocení 
rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní 
neschopnost o 551.000 Kč),

2. rozpočtové opatření číslo 68 - zapojení části příjmů z finančního vypořádání města za rok 
2014 v celkové výši 14.828.906,36 Kč na zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního 
odboru na nespecifikované rezervy ve výši 4.828.906,36 Kč a na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. ve výši 10.000.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2015
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 67 a 68 do rozpočtu roku 2015.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 69 - úprava rozpočtu 2015 (č.j. KP-ZM/262/2015/M/133)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 69 - úpravu rozpočtu roku 2015 na základě provedené kontroly 
a přehodnocení rozpočtu příjmů, výdajů a financování, a to snížení rozpočtu příjmů v celkové 
výši 22.404.002,37 Kč, zvýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 8.592.997,63 Kč, 
snížení rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 27.831.000,00 Kč a úpravu rozpočtu 
financování ve výši 3.166.000,00 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Pavlu Matouškovi, MBA, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2015
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 69 do rozpočtu roku 2015.
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K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2015 v Českých Budějovicích - 
1/2Maraton České Budějovice; 26. Hudební slavnosti Emy Destinnové 2015 
v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/250/2015/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 1/2Maraton České Budějovice dne 

6. 6. 2015 v Českých Budějovicích ve výši 700.000 Kč pro Tempo Team Prague, s. r. o., 
Františka Křižíka 11, 170 00 Praha 7, IČ 25107615,

2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - na 26. Hudební slavnosti Emy 
Destinnové 2015 ve dnech 27. 8. - 22. 9. 2015 v Českých Budějovicích ve výši 
900.000 Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové České Budějovice - koncertní 
agenturu, s. r. o., Ant. Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice, IČ 65006828,

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

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.

K bodu: Řádná valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 
27. 5. 2015 (č.j. KP-ZM/278/2015/M/149)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2015:
zastupitelstvo města

I. n a v r h u j e
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
1. k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky odvolání 

1. Ing. Ivo Moravce, nar. 16. 5. 1964, bytem Dobrovodská 614/64, České Budějovice
2. Ing. Jiřího Kořínka, nar. 14. 5. 1954, bytem Kališnická 32, České Budějovice
3. JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, nar. 24. 7. 1975, bytem L. B. Schneidera 384/24, České 
Budějovice
4. Jiřího Trachty, nar. 19. 11. 1940, bytem J. Š. Baara 1614/7, České Budějovice
5. Ing. Anny Dvořákové, nar. 6. 10. 1965, bytem Máchova 642/11, České Budějovice
6. Ing. Jiřího Schacherla, nar. 4. 8. 1948, bytem Jasmínová 1692/24, České Budějovice
7. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
8. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Nová 462, Včelná
z funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,

2. k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky zvolení 
1. Ing. Romana Kubíčka, Ph.D., nar. 6. 5. 1963, bytem Spojovací 1592/1, České 
Budějovice
2. RNDr. Michala Kohna, CSc., nar. 17. 3. 1950, bytem Branišovská 941/54, České 
Budějovice
3. Ing. Petry Šebestíkové, nar. 6. 6. 1969, bytem Máchova 733/12, České Budějovice
4. Mgr. Juraje Thomy, nar. 19. 2. 1969, bytem Generála Svobody 425/35, České 
Budějovice
5. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
6. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Lidická tř. 1109/167, České 
Budějovice
7. Bc. Radka Macha, nar. 19. 3. 1973, bytem Plzeňská 2162/38, České Budějovice
za člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,
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II. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice při zastupování statutárního 

města České Budějovice na řádné valné hromadě společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s., svolané na 27. 5. 2015 hlasovat následovně:
a) k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:

Uplatnit a hlasovat PRO návrh na odvolání členů dozorčí rady.
b) k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:

Uplatnit a hlasovat PRO návrh na zvolení členů dozorčí rady.
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti v rámci stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice - 
SO 401 - veřejné osvětlení" (č.j. KP-ZM/258/2015/M/130)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího 
v právu uložení a strpění stavby veřejného osvětlení SO 401 vybudovaného v rámci stavby 
„I/34 propojení dopravních okruhů“  na částech pozemků  parc. č. 1211/5, 1211/19, 1395/4, 
1395/5, 1396/3, 1396/4, 1396/6, 1397/2, 1398/1, 1398/3, 1398/4, 1398/5, 1399/3, 1400/2, 
1400/3, 1400/5, 1401/3, 1401/11, 1401/12, 1401/14, 1401/17, 1402/3, 1403/17, 1404/2, 
1404/3, 1405/1, 1405/3, 1405/4, 1405/5, 1442/3, 1443/2, 1444/3, 1445/4, 1454/3, 1461/4, 
1462/2, 1463/2, 1463/4, 1469/2, 1471/1, 1471/2, 1472/2, 1472/3, 1472/4, 1475/5, 1874/15, 
1874/16, 4159/13, 4725/28, 4742/13, 4742/14, 4742/15 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. 
č. 3/7, 4/4, 5/10, 12/19, 12/25, 13/23, 13/25, 14/9, 175/1, 176/1, 177/3, 178/5, 179/2, 185/3, 
186/3, 187/4, 187/5, 194/2, 203/4, 204/4, 211/3, 1168/18, 1168/19 v k. ú. České Budějovice 4 
a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zajištění údržby, provozu, 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace v rozsahu, jak je 
zaměřeno geometrickým plánem mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 00244732, 
(oprávněným) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4, IČ 65993390 (povinným) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 22 v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/252/2015/M/124)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího ve strpění 
stavby "Veřejné osvětlení - SO 405" na části pozemku parc. č. 22 v k. ú. České Budějovice 5 
a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění údržby, provozu 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy výměny, modernizace v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem o celkové dotčené ploše 13 m2 mezi statutárním městem České 
Budějovice (jako oprávněným) a E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 257 33 591 (jako povinným), za cenu stanovenou 
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znaleckým posudkem ve výši 3.856 Kč s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/281/2015/M/152)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího ve strpění 
stavby "Veřejné osvětlení - SO 405" na části pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. České Budějovice 
5 a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění údržby, provozu 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy výměny, modernizace v rozsahu, jak je zaměřeno 
geometrickým plánem o celkové dotčené ploše 36 m2, mezi statutárním městem České 
Budějovice (jako oprávněným) a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha, 
IČ 70889953 (jako povinným), za cenu ve výši 10.000 Kč  + DPH s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice 
– lokalita Šindlovy Dvory (č.j. KP-ZM/270/2015/M/141)

(Změněno usnesením č. 240/2015 ze dne 12. 10. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 411/1 oddělené geometrickým plánem  č. 2179-9/2015 a  
označeného jako část „a“ o výměře 8 m2 v k. ú. Litvínovice, konkrétní fyzické osobě za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 5.600 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 pozemků parc. č. 128/15 a  č. 128/17 v k. ú. 
České Vrbné (č.j. KP-ZM/255/2015/M/127)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 128/15 o výměře 71 m2 a parc. č. 128/17 o výměře 213 m2 (vše 
ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. České Vrbné, konkrétním fyzickým osobám, za 
dohodnutou cenu ve výši 2.000 Kč/m², tj. celkem 568.000 Kč a náklady spojené s prodejem,  

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 
a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/280/2015/M/151)

(Změněno usnesením č. 20/2017 ze dne 13. 2. 2017)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 1524/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2, 1524/10 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75m2 , 1522/1 zahrada o výměře 1378 m2 a 1522/5 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 195 m2 v katastrálním území České Budějovice 
3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, 
jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.555.000 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2061/928 a parc. č. 
2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (č.j. KP-ZM/247/2015/M/121)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 106/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej id. 515/27367 pozemku parc. č. 2061/928 (za cenu ve výši 7.640 Kč) a id. 
1/24 pozemku parc. č. 2061/965 (za cenu ve výši 17.475 Kč) v k. ú. České Budějovice 2 ve 
vlastnictví statutárního města České Budějovice, konkrétní fyzické osobě, za účelem 
majetkového vypořádání vlastnických vztahů, za celkovou cenu ve výši 25.115 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/253/2015/M/125)

(Zrušeno usnesením č. 25/2016 ze dne 8. 2. 2016)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 107/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1369/13 (ostatní plocha, zeleň) oddělené geometrickým plánem 
č. 5090-13/2015 a nově označené jako parc. č. 1369/18 o výměře 266 m2 (ostatní plocha, 
zeleň) v k. ú. České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu nejméně však za cenu v místě 
a čase obvyklou, tj. za cenu 319.400 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených, za podmínky 
uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku parc. č. 
1369/18, k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího ve strpění umístění kanalizačního 
a vodovodního řadu  a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby 
a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem  mezi statutárním 
městem České Budějovice (jako oprávněným) a vlastníkem pozemku (jako povinným),

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 - odkoupení části pozemku parc. č. 711/12 v k. ú. České 
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/264/2015/M/135)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 108/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 711/12 odděleného geometrickým plánem a nově 
označeného parc. č. 711/17 o výměře 91 m2 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti 
Stylstav, s. r. o., se sídlem Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov, IČ 26916096, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, v daném místě a čase obvyklou ve výši 98.280 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2137/269 v k. ú. České 
Budějovice 2 – lokalita sídliště Vltava (č.j. KP-ZM/260/2015/M/132)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 109/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 2137/269 – ostatní plocha o výměře 1665 m2 v k. ú.  České 
Budějovice 2 z podílového spoluvlastnictví fyzických osob za dohodnutou cenu ve 
výši 450  Kč/m2, tj. celkem 749.250 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 2206/50 v k. ú. České 
Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/244/2015/M/118)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 110/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 2206/50 - orná půda o výměře 1877 m2 v k. ú. České Budějovice 
2, od konkrétních fyzických osob, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 284.470 Kč, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. 
České Vrbné – stavba chodníku a parkoviště - Bergamo (č.j. KP-
ZM/259/2015/M/131)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 111/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 4/1 o výměře cca 153 m2 v k. ú. České Vrbné 
 z vlastnictví konkrétní fyzické osoby, za dohodnutou cenu ve výši 1.000 Kč za 1 m2, 
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II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení částí pozemků parc. č. 1195/1, 1195/2, 
1195/3, 1195/4, 1195/6, 1195/7, 1195/9 a 1195/19, vše v k. ú. České Budějovice 3 – 
„severní spojka“ (JIP majetková, s. r. o.) (č.j. KP-ZM/276/2015/M/147)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 112/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3:
- částí pozemků parc. č. 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1195/6, 1195/7, 1195/9 a 1195/19 
o celkové výměře cca 2800 m2 za cenu v místě a čase obvyklou, platnou v době odkoupení, 
nejméně však za cenu 1.600 Kč/m2,
- stavby bez čp/če (jiná stavba), která je součástí pozemku parc. č. 1195/2, stavby bez čp/če 
(jiná stavba), která je součástí pozemku parc. č. 1195/3, stavby bez čp/če (jiná stavba), která 
je součástí pozemku parc. č. 1195/4 a stavby bez čp/če (garáž), která je součástí pozemku 
parc. č. 1195/9, za cenu v místě a čase obvyklou, platnou v době odkoupení, nejméně však za 
cenu ve výši 4.000.000 Kč, 
od spol. JIP majetková, s.r.o., se sídlem Hradišťská 407, Pardubice - Polabiny, IČ 25922858,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu 2. etapy 
Jihočeského vědeckotechnického parku – rozšíření ulice Lipová, k. ú. České 
Budějovice 2 – odkoupení ZTV (č.j. KP-ZM/274/2015/M/145)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 113/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. odkoupení pozemku parc. č. 1310/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2 a části 

pozemků parc. č. 1310/1 (díl a) a č. 1299/13 (díl b) oddělených geom. plánem 
a označených jako nově vzniklý pozemek parc. č.1310/5 o výměře 115 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 2, od spol. Jihočeský vědeckotechnický park, a. s., U Zimního 
stadionu 1592/2, České Budějovice, IČ 28080581, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“, tj. za kupní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH,

2. odkoupení dokončené a zkolaudované stavby komunikace – rozšíření ulice Lipová (na 
pozemcích parc. č. 1310/4 a 1310/5) v k. ú. České Budějovice 2, vybudované v rámci 
výstavby 2. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku, od spol. Jihočeský 
vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1592/2, České Budějovice, IČ 
28080581, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. za kupní cenu 
ve výši 2.000 Kč + DPH,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu na 
pozemcích parc. č. 1237/1, parc. č. 1233/2 a parc. č. 1226/1 v k. ú. České Budějovice 
4 (č.j. KP-ZM/267/2015/M/138)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 114/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu umístěné na pozemcích parc. č. 1237/1 – ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 1233/2 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1226/1 – ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k. ú. České Budějovice 4, od investora stavby společnosti EGE, 
spol. s  r. o., se sídlem 370 08 České Budějovice, Novohradská 397/34, IČ 15771695, za cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. za cenu 2.000 Kč + DPH,  s podmínkou 
uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, 
spočívajícího v právu uložení a strpění této inženýrské sítě - vodovodního řadu na pozemcích 
parc.č. 1233/2 a parc. č. 1226/1 v k. ú. České Budějovice 4 a v právu vstupu a vjezdu pro 
údržbu, provoz a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace 
a odstranění v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem 
České Budějovice (strana oprávněná) a vlastníkem pozemků společností EGE, spol. s r. o., se 
sídlem 370 08 České Budějovice, Novohradská 397/34, IČ 15771695 (strana povinná) s tím, 
že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod  pozemku parc. č. 3091/3 v k. ú. 
Heřmaň u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/256/2015/M/128)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 115/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku parc. č. 3091/3 o výměře 34 m2 v k. ú. Heřmaň u Českých 
Budějovic, Jihočeskému kraji, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, IČ 70890650, 

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou 
komunikace parc. č. 1201/78 a 1201/79 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/254/2015/M/126)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 116/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1201/78 o výměře 55 m2 a parc. č. 1201/79 o výměře 
157 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 3, zastavěných silnicí I. 
třídy, do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na 
Pankráci 546/50, Praha 4 - Nusle,

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

K bodu: Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Sídliště Máj  (č.j. KP-ZM/243/2015/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 117/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Sídliště Máj,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Sídliště Máj.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2014 (č.j. KP-ZM/241/2015/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 118/2015:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2014 (č.j. KP-ZM/266/2015/M/137)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 119/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 
2014.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2015 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/269/2015/M/140)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 120/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací z Dotačního 

programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 - 1. výzva 
dle přiloženého seznamu, 

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

Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (č.j. KP-ZM/234/2015/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 121/2015:
zastupitelstvo města

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

Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015 (granty nad 50 tis. Kč) dle přílohy č. 
3,

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

Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 1 (č.j. KP-ZM/265/2015/M/136)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 122/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2015 u opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50 000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,
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 sportu v roce 2015 - opatření č. 2 (č.j. KP-ZM/271/2015/M/142)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 123/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2015 u opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" 
dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 50 000 Kč,

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

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



36

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 3 (č.j. KP-ZM/273/2015/M/144)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 124/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2015 u opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních 
klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 50 000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2015 - opatření č. 5 (č.j. KP-ZM/275/2015/M/146)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 125/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2015 u opatření č. 5 na investice: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení 
investičního majetku sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí 
u částek nad 50 000 Kč,

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací,
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 na podporu sportu v roce 
2015 - opatření č. 6 (č.j. KP-ZM/277/2015/M/148)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 126/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2015 - opatření č. 6: "Příspěvek na podporu sportovních projektů organizovaných 
na počest 750. výročí města České Budějovice" dle předloženého seznamu vybraných 
žádostí u částek nad 50 000 Kč,

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

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



37

K bodu: Žádost o. s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec o poskytnutí neinvestiční dotace na 
4. ročník mezinárodního cyklistického závodu "Okolo jižních Čech" (č.j. KP-
ZM/283/2015/M/154)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 127/2015:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace o. s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 

1036/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ 60816171 na uhrazení nákladů spojených 
s pořádáním a zahájením 4. ročníku mezinárodního cyklistického závodu "Okolo jižních 
Čech" v Českých Budějovicích ve výši 55.000 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.

K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
20. 5. 2015 (č.j. KP-ZM/268/2015/M/139)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 128/2015:
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/263/2015/M/134)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 129/2015:
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 6. 5. 2015,
2. usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice,
3. kontrolu usnesení Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16. a 29. 4., 
13. 5. 2015 (č.j. KP-ZM/251/2015/M/123)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 130/2015:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 16. a 29. 4., 13. 5. 2015.
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice  (č.j. KP-ZM/233/2015/M/109)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 131/2015:
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: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 

Haklovy Dvory VII v katastrálním území Haklovy Dvory (č.j. KP-
ZM/236/2015/M/112)

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

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové 
Hodějovice - obec II v katastrálním území České Budějovice 6 (č.j. KP-
ZM/237/2015/M/113)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu města České 
Budějovice v lokalitě Nové Hodějovice - obec II v katastrálním území České Budějovice 6 (dále též 
"změna ÚPnM"), schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace budou hradit navrhovatelé: konkrétní fyzické osoby a uložení 
Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora,1. v souladu s ust. § 46 odst. (3) 
stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace navrhovateli o výsledku jednání 
zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit zpracování návrhu zadání 
změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nové Hodějovice - obec II 
v katastrálním území České Budějovice 6  a zahájení jeho projednání, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku 
parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/257/2015/M/129)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 
4180 zahrada o výměře 254 m2 v k. ú. České Budějovice 3  od  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42/390, 128 00 Praha, za cenu v daném místě 
a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 596.900 Kč 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  25. 5. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:
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Ing. Kamil Calta

Ing. Miroslav Joch

Ing. Jiří Svoboda
primátor


