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KP-ZM/448/2015/Z/6
ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 29. 6. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře
budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
Přítomni:
Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil
Calta, Ing. Slavoj Dolejš, 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., doc. Ing. Lucie Kozlová, 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:
Václav Fál
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda, od bodu poř. č. 1 předal řízení
zasedání Ing. Talířovi a od bodu poř. č. 29. řídil zasedání Ing. Holický.
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.
Zastupitelé obdrželi tyto materiály:
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne
24. 6. 2015, která nebyla součástí materiálů.
Dále k materiálu poř. č. 33 Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva
města České Budějovice - vyjádření Ing. Miroslava Houfka na dotaz zastupitele
MUDr. Pavla Burdy, který se týkal Teplárny České Budějovice, a. s., a Výroční zprávu
2014 - Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.
Na návrh předkladatele Ing. Holického byl stažen bod poř. č. 19 - Protipovodňová
opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa - úsek Malý jez Kaplířova - smlouva o účasti na programu 129 260 "Podpora prevence před povodněmi
III".
Mgr. Podhola podal návrh na zařazení nových bodů do návrhu programu takto:
1. Odvolání primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody (23,20,0,1/44),
2. Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce (23,20,0,1/44),
3. Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. (23,20,0,1/44),
4. Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka (23,19,0,2/44)
Dále požádal také o zvolení volební komise.
RSDr. Braný: Myslí si, že z hlediska KSČM by bylo smysluplnější odvolávat celou radu,
protože základní pilíř KSČM je poměrné zastoupení, nekádroval by, ale vidí jako
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problematické, co bude následovat dále, pokud bude odvolán primátor a tři náměstci
primátora. Sdělil, že nebude podávat jiný návrh, byť si musí rozšifrovat, proč jsou
navržena zrovna tato jména.
Mgr. Thoma požádal o přestávku na poradu klubu HOPB.
Byl schválen program 8. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (29,8,1,6/44).
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu HOPB.
Vzhledem k tomu, že dle Ing. Svobody nebyl v sále zastupitelstva dostatečný počet
zastupitelů, chtěl Ing. Svoboda ukončit zasedání zastupitelstva.
Mgr. Podhola: Zdůraznil, že toto zastupitelstvo je velmi tolerantní a nechce se vracet
k tomu, jak byl ohýbán jednací řád v rámci porady klubu HOPB. Vyzval Ing. Svobodu,
aby nepoužíval obstrukčního jednání, kdy přišel s půlhodinovým zpožděním, a aby toto
zastupitelstvo řídil a dále se jednalo.
Ing. Svoboda: Sdělil, že pokud se nedopočítal správného počtu, tak museli být zastupitelé
mimo jednací sál.
RNDr. Zahradník: Sdělil, že takováto věc se zde nikdy nestala, že by docházelo
k takovýmto dramatickým obstrukcím. Vzpomněl, že v minulosti také docházelo
k náhlým procesům, dokonce byl odvoláván primátor, a zastupitelstvo to zvládlo
s noblesou. Na to, co tato koalice udělala dobrého, si myslí, že by měla odejít a za
podmínek, které definuje zákon. Požádal Ing. Svobodu, aby sdělil svým kolegům z rady,
aby zaujali svá místa, aby mohl být naplněn program, a ať se stane to, co se má stát, a ctili
vážnost tohoto zastupitelstva.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu ANO.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda: Ing. Martin Stašek,
členové: Mgr. Jiří Filip, Ing. Petra Šebestíková, Mgr. Rudolf Vodička, Ing. Jan Pikous.
(28,0,5,11/44)
Byla zvolena volební komise ve složení: předseda: RNDr. Jan Zahradník, členové:
Ing. Miroslav Joch, Mgr. Stanislav Křída, Jaroslava Sýkorová, Jan Hrdý, Ing. Eliška
Richtrová. (24,0,6,14/44)
Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Vladimíru Hruškovou, Mgr. Petra Podholu.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 6. a 7. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Přestávka na oběd byla navržena od 12:15 - 13:00 hodin s tím, že ve 13:00 hodin bude
bod Vystoupení občanů.
Ing. Svoboda navrhl ukončení 8. zasedání zastupitelstva města v 19:00 hodin.
Sdělil, že v bodu Diskuse zastupitelů bude podána informace o hale pana Pouzara.
Ing. Svoboda oznámil, že dle § 13 odst. 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města České
Budějovice po podání návrhů na odvolání svolává primátor k jednání předsedy
politických klubů a projedná s nimi důvody odvolání.
M. Šebek: Navrhl, aby byly všechny čtyři body odvolání projednány najednou, protože
spolu souvisí.
Ing. Moravec: Nesouhlasí s tímto postupem, myslí si, že by měly být projednány zvlášť.
Ing. Svoboda: Upozornil, že pokud důvody nejsou stejné, tak by to mělo logiku projednat
každý bod zvlášť.
Mgr. Podhola: Uvedl, že pokud není soulad, tak by mělo rozhodnout zastupitelstvo
hlasováním.
Mgr. Thoma: Sdělil, že nemá stejný názor jako Mgr. Podhola. Myslí si, že schůzky by
měly být samostatné, protože zastupitelstvu toto nepřísluší rozhodovat, je to věcí
primátora města. Upozornil, že body odvolání byly také navrženy zvlášť.
M. Šebek: Sdělil, že pokud se zastupitelstvo dohodne, tak body by mohly být projednány
najednou.
Mgr. Podhola: Upozornil, že zastupitelstvo může k několika bodům sloučit diskusi.
Zastupitelstvo je suverén a on požádal, aby tyto body byly projednány dohromady.
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Ing. Konečný, Ph.D.: Neví, proč se bojí navrhovatelé odvolání říci do očí každému
z náměstků, co dělali špatně, a proč to chtějí nechat v jednom balíku.
M. Šebek: Reagoval na vystoupení Ing. Konečného, Ph.D, kdy upozornil, že vždy byly
jejich názory prezentovány veřejně, ale jsou zde jiní, kteří na otázky mlčeli.
Mgr. Thoma: Apeloval, aby na tyto body byly samostatné schůzky. Kdyby tento akt byl
úspěšný, tak město je bez statutárních orgánů, kteří zastupují město navenek.
M. Šebek: Žádá o to, aby předsedové klubů na jednom zasedání mohli projednat důvody
odvolání primátora a jeho třech náměstků. Připomněl také schůzku předsedů klubů před
tímto zastupitelstvem, kdy byla koalicí bojkotována.
RNDr. Zahradník: Myslí si, že se jedná o oddalování hlasování. Zopakoval, že je možné
dát návrh na usnesení, které sloučí diskusi.
Mgr. Thoma: Upozornil, že zastupitelstvo může hlasováním rozhodnout o sloučení
rozpravy, ale nemůže ukládat předsedům zastupitelských klubů, úkoly může dávat radě
města, jednotlivým členům rady města, tajemníkovi. Preferuje, aby body odvolání byly
projednány zvlášť.
Ing. Moravec: Reagoval na vystoupení M. Šebka a dotázal se ho, jakým způsobem pohrdá
HOPB schůzkami předsedů klubů před jednáním zastupitelstva.
Ing. Konečný, Ph.D.: Ohradil se proti slovům M. Šebka, kdy za hnutí ANO se schůzek
předsedů klubů účastnil Ing. Svoboda.
RNDr. Zahradník: Citoval §13 odst. 4. a odst. 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města
České Budějovice. Myslí si, že by měla proběhnout jedna schůzka s předsedy klubů a pro
ty, kterých se to týká, je třeba, aby si uvědomili, že se nejedná o hodnocení pracovníků
v nějaké firmě, ale je to ryze politické rozhodování.
Ing. Svoboda: Upozornil, že na písemném návrhu nejsou napsány důvody. Chápe, že je to
pouze doporučení, ale to bude předmětem jednání s předsedy klubů v jeho kanceláři.
JUDr. Průcha: Domnívá se, že doporučení Mgr. Thomy jsou účelová, aby protáhla celé
jednání. Předsedové klubů jsou subjekty, které mohou v rámci jednání něco akceptovat,
ale rozhodovat bude zastupitelstvo.
Mgr. Thoma: Sdělil, že kdyby proběhla schůzka hromadně, stejně to nebrání nikomu, kdo
bude chtít dělat obstrukce. Neříká, že se tak stane, ale svůj názor sdělil.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka. Chápal by to jako
politické rozhodnutí v okamžiku, kdy by byla odvolána celá rada města. Nechápe, proč
mají být odvoláni pouze čtyři členové. Mrzí ho, že zrovna RNDr. Zahradník takto lže,
když sdělil, že se na radnici nic neděje, ale přesto si ho dál váží.
M. Šebek: Požádal Ing. Svobodu, aby hlídal invektivy a aby se zde nehodnotily morální
kredity jednotlivých zastupitelů.
Ing. Svoboda: Sdělil, že to je nerealizovatelné, protože netuší, co který zastupitel bude
říkat.
Ing. Konečný, Ph.D.: Důrazně se ohradil s tím, že zastupitel má právo vyslovovat svůj
názor. Považoval za důležité říci v reakci na vystoupení RNDr. Zahradníka, že pokud
sleduje dění na radnici, tak není pravda, že se nic neděje.
RNDr. Zahradník: Sdělil, že občané čekali více, určitě se děje, ale koalice se zevnitř
rozpadá a to je negativní počin. Dále sdělil, že byl účastníkem výběrového řízení na
opravy Žižkovy ul., která jistě proběhne, ale to není to, co slibovali voličům, když se
ucházeli o jejich hlasy. Okamžik politického rozhodování nastal, to ať ukáže hlasování.
Ing. Svoboda: Sdělil, že by se body měly projednat tak, jak byly navrženy.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka.
M. Šebek: Požádal o hlasování o jeho návrhu na sloučení diskuse k bodům jednání
zastupitelstva 1. – 4.
Mgr. Thoma, Mgr. Vodička a Ing. Moravec požádali, aby M. Šebek podal písemně svůj
návrh.
RNDr. Zahradník: Požádal Ing. Svobodu, aby svolal poradu předsedů politických klubů.
Bylo hlasováno o návrhu M. Šebka na sloučení diskuse k bodům jednání zastupitelstva
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z 29. 6. 2015 v pořadí 1., 2., 3., 4. v jednu diskusi. (24,2,5,13/44)
Ing. Svoboda svolal předsedy politických klubů na poradu do své kanceláře a dále byla
vyhlášena přestávka na oběd.
Byl projednán bod č. 38 Vystoupení občanů od 13:00 hodin.
Primátor Ing. Svoboda předal řízení jednání zastupitelstva města náměstku primátora
Ing. Talířovi.
Ing. Talíř: Sdělil, že údajně došlo k dohodě při jednání pol. klubů, aby dořídil toto
zasedání, i když dle jeho názoru by to měl udělat ten, kdo nese odpovědnost za vzniklou
situaci. Požádal o hlasování, zda zastupitelstvo souhlasí s tímto návrhem. (38,0,1,5/44)
1.

Odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody ()
Přijato usnesení č. 135/2015
Tajné hlasování:
- odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody (pro odvolání 23, proti odvolání 0)
Předseda volební komise RNDr. Zahradník přednesl shromážděné návrhy na odvolání:
- 1. odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody
- 2. odvolání 1. náměstka primátora pro veřejné zakázky, veřejné statky, životní prostředí
Ing. Ivo Moravce
- 3. odvolání náměstka primátora pro dopravu, útvar hlavního architekta, územní rozvoj
Ing. Františka Konečného, Ph.D.
- 4. odvolání náměstka primátora pro majetek města JUDr. Ing. Tomáše Bouzka
Diskuse:
Ing. Konečný, Ph.D.: Požádal, aby mu byly sděleny výhrady k jeho práci a proč si někteří
zastupitelé myslí, že by měl být odvolán z funkce. Sdělil, že se zde nebude obhajovat,
protože to není potřeba, protože práce, kterou odvedl, hovoří za vše. Chápal by to jako
politické rozhodnutí, kdyby byla odvolána celá rada, ale takto si odvolání bere osobně.
Mgr. Thoma: Sdělil, že je poněkud zaskočen, kdy padl velmi závažný návrh na odvolání
primátora města, a očekával by, že předkladatel tohoto návrhu sdělí zastupitelstvu
a občanům, proč má být primátor a někteří jeho náměstci odvoláni.
Mgr. Lavička: Sdělil, že slyšel na chodbě velmi plamenné projevy Mgr. Podholy směrem
k novinářům, kdy jednoznačně hovořil o tom, proč by měli být odvoláni, a dokonce slyšel
i o možnosti konání nových voleb.
Ing. Konečný, Ph.D.: Důrazně vyzval Mgr. Podholu, aby zdůvodnil svůj návrh.
Ing. Svoboda: Sdělil, že důvody odvolání jsou čistě politické, nikoli racionální. Nemyslí
si, že by byli líní, nezodpovědní nebo případně měli nějaké zištné zájmy. Nezbývá než to
vzít jako čistě politické rozhodnutí a také složení momentálního stavu sil.
M. Šebek: Myslí si, že na schůzce předsedů klubů s primátorem opozice jasně sdělila
důvody a dala i odpovědi, proč zde tento návrh padl. Reagoval na Ing. Konečného, Ph.D.
Mgr. Thoma: Sdělil, že zde žádné důvody nemohou zaznít, protože žádné nejsou.
Mgr. Lavička: Uvedl, že na schůzce koaličních partnerů to zaznělo, ale myslí si, že by to
měla vědět i veřejnost.
RNDr. Zahradník: Sdělil, proč bude hlasovat pro odvolání navržených funkcionářů.
Uvedl, že za hnutí ANO byli zvoleni konkrétní lidé a občané očekávali, co se bude dít
a zda předvolební hesla budou naplněna. Jeho obavy se bohužel naplnily, kdy se nedělo
nic. Sledoval to z hlediska rozpočtu města, kdy se v něm neobjevilo příliš položek, které
by signalizovaly přípravu města na programové dotační období. Dále zmínil aktivitu,
která spočívala v omezení vjezdu na náměstí Přemysla Otakara II., kdy pro mnohé občany
je to komplikace. Dále je plánována rekonstrukce Husovy tř. z důvodu vybudování
preferenčních pruhů pro MHD, ale upozornil, že tam dochází k opravě Mariánských
kasáren s tím, že se z nich stane veřejný prostor. Hnutí ANO rozložilo zvnitřku koalici,
která disponovala poměrně kvalitní většinou 27 hlasů při 23 hlasech potřebných, a nyní
vidí, že nedisponuje ani tou potřebnou 23 člennou většinou. Lidé, kteří z hnutí ANO
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odešli, nesouhlasili s jejich postupy a dnes nejsou na jejich straně. Každý, kdo chce řídit
takovouto koalici, musí s těmito možnostmi počítat a snažit se vést odpovědnost
a představa řídit město s 23ti člennou většinou je nereálná, protože když jeden člověk
onemocní nebo odjede, tak nemohou čekat, že opozice bude jejich konání podporovat.
Koalice již není schopna řídit město kvalifikovanou většinou a to je důvod pro to, proč
bude hlasovat pro odvolání.
Mgr. Šesták, Ph.D.: Sdělil, že před pěti lety zde byl odvolán Mgr. Thoma jakousi koalicí
a občanům nebyl řečen důvod, proč měl být odvolán. Nějaká skupina si usmyslela, že
Mgr. Thoma nebude primátor. Nyní má pocit, že určitá skupina si usmyslela, že nebude
tato koalice dál vládnout a nechce také říci své důvody. Sdělil, že neví, zda důvody, které
uváděl RNDr. Zahradník, jsou jeho nebo zda jsou zástupné. Koalice nemá kvalifikovanou
většinu a určit z deseti radních čtyři jména, tak to je přeci nějaké personální vyvození
důsledků lidí, že nedělají svou práci dobře, a osobně jako člen HOPB požaduje sdělit, co
nedělá Ing. Moravec dobře, v čem se provinil, že má být odvolán. Pokud bude zvolena
tato cesta, tak je opozice povinna odpovědět nejen zastupitelům, ale především občanům,
jinak se opakuje situace jako před pěti lety. Toto řešení je vyvoláno slepencem všech
stran, kdy hlasují odpadlíci, přeběhlíci, ale i člen stávající koalice. Nechce to komentovat,
protože svých koaličních partnerů z KDU-ČSL si váží, ale cítí se být uražen za
Ing. Moravce, ale je povinností říci občanům důvody, proč má být odvolán.
Ing. Kubíček, Ph.D.: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka ohledně realizace staveb
v Českých Budějovicích.
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka a Mgr. Šestáka, Ph.D. Některé
argumenty od RNDr. Zahradníka se mu neposlouchaly dobře. Rozpočet byl připraven
v nějaké době, a aby město mohlo fungovat, v podstatě nebyla ani jiná varianta. Chápe, že
se dá využít toho, že dnes koalice nedisponuje 23 hlasy, a odvolat primátora a náměstky,
ale požádal o zvážení důsledků, které to má na řízení města, např. kdo zajistí fungování
krizových štábů, povodňových komisí, bez toho se dnes nemůže zastupitelstvo rozejít.
Vznesl dotaz, kdo zastoupí ostatní náměstky. Nebere to nějak osobně, sám o sobě má
svědomí čisté, nemyslí si, že by se zde lajdal, ale požádal o zvážení všech dopadů.
Ing. Talíř: Sdělil, že nevýhodou demokracie je, že rozhoduje většina.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení RNDr. Zahradníka, kdy sdělil, že byl
Ing. Konečný, Ph.D. spolutvůrcem toho, aby se nepokračovalo v tranzitu přes náměstí
Přemysla Otakara II., a také spolutvůrcem rekonstrukce Husovy tř., která bude probíhat
o prázdninách, tak to bylo trochu mimo. V jednom musí ale dát RNDr. Zahradníkovi za
pravdu, je to problém koalice a zejména hnutí ANO, kdy z 12 mají dnes 9 hlasů, TOP 09
má také o jednoho člena méně a je to problém i KDU-ČSL, kde mají 2 hlasy ze 3 hlasů.
Hovořil směrem k Mgr. Matouškovi, MBA, protože on je ten, který v hnutí ANO podnikl
kroky k tomu, aby se koalice rozpadla. Na posledním zastupitelstvu bojoval proti trafikám
apod. Na Sněmu hnutí ANO prohlašoval na svou čest, že bude hlasovat jako členové
ANO. Dnes je to jinak, ale je to prozatím člen hnutí ANO. Věří, že dlouho členem hnutí
ANO nebude, protože dle informací kolegů požadoval, aby se stal členem představenstva
teplárny a v případě, že místo dostane, tak se vzdá i mandátu. Mgr. Matoušek, MBA je
„veš v kožichu“ hnutí ANO a je to chyba. Sdělil, že hnutí ANO nebude dávat takovým
lidem trafiky jen proto, aby zůstali na radnici. Považuje za velice dobře, že byl
Mgr. Matoušek, MBA odvolán, protože byl učiněn velký nátlak, aby byla koalice
udržena, ale s tím nesouhlasí.
JUDr. Průcha: Reagoval na vystoupení Ing. Konečného, Ph.D. s tím, že trafiky byly dány
sedmi náměstkům. Reagoval na vystoupení Ing. Talíře ohledně rčení, že je nevýhodou
demokracie, že rozhoduje většina.
Ing. Talíř: Odpověděl, že v Ústavě České republiky je uvedeno, že v našem státě
rozhoduje většina a většina dbá ochrany menšin.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení JUDr. Průchy, kdy nikdy žádné trafiky
nikomu nedávali, to radši na radnici nebude sedět.
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RNDr. Zahradník: Vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh, aby se hlasovalo veřejně,
bude odvolání provedeno tajným hlasováním.
Byla vyhlášena přestávka pro práci volební komise.
RNDr. Zahradník: Seznámil zastupitele s postupem tajné volby.
Mgr. Thoma: Oznámil, že klub HOPB neslyšel žádný relevantní argument pro odvolání
primátora Ing. Jiřího Svobody a této volby se nezúčastní, nevyzvedne si ani hlasovací
lístky a pro tento akt opustí jednací sál zastupitelstva města.
Ing. Kubíček, Ph.D.: Oznámil, že za 9 členů hnutí ANO se ztotožňuje s postupem HOPB.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že klub TOP 09 se k tomuto postaví stejně.
Proběhlo tajné hlasování.
RNDr. Zahradník seznámil s výsledkem hlasování a upozornil, že na hlasovacím lístku je
zřejmá chyba v datu konání zastupitelstva města – namísto správného data 29. 6. 2015 je
chybně uvedeno 29. 6. 2005.
2.

Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce ()
Přijato usnesení č. 136/2015
Tajné hlasování:
- odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce (pro hlasovalo 23, proti hlasovalo 0)
Mgr. Thoma: Konstatoval jménem klubu HOPB, že nezazněl žádný relevantní argument,
proč by měl být Ing. Ivo Moravec odvolán z funkce, zastupitelé HOPB si nevyzvednou
lístky pro odvolání a nezúčastní se volebního aktu.
Ing. Kubíček, Ph.D.: Oznámil, že za 9 členů hnutí ANO se ztotožňuje s postupem HOPB.
RNDr. Zahradník: Seznámil zastupitele s postupem tajné volby.
Proběhlo tajné hlasování.
RNDr. Zahradník seznámil s výsledkem hlasování.

3.

Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. ()
Přijato usnesení č. 137/2015
Tajné hlasování:
- odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.
(pro hlasovalo 23, proti hlasovalo 0)
Mgr. Thoma: Konstatoval jménem klubu HOPB, že nezazněl žádný relevantní argument,
proč by měl být Ing. František Konečný, Ph.D. odvolán z funkce, zastupitelé HOPB si
nevyzvednou lístky pro odvolání a nezúčastní se volebního aktu.
Ing. Kubíček, Ph.D.: Oznámil, že za 9 členů hnutí ANO se ztotožňuje s postupem HOPB.
RNDr. Zahradník: Seznámil zastupitele s postupem tajné volby.
Proběhlo tajné hlasování.
RNDr. Zahradník seznámil s výsledkem hlasování.

4.

Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka ()
Přijato usnesení č. 138/2015
Tajné hlasování:
- odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka
(pro hlasovalo 23, proti hlasovalo 0)
Mgr. Thoma: Konstatoval jménem klubu HOPB, že nezazněl žádný relevantní argument,
proč by měl být Ing. Konečný, Ph.D. odvolán z funkce a zastupitelé HOPB si
nevyzvednou lístky pro odvolání a nezúčastní se volebního aktu.
Ing. Kubíček, Ph.D.: Oznámil, že za 9 členů hnutí ANO se ztotožňuje s postupem HOPB.
RNDr. Zahradník: Seznámil zastupitele s postupem tajné volby.
Proběhlo tajné hlasování.
RNDr. Zahradník seznámil s výsledkem hlasování a upozornil, že na 9 hlasovacích
lístcích je zřejmá chyba v datu konání zastupitelstva města – namísto správného
29. 6. 2015 je uvedeno chybně 29. 6. 2005.
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5.

Pověření Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České Budějovice
(KP-ZM/398/2015/M/215)
Přijato usnesení č. 139/2015 (40,0,0,3/43)
Diskuse:
Ing. Talíř: Sdělil, že dle schváleného programu je bodem č. 5 Volba neuvolněného člena
rady města. Dotázal se, zda volební komise obdržela nějaký návrh na volbu neuvolněného
člena rady města.
RNDr. Zahradník: Sdělil, že neobdržel žádný návrh na volbu neuvolněného člena rady
města, a vyzval zastupitelské kluby, pokud mají takový návrh, aby ho předložily ke
zpracování ve volební komisi.
Ing. Mach: Dotázal se, zda bude mít koalice nějaké náměty.
Ing. Talíř: Odpověděl, že žádný návrh nebyl předložen.
Mgr. Thoma: Požádal před uzavřením diskuse k tomuto bodu o přestávku na poradu
klubu.
Mgr. Šesták, Ph.D.: Požádal, zda by mohl předstoupit Mgr. Veselský, právník odboru
kancelář primátora, a sdělit, zda může zastupitelstvo pokračovat v jednání.
Mgr. Veselský: Sdělil, že v momentě, kdy předcházejícím jednáním zastupitelstvo
odvolalo primátora, náměstka primátora, který byl pověřen zastupováním primátora, tak
je město bez statutárního zástupce, dalšímu jednání to ale nebrání, protože zastupitelstvo
se usneslo na řídícím schůze a schválilo program. Je pravda, že nyní by zastupitelstvo
mělo pověřit výkonem pravomoci primátora města některého zastupitele, ale dalšímu
průběhu zasedání zastupitelstva to nebrání, pokud se neshodne na přerušení nebo
ukončení jednání.
RNDr. Zahradník: Uvedl dvě technické připomínky ohledně požadované přestávky na
poradu klubu, citoval z jednacího řádu a dále citoval zákon o obcích ohledně pověření
výkonem pravomoci starosty, protože je potřeba, aby byl takový zastupitel pověřen.
Mgr. Thoma: Nechce se zaplétat do kliček jednacího řádu, ale z logiky věci mu vyplývá,
že když je na zastupitelstvu 50 bodů jednání a když požádá předseda klubu o přestávku,
tak je nesmyslné, aby o ni nemohl požádat a ještě poté, co se zde odvolávali statutární
zástupci. Požádal o přestávku na poradu klubu.
Mgr. Vodička: Sdělil, že nyní nemá vládnout jednací řád ale rozum a zastupitelé by se
měli domluvit na jméně, koho pověřit vedením města.
RNDr. Zahradník: Nechce bazírovat na jednacím řádu, ale je zajímavé, že takováto slova
o jednacím řádu pronášejí zastupitelé z koalice, kteří při ustavujícím zastupitelstvu
vyvolali sedmihodinovou debatu ohledně změny jednacího řádu kvůli veřejné volbě.
Reagoval na vystoupení Mgr. Vodičky.
doc. MUDr. Petr, Ph.D: Myslí si, že je potřeba, aby se kluby sešly, a je potřeba vše
předjednat a projednat.
M. Šebek: Sdělil, že na schůzce předsedů klubů bylo sděleno, že bude svolána porada
předsedů klubů.
Ing. Talíř: Sdělil, že je nutné domluvit se na dalším postupu a také co se z programu
projedná. Navrhl, aby byla vyhlášena přestávka na poradu klubů, a poté se sejdou
předsedové klubů v kanceláři primátora.
Ing. Joch: Reagoval na vystoupení Mgr. Thomy s tím, že jim bylo v minulosti vytýkáno,
že poradu klubu si mohou vzít pouze jednou, a upozornil, ať se nemění jednací řád tak,
jak se to hodí.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů a následně porada předsedů klubů.
Ing. Talíř: Informoval, že v rámci tohoto bodu č. 5 Volba neuvolněného člena rady se již
dospělo k názoru s tím, že obdržel návrh Mgr. Lavičky – Návrh na statutárního zástupce
Ing. Petra Holického, náměstka primátora města.
doc. MUDr. Petr, CSc.: Požádal doplnit do návrhu Mgr. Lavičky časovou podmínku.
Ing. Talíř: Myslí si, že statutární zástupce je do doby, než se uskuteční odvolání nebo
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volba jiná. Rozumí tomu tak, že je to na dobu, než bude dohoda na „dovolbě“ rady.
RNDr. Zahradník: Myslí si, že zákon o obcích o žádné časové omezenosti nehovoří, proto
není možné to časově omezit. Požádal Mgr. Veselského o radu, jak to má správně být.
Bylo hlasováno o veřejné volbě. (43,0,0,0/43)
Bylo hlasováno o Návrhu na statutárního zástupce náměstka primátora Ing. Petra
Holického – usnesení bylo přijato. (41,0,0,2/43)
Ing. Holický pověřil Ing. Talíře dále řídit zasedání zastupitelstva.
RNDr. Zahradník: Upozornil, že v zákoně o obcích je uvedeno - citoval - „zastupitelstvo
obce pověří některého ze členů zastupitelstva obce.“ Myslí si, že to, co bylo odhlasováno,
je špatně a mělo by to být odhlasováno správně takto: Zastupitelstvo města pověřuje
Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města.
Mgr. Thoma: Myslí si, že je to slovíčkaření, protože zastupitelstvo pověřilo náměstka
primátora Ing. Petra Holického, že je statutárním zástupcem města České Budějovice.
RNDr. Zahradník: Sdělil, že nic nepřekrucuje, ale v zákoně je uveden nějaký text, který je
v této situaci jediný možný.
Mgr. Veselský: Informoval, že zákon předpokládá dvě možnosti, že některého ze
stávajících náměstků zastupitelstvo pověří zastupováním starosty v době, kdy nevykonává
funkci, nebo kdy je nepřítomen, což je automaticky, pokud funkce není obsazena. Nebo
udělat druhou variantu, a to tím, že kteréhokoli člena zastupitelstva pověří výkonem
pravomoci starosty. Myslí si, že časové omezení tam být nemusí a trvá do okamžiku, kdy
je zvolen nový starosta nebo některý náměstek, který je pověřen zastupováním primátora.
Z formulace usnesení, které zastupitelstvo přijalo, není úplně zřejmé, zda zastupitelstvo
udělalo pověření náměstka primátora zastupováním starosty nebo pověření zastupitele
výkonem pravomoci starosty. Pro případ pochybností to může být odhlasováno znova
s tím, že takto zvolený náměstek po celou dobu až do zvolení starosty vykonává
kompetence spojené s funkcí starosty.
Ing. Konečný, Ph.D.: Bylo hlasováno o tom, že náměstek primátora bude zastupovat
primátora do doby, než bude zvolen nový.
RNDr. Zahradník: Citoval ze zákona o obcích a upozornil na chybné znění
odhlasovaného usnesení.
Bylo hlasováno o zrušení usnesení - Návrhu na statutárního zástupce náměstka primátora
Ing. Petra Holického (38,0,1,4/43) – usnesení bylo zrušeno.
Ing. Talíř: Sdělil nový text usnesení – Zastupitelstvo města České Budějovice pověřuje
náměstka Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města, který byl schválen.
6.

Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České
Budějovice (KP-ZM/369/2015/M/191)
Bylo hlasováno o stažení bodu z programu jednání. (23,2,3,15/43) - materiál byl stažen.
Ing. Mach: Požádal o stažení bodu s ohledem na vývoj dnešního zasedání.
Proběhla rozsáhlá diskuse mezi Ing. Talířem, Mgr. Nadberežným, Mgr. Thomou,
Mgr. Vodičkou, Ing. Kubíčkem, Ph.D. a JUDr. Ing. Bouzkem, doc. MUDr. Petrem,
Ph.D., Ing. Konečným, Ph.D., Ing. Moravcem, E. Hajerovou, M. Šebkem, zda se bude
pokračovat ve schváleném programu, jaké body případně vybrat k projednání nebo zda
odhlasovat prodloužení zasedání.
Ing. Talíř navrhl jednat do vyčerpání programu.
Ing. Joch podal protinávrh - jednat do 22:00 hodin.
Ing. Konečný, Ph.D. navrhl protinávrh - jednat do 24:00 hodin.
RSDr. Braný upozornil na zmatečné jednání, kdy v polovině bodu se řeší něco jiného.
JUDr. Průcha upozornil, že má od půl osmé domluvené jednání.
Mgr. Thoma: Navrhl, aby zastupitelstvo jednalo do vyčerpání programu.
Ing. Konečný, Ph.D. vzal zpět svůj protinávrh jednat do 24:00 hodin.
Bylo hlasováno o tom, aby zastupitelstvo jednalo do vyčerpání programu. (23,0,1,18/42)
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7.

Územní plán České Budějovice - informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle § 188
odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (KP-ZM/327/2015/M/160)
Přijato usnesení č. 140/2015 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.

8.

Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a České
Vrbné II v katastrálním území České Vrbné (KP-ZM/333/2015/M/163)
Přijato usnesení č. 141/2015 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl Ing. Konečný, Ph.D.

9.

Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 2015
(KP-ZM/391/2015/M/213)
Přijato usnesení č. 142/2015 (33,0,0,8/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec. Upozornil, že by bylo vhodné navrhnout jiného delegáta,
když byl odvolán z funkce náměstka primátora.
Diskuse:
Ing. Joch: Dotázal se, zda je Ing. Moravec připraven na Valnou hromadu společnosti
.A.S.A. České Budějovice, s. r. o. jít.
Ing. Moravec: Odpověděl, že je připraven na valnou hromadu jít, ale musel upozornit na
to, že byl odvolán, pokud by si chtěla opozice navrhnout svého zástupce.
Mgr. Křída: Navrhl upravit ukládací část, aby bylo ukládáno Ing. Holickému.
Ing. Moravec: Akceptoval návrh Mgr. Křídy, aby v ukládací části byl místo Ing. Svobody
uveden Ing. Holický.

10.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (KPZM/390/2015/M/212)
Přijato usnesení č. 143/2015 (33,0,0,8/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

11.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury
v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 7 (KP-ZM/328/2015/M/161)
Přijato usnesení č. 144/2015 (33,0,0,8/41)
Bylo hlasováno o vybraných žádostech:
- Jihočeské pěvecké sdružení (32,0,0,9/41) - byl přijat
- Milan Binder (33,0,0,8/41) - byl přijat
- CHILLI PRODUCTION, s. r. o. (15,0,10,16/41) – nebyl přijat
- ART 4 PROMOTION, s. r. o. (22,3,4,12/41) – nebyl přijat
Materiál uvedl Ing. Talíř.
Diskuse:
Mgr. Thoma: Požádal o oddělené hlasování o každém ze čtyř navržených projektů.

12.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury
v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 8 (KP-ZM/329/2015/M/162)
Přijato usnesení č. 145/2015 (24,0,0,16/40)
Oddělené hlasování:
Bylo hlasováno o návrhu Specific Factory, z. s. – Historická promenáda v Háječku 400 tis. Kč (7,0,22,11/40) – nebyl přijat
Bylo hlasováno o návrhu Sdružení Housův mlýn – SLAVNOSTI PŘEMYSLA
OTAKARA II. ANEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ - 1.500 tis. Kč –
(7,0,0,33/40) – nebyl přijat
Bylo hlasováno o návrhu Sdružení Housův mlýn - SLAVNOSTI PŘEMYSLA
OTAKARA II. ANEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ - 1.900 tis. Kč
(22,0,3,15/40) – nebyl přijat
Ing. Richtrová zpochybnila předchozí hlasování, proto bylo hlasováno o tom, že
hlasování bylo zmatečné. (29,0,0,11/40) - hlasování bylo prohlášeno za zmatečné
9

Bylo hlasováno o návrhu Sdružení Housův mlýn - SLAVNOSTI PŘEMYSLA
OTAKARA II. ANEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ - 1.900 tis. Kč
(23,0,6,11/40) – byl přijat.
Materiál uvedl Ing. Talíř.
Diskuse:
Ing. Joch: Uvedl, že zcela nepochopil tento materiál. Chápe, že kulturní komise je poradní
orgán města, ale rada města schvalovala určitá pravidla, jak má hodnotit. Požádal
předsedu kulturní komise Mgr. Hovorku o vysvětlení a dále požádal o oddělené hlasování
o jednotlivých akcích.
V. Hrušková: Informovala, že kulturní komise nedoporučila projekt Historická
promenáda v Háječku, protože je mimo téma, a podala protinávrh: Přesun finančních
prostředků ve výši 400.000 Kč ze žádosti Specific Faktory, z. s. – Historická promenáda
v Háječku na projekt Sdružení Housova mlýna - SLAVNOSTI PŘEMYSLA OTAKARA
II. ANEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ a výše dotace byla navýšena
z 1.500.000 Kč na 1.900.000 Kč.
Ing. Pikous: Požádal V. Hruškovou, aby sdělila více o akci Sdružení Housova mlýna,
když se jí má navyšovat částka. Příčí se mu podporovat takovéto akce s nevídanými
sumami a myslí si, že 1.900.000 Kč je příliš.
Ing. Talíř: Osobně si vyžádal všechny navrhované projekty a byl přesvědčen svými
kolegy z KDU-ČSL, že akce SLAVNOSTI PŘEMYSLA OTAKARA II. ANEB ČESKÉ
BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ je slavností, která by měla být jedním z vrcholů
oslav 750 let založení města. Rada města schválila tento předložený návrh.
Mgr. Hovorka: Poděkoval městu, že našlo v rozpočtu města mimořádnou částku ve výši
1.900 tis. Kč na závěrečnou etapu oslav. Toto opatření č. 8 mělo nejnižší podání
500 tis. Kč a nejvyšší 1.900 tis. Kč. Zadání ke kulturní komisi bylo hodnotit takové
projekty, které by důstojně završily oslavy pomocí „lidového jarmarku“. Rada města
doporučila 3 případně 2 projekty, které by pracovaly sloučeně – Ars klub České
Budějovice - 544 tis. Kč a Budějovické pivobraní. Specific Factory, z. s. dostalo pouze 25
bodů a na jednání rady města nebylo připuštěno.
Ing. Pikous: Sdělil, že se jedná o částečně komerční projekt. Nevidí jako vhodné, aby to
město podporovalo tak vysokou částkou, pro něj je to takto nehlasovatelné.
JUDr. Ing. Bouzek: Upozornil na práci předsedy kulturní komise Mgr. Hovorky, kdy se
nediví, jak komise pracovala, protože rada města byla lživě informována a nemohla
vycházet z jejího doporučení, zvlášť když se nebyla schopna dohodnout na nějakém
závěru.
Mgr. Vodička: Reagoval na vystoupení Ing. Pikouse s tím, že město nikomu nic nedává,
ale město si službu kupuje, vypsalo grantové opatření. Sdělil, že po dlouhé době budou
mít České Budějovice reprezentativní vícedenní akci, která půjde historicky až do let
založení města. Požádal V. Hruškovou, aby se ztotožnila s jeho protinávrhem: 1. nejdříve
hlasovat o přidělení grantu pro Specific Factory, z. s. ve výši 400.000 Kč a 2. pokud
nebude schváleno, hlasovat pro přidělení částky 1.900.000 Kč pro Sdružení Housova
mlýna.
Ing. Konečný, Ph.D.: Ztotožnil se s návrhem V. Hruškové a s návrhem Mgr. Vodičky.
Upozornil, že Historickou promenádu v Háječku organizuje také pan Pikous.
Ing. Pikous: Odpověděl, že se jedná o jeho bratra Martina Pikouse, který je kandidátem za
HOPB.
Ing. Joch: Sdělil, že v předchozím materiálu nebyly schváleny významné peníze
a kulturní komise by měla znovu jednat a tyto fin. prostředky přerozdělit a v opatření č. 7
přijít s novým návrhem. Sdělil, že nebude hlasovat pro Sdružení Housova mlýna, ale
navrhl finanční prostředky poskytnout Ars klubu České Budějovice.
Ing. Talíř: Odpověděl, že se jedná o skoro totožné akce.
Mgr. Filip: Dotázal se, zda když bude poskytnuta dotace Sdružení Housova mlýna, tak
zda se akce vůbec uskuteční.
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Daniel Turek, člen kulturní komise: Informoval, že když bylo vypsáno toto grantové
opatření, tak byl dán termín konání ve dnech 18. – 19. září, a pokud by se schválila žádost
Ars klubu České Budějovice, tak má stejnou lokaci. Sdělil, že historické trhy nejsou
výdělečné. Shrnul program akce. Pokud se v opatření č. 7 neschválily nějaké fin.
prostředky, tak věří, že kulturní komise ještě bude jednat a vrátí tyto fin. prostředky do
kultury.
M. Šebek: Viděl s velkou nevolí výsledek hlasování o akci CHILLI PRODUCTION,
s. r. o a ART 4 PROMOTION, s. r. o. Udělal si pro sebe takový závěr, že kulturní komise
pošle přes radu města do zastupitelstva znova poskytnutí dotace těmto akcím. Pokud by
se tyto fin. prostředky měly hlasovat v rámci bodů, které budou nyní odhlasovány, tak
nerozumí tomu, proč zastupitelstvo nepodpoří akci „Vltava žije“, protože tato akce
dostává světová ocenění, a sdělil, že Mgr. Thoma i Ing. Svoboda jsou dlužni, uvedl
příklad za perfektní akci k zahájení oslav 750 let založení města. Pokud by se tyto
nerozdělené fin. prostředky nyní přerozdělovaly, tak bude dávat protinávrhy, aby tomu
tak nebylo.
JUDr. Ing. Bouzek: Zahajovací akce k založení 750 let se povedla dobře, ale město jim
nemusí dát všechno.
Mgr. Lavička: Myslí si, že projekty jsou totožné, ale vidí práci Sdružení Housova mlýna,
při organizování „Táborského setkání“ i „Krumlovských slavností“, kdy mají velké
zkušenosti s organizací takovýchto akcí, a myslí si, že to bude důstojné pro město České
Budějovice, ale přimluvil se za návrh V. Hruškové, aby část fin. prostředků byla
přesunuta. Projekty jsou velmi navštěvované turisty.
M. Šebek: Poděkoval JUDr. Ing. Bouzkovi za jeho výklad. Tato akce nebyla podporovaná
hnutím HOPB, protože nemá rádo ART 4 PROMOTION, s. r. o. Zná rozpočet akce
„Vltava žije“ i akce „1/2Maratonu“. Shrnul rozpočty obou akcí s tím, že akce „Vltava
žije“ není výdělečná.
Ing. Konečný, Ph.D.: Přiklání se k názoru M. Šebka a považuje za ostudu, že nebylo
schváleno 400 tis. Kč na akci „Vltava žije“. Přimluvil se za podpoření akce Sdružení
Housova mlýna za 1.900 tis. Kč.
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení M. Šebka s tím, že společnosti ART 4
PROMOTION, s. r. o. nic nebránilo k tomu, aby se přihlásila do soutěže o koncept oslav
750 let založení města, ale žádná taková nabídka nepřišla.
13.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti
v roce 2014 (KP-ZM/364/2015/M/190)
Přijato usnesení č. 146/2015 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

14.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální
oblasti v roce 2015 - 3. výzva (KP-ZM/373/2015/M/195)
Přijato usnesení č. 147/2015 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

15.

Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KPZM/357/2015/M/183)
Přijato usnesení č. 148/2015 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

16.

Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KPZM/358/2015/M/184)
Přijato usnesení č. 149/2015 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

17.

Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/359/2015/M/185)
Přijato usnesení č. 150/2015 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
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18.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce
2014 (KP-ZM/397/2015/M/214)
Přijato usnesení č. 151/2015 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

19.

Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem
České Budějovice pro školní rok 2015/2016 (KP-ZM/401/2015/M/216)
Přijato usnesení č. 152/2015 (31,0,0,8/39)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.

20.

Navýšení kapacity základních škol - zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České Budějovice
a ZŠ, Nová 5, České Budějovice (KP-ZM/389/2015/M/211)
Přijato usnesení č. 153/2015 (30,0,0,7/37)
Diskuse:
E. Hajerová: Poděkovala odboru školství a panu náměstkovi Ing. Maršíkovi, Ph.D. za
odvedenou práci.

21.

Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a Úsilné
(KP-ZM/338/2015/M/166)
Přijato usnesení č. 154/2015 (29,0,0,8/37)
Materiál uvedl Ing. Maršík, Ph.D.
Diskuse:
Mgr. Filip: Navrhl, aby společná škola byla ZŠ Nová, kde bude méně žáků než v ZŠ
Nerudova, a také upozornil na dopravu dětí z obcí do škol.
Ing. Maršík, Ph.D.: Upozornil, že děti z těchto obcí již chodí do ZŠ Nerudova, ale
vzniknou nové kapacity, protože bude otevřena ZŠ E. Destinové. ZŠ E. Destinové bude
mít svůj obvod a zároveň to bude škola pro celé České Budějovice pro neumístěné žáky,
kteří patří do své spádové školy, ale z nějakého důvodu se nedostali, tak pro ně je
připravena ZŠ E. Destinové. Uvedl příklady situací.
Mgr. Podhola: Sdělil, že se zde řeší nově nastupující děti.
RSDr. Braný: Dotázal se, zda to nebude precedens pro občany, kteří mají trvalé bydliště
na radnici.
Ing. Maršík, Ph.D.: Odpověděl, že občané s trvalým pobytem na radnici spadají do ZŠ
Dukelská, ale většina rodin ve skutečnosti bydlí v okolí sídl. Máj a došlo ke změně, aby
tyto rodiny byly zařazeny na „májskou“ školu.
Byla vyhlášena přestávka.

22.

Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016 (KPZM/355/2015/M/181)
Přijato usnesení č. 155/2015 (30,0,0,6/36)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Diskuse:
E. Hajerová: Vznesla dotaz na to, jakého typu budou vypsána výběrová řízení
u jednotlivých akcí.
Ing. Holický: Poprosil Ing. Šedu, vedoucího investičního odboru, o komentář. Sdělil, že
všechny akce budou v otevřeném řízení.

23.

„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského
divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - další upřesněná žádost
o snížení pokuty (KP-ZM/380/2015/M/202)
Usnesení nebylo přijato (10,6,14,6/36)
Materiál uvedl Ing. Holický.

24.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010,
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (KPZM/381/2015/M/203)
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Přijato usnesení č. 156/2015 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedla doc. Ing. Kozlová, Ph.D.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor projednal Dodatek č. 6 a doporučuje
zastupitelstvu města dodatek schválit.
25.

Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice (KPZM/374/2015/M/196)
Přijato usnesení č. 157/2015 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedla doc. Ing. Kozlová, Ph.D.

26.

Zpráva o majetku města k 31. 12. 2014 (KP-ZM/377/2015/M/199)
Přijato usnesení č. 158/2015 (29,1,4,2/36)
Materiál uvedla doc. Ing. Kozlová, Ph.D.
Diskuse:
Ing. Joch: Dotázal se na významný rozdíl mezi rokem 2014 a 2015.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Sdělila, že vše je vyjmenováno v důvodové zprávě, kde rozdíly
jsou zřejmé.
Ing. Joch: Nemůže se dopočítat částky 511 mil. Kč a požádal doc. Ing. Kozlovou, Ph.D.
o vyjmenování třech nejvýznamnějších akcí.
Ing. Konečný, Ph.D.: Myslí si, že je zbytečné, aby zde Ing. Joch zkoušel
doc. Ing. Kozlovou, Ph.D. Myslí si, že je to pod jeho úroveň.

27.

Rozpočtová opatření číslo 106 a 107 (KP-ZM/356/2015/M/182)
Přijato usnesení č. 159/2015 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedla doc. Ing. Kozlová, Ph.D.
Diskuse:
M. Šebek: Požádal nového jednatele SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. pana Mgr. Šindeláře, aby
se zastupitelům představil.
Mgr. Šindelář: Sdělil, že od 1. 5. 2015 je jednatelem SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Působil ve
stavebnictví 8 let, vystudoval právnickou fakultu.
Ing. Šebestíková: Informovala, že finanční výbor projednal rozpočtová opatření č. 106
a 107 a doporučuje zastupitelstvu města je schválit v předloženém znění.

28.

Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 41 (KP-ZM/386/2015/M/208)
Přijato usnesení č. 160/2015 (32,0,0,4/36)
Materiál uvedla doc. Ing. Kozlová, Ph.D.
Diskuse:
Ing. Šebestíková: Sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit tato
rozpočtová opatření.

29.

Majetkové dispozice ()

29.1

Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 –
rekonstrukce Žižkova – III. etapa (KP-ZM/371/2015/M/193)
Přijato usnesení č. 161/2015 (29,0,0,6/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.2

Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky (KPZM/376/2015/M/198)
Přijato usnesení č. 162/2015 (30,0,0,5/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.3

Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku
parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/349/2015/M/175)
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Přijato usnesení č. 163/2015 (29,0,0,6/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
29.4

Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava (KP-ZM/382/2015/M/204)
Přijato usnesení č. 164/2015 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.5

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú.
České Budějovice 2 (KP-ZM/346/2015/M/172)
Usnesení nebylo přijato (0,18,12,4/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.6

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k. ú.
Roudné (KP-ZM/361/2015/M/187)
Usnesení nebylo přijato (0,22,6,6/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.7

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory – lokalita
garáží (KP-ZM/344/2015/M/170)
Usnesení nebylo přijato (0,22,7,5/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.8

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České
Budějovice 7 (KP-ZM/348/2015/M/174)
Usnesení nebylo přijato (1,11,16,6/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.9

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k. ú.
Hlinsko u Vráta (KP-ZM/362/2015/M/188)
Usnesení nebylo přijato (1,14,16,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.10

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České
Budějovice 4 (KP-ZM/352/2015/M/178)
Přijato usnesení č. 165/2015 (25,0,1,8/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.11

Dispozice s majetkem města - výkup pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České
Budějovice 3 (KP-ZM/354/2015/M/180)
Přijato usnesení č. 166/2015 (33,0,0,1/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.12

Dispozice s majetkem města - výkup pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České Budějovice
3 (KP-ZM/351/2015/M/177)
Přijato usnesení č. 167/2015 (33,0,0,1/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.13

Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č.
705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú.
Hrdějovice (KP-ZM/341/2015/M/167)
Přijato usnesení č. 168/2015 (30,0,1,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.14

Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34
v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 3
(KP-ZM/353/2015/M/179)
Usnesení nebylo přijato (13,6,11,4/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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Diskuse:
Ing. Konečný, Ph.D: Upozornil, že ZTV tohoto typu město dostává zdarma. Sdělil, že
ZTV se mělo předávat dle zásad celé a neví, proč osvětlení nebylo předáno, protože nemá
hodnotu 1.200 tis. Kč a na pozemku se nedá stavět. Sdělil, že nebude hlasovat pro tento
materiál.
29.15

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 –
ul. E. Rošického (KP-ZM/379/2015/M/201)
Přijato usnesení č. 169/2015 (32,0,0,2/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.16

Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci
stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú. České
Budějovice 4 (KP-ZM/370/2015/M/192)
Přijato usnesení č. 170/2015 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.17

Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc.
č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/375/2015/M/197)
Přijato usnesení č. 171/2015 (27,0,4,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.18

Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice –
vodovod a kanalizace (KP-ZM/345/2015/M/171)
Přijato usnesení č. 172/2015 (32,0,0,2/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.19

Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú.
České Budějovice 1 (KP-ZM/343/2015/M/169)
Usnesení nebylo přijato (5,14,10,5/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.20

Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České
Budějovice 6 (KP-ZM/383/2015/M/205)
Přijato usnesení č. 173/2015
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že rada města nedoporučila odkoupení domu.
Oddělené hlasování:
v části I. 1. odkoupení pozemku parc. č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783
m2, jehož součástí je stavba čp. 49 (Lannova tř. 49/19), k. ú. České Budějovice 6, od
manželů Romana Turka a Heleny Turkové, oba bytem Litvínovice 282, za nabídnutou
kupní cenu ve výši 19.100.000 Kč (11,10,8,5/34) - usnesení nebylo přijato.
v části I. 2. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva k nemovitosti - pozemku parc.
č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 783 m2, jehož součástí je stavba čp. 49
(Lannova tř. 49/19), k. ú. České Budějovice 6, mezi statutárním městem České
Budějovice (oprávněný) a manž. Romanem Turkem a Helenou Turkovou, oba bytem
Litvínovice 282 (povinní), (5,9,10,10/34) - usnesení nebylo přijato
v části II. ukládá Ing. Petru Holickému informovat manž. Turkovy. (27,1,2,4/34) usnesení bylo přijato
Diskuse:
M. Šebek: Vznesl dotaz na to, proč toto rada města nedoporučila.
JUDr. Ing. Bouzek: Rada města nezjistila důvod, proč by měla plýtvat finančními
prostředky města, je tam zřízeno předkupní právo, proto není důvod rušit již právo, které
město má, a není vyloučeno tento dům v budoucnu odkoupit.
M. Šebek: Dotázal se, proč se v danou chvíli město zříká předkupního práva.
JUDr. Ing. Bouzek: Vysvětlil, že vlastník to může prodat, ale nejdříve to musí nabídnout
městu a v okamžiku, kdy toho město nevyužije, může nemovitost prodat dál, ale je tam
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zaknihované předkupní právo.
Ing. Joch: Myslí si, že ten dům není špatný a dokázal by vygenerovat fin. prostředky.
Investice by mohly být zaplaceny.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že město neinvestuje a není realitní kancelář. Jedná se
o běžnou tržní cenu a to byly i ty důvody, proč rada města nechtěla vynaložit fin.
prostředky. Požádal o oddělené hlasování.
Ing. Konečný, Ph.D.: Pokud by tato nabídka byla tak výhodná, tak ji využije stávající
investor.
29.21

Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České
Budějovice 3 (KP-ZM/363/2015/M/189)
Usnesení nebylo přijato (9,9,10,6/34)
Diskuse:
Ing. Calta: Vznesl dotaz na to, kolik je v domě bytů.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že v důvodové zprávě je uvedeno roční nájemné z pěti
bytových jednotek, které činí 330 tis. Kč.
Ing. Calta: Zpochybnil cenu.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že se jedná o cenu v čase a místě obvyklou. Náklady na
opravy jsou cca 2 mil. Kč, protože nebylo do domu investováno.
Mgr. Vodička: Vznesl dotaz, zda je město domluveno se spoluvlastníkem na společném
postupu nebo zda ji prodává město samostatně.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že konkrétní fyzická osoba by měl zájem, ale nemá
dostatek fin. prostředků. Novým občanským zákoníkem bylo zrušeno předkupní právo
spoluvlastníků, tzn., že odpadla zákonná povinnost přednostně nabídnout prodej
zbývajícím spoluvlastníkům.
Mgr. Vodička: Dotázal se, zda s ním bylo jednáno o společném postupu při prodeji domu.
Sdělil, že když město bude prodávat dům společně, pak by se dosáhlo prodeje za vyšší
cenu.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že cena obvyklá je stanovena na 7,5 mil. Kč a navržená částka
je polovina z této částky. V každém případě zájemce o tu nemovitost bude kupovat id ½
a předpokládá, že jednal s oběma spoluvlastníky, ale město musí prodávat tu id ½ zvlášť.
Mgr. Vodička: Přimluvil se za společný postup se spoluvlastníkem, protože pak by se
dosáhlo vyšší ceny.

29.22

Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če (jiná
stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“) (KP-ZM/387/2015/M/209)
Přijato usnesení č. 174/2015 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Diskuse:
Ing. Joch: Sdělil, že tento záměr vznikal již za minulého vedení, ale překvapilo ho, že pod
žádostí není podepsán p. Kněžínek, který se v tom angažoval. Pan Kněžínek nechával
zpracovat projekty. Dotázal se, jaká je záruka, že tam vznikne to, co je deklarováno, a to
vybudování minipivovaru, a zda tam zůstane motocyklové muzeum.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že tam bude zřízeno věcné břemeno a bude součástí
smlouvy. Velkou solnici pořídili vlastníci za vysokou cenu a do smlouvy by se vložila
povinnost zřídit deklarované věci, ale musí to být obecné.
Ing. Joch: Požádal zvážit, zda do té smlouvy zakomponovat podmínku využití dané
budovy.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že město nemá ve vlastnictví Velkou solnici, ale může to být
naformulováno tak, že podmínkou je využití daných prostor sloužících k propojení
s Velkou solnicí pro využití restaurace s minipivovarem, výstavní síní apod.
E. Hajerová: Upozornila, že všechno, co město prodá, tak nemá šanci ovlivnit, protože je
to nevymahatelné a omezoval by se vlastník. Sdělila, že je dobré to dát nejlépe do nájmu
a nechat ho vytvořit daný záměr a poté prodat s tím, že cena už je dohodnutá. Uvedla
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příklad parkovacího domu.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že se jedná o historickou památku a do smlouvy to lze
zakomponovat.
Mgr. Vodička: Reagoval na E. Hajerovou ohledně parkovacího domu, kdy tam byla
podmínka vybudovat parkovací místa a to investor splnil. Dotázal se, zda by nebylo
možné toto prodat rovnou vlastníkovi Velké solnice. Byla by jistota, že motocyklové
muzeum zůstane.
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že bylo postupováno v souladu se zákonem o obcích. Myslí si,
že nabídka vlastníka Velké solnice bude dávat smysl tak, aby to bylo dobře.
29.23

Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú.
Ostrolovský Újezd) (KP-ZM/347/2015/M/173)
Přijato usnesení č. 175/2015 (34,0,0,0/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

29.24

Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č. 905/6
v k. ú. Litvínovice) (KP-ZM/378/2015/M/200)
Přijato usnesení č. 176/2015 (33,0,0,1/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

30.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne
24. 6. 2015 (KP-ZM/360/2015/M/186)
Přijato usnesení č. 177/2015 (33,0,0,1/34)
Materiál uvedla Ing. Šebestíková.

31.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KPZM/342/2015/M/168)
Přijato usnesení č. 178/2015
Hlasování (4,0,0,30/34) bylo prohlášeno za zmatečné.
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Konečného, Ph.D, aby byla hlasována pouze část I.
bere na vědomí (14,0,7,13,34) – hlasování bylo prohlášeno za zmatečné.
v části I. bere na vědomí (24,0,1,9/34)
Materiál uvedl Ing. Tekel, MBA.
Diskuse:
Ing. Moravec: Sdělil Ing. Tekelovi, MBA, že část II. není v pořádku, a pokud takto
předkládá usnesení, tak pochybuje o zprávě o činnosti.
Mgr. Vodička: Požádal předkladatele o úpravu textu usnesení takto: Zastupitelstvo města
pověřuje kontrolní výbor ke kontrole systému údržby hřišť, které udržuje město.
Ing. Tekel, MBA: Akceptoval tuto změnu a bere ji na vědomí. Objasnil situaci ohledně
kontroly dětských hřišť, jak vznikla, s tím, že informoval o e-mailu Ing. Moravce ve
smyslu, že by kontrolnímu výboru měla být odsouhlasena tato kontrola. Kontrolní výbor
nadefinoval problematiky a jednou z nich byla také možnost kontroly dětských hřišť.
Jak to je napsáno, tak je to myšleno, zda se tím kontrolní výbor bude zabývat.
Ing. Konečný, Ph.D.: Myslí si, že je to mimo kompetenci kontrolního výboru, navíc
kterýkoli zastupitel může hřiště kontrolovat sám o sobě.
Ing. Moravec: Požádal Ing. Tekela, MBA, aby e-mail, který poslal, přeposlal
zastupitelům, protože je tam uvedeno, co si myslí, jak by měl kontrolní výbor fungovat
dle zákona o obcích.
E. Hajerová: Objasnila, jak vznikl návrh ke kontrole dětských hřišť.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Sdělil, že je potřeba udělat kontroly dětských hřišť a sportovišť,
navrhl např. ve spolupráci se sportovní komisí. Sdělil svou zkušenost s dětskými úrazy.
Ing. Tekel, MBA: Myslí si, že by se stav hřišť neměl podceňovat a vzhledem ke stavu
dětských hřišť by se měla kontrola provést.
Ing. Konečný, Ph.D.: Upozornil, že zde jde o kompetence kontrolního výboru, ale pak by
se měl změnit i jednací řád výboru. Každý zastupitel má právo kontrolu udělat, a pokud je
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nějaký výstup z kontrolního výboru, tak ho má dát na exekutivu, ale nedokáže si
představit, že kontrolní výbor bude obcházet hřiště.
Ing. Talíř: Sdělil, že kontrolní výbor má nějaké kompetence určené zákonem o obcích
a potom tím, čím ho pověří zastupitelstvo. Nechce zlehčovat úrazy dětí, které se stávají,
ale má pochybnost, zda kontrolní výbor může posoudit stavby a také to, zda stavební úřad
postupoval v souladu se zákony. Odkázal na pověření, které stanovuje zákon.
Ing. Moravec: Doplnil, že jednou ročně probíhá revize všech hřišť a ta musí splňovat
nejen bezpečnostní, ale i hygienické normy. Nezná hřiště, které by bylo stoprocentně
bezpečné, a je nutné, aby na hřištích byl dohled, a ten dohled by se dětem měl věnovat,
pak se minimalizuje pravděpodobnost úrazu.
E. Hajerová: Uvedla, že kompetence kontrolního výboru určuje zákon o obcích, a pokud
je kontrolní výbor pověřen, tak je poté výsledkem kontrolní zpráva, která je projednána se
všemi dotčenými orgány. Nikdo nechtěl kontrolovat úroveň staveb, ale všichni chtěli
systém údržby. Uvedla příklad hřiště, které je půl roku obvázáno páskou a dosud není
sjednána náprava. Město má odpovědnost a kontrolní výbor je od toho, aby poukazoval
na nedostatky, které lze napravit.
Ing. Konečný, Ph.D.: Podal návrh, aby se hlasovala pouze část I. bere na vědomí.
32.

Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České
Budějovice (KP-ZM/385/2015/M/207)
Usnesení nebylo přijato (16,0,6,12/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Bylo hlasováno o protinávrhu Evy Hajerové, aby odměna byla vyplácena od 1. 9. 2015
(3,3,16,12/34) – nebyl přijat.
Diskuse:
E. Hajerová: Navrhla odměnu vyplácet až od 1. 9. 2015, protože komise se přes
prázdniny neschází, a dále uvedla, že neví, zda je členkou, protože žádnou pozvánku
neobdržela. Sdělila, že je na rozhodnutí zastupitelstva, zda všem přidělí odměnu.
Ing. Bc. Ilko: Vznesl dotaz, podle jakého klíče byli vybráni členové územní komise.
Ing. Svoboda: Reagoval na vystoupení E. Hajerové s tím, že když neobdržela pozvánku,
tak není členkou územní komise. Upozornil, že usnesením rady města byla zřízena
územní komise a jsou platná ustanovení zastupitelstva města, která nějakým způsobem
standardně odměňují, kdy se to nevymyká ostatním komisím rady města a je jim
postavena na roveň.
E. Hajerová: Upozornila, že Vyhláška č. 37/2003 stanovuje datum, odkdy se odměna
vyplácí.
Mgr. Podhola: Požádal, aby byl zodpovězen dotaz Ing. Bc. Ilka.
Ing. Holický: Informoval, že byli shromážděni zájemci z jednotlivých územních částí,
politických klubů a inzercí na webových stránkách a v podstatě každá skupina si zvolila
svého mluvčího. Volba členů proběhla neformálně a stejně tak budou pracovat
v jednotlivých částech města. Členové komise budou mít za úkol přenášet komunikaci
mezi městskou částí a městem, proto byla zvolena standardní komise.
Mgr. Podhola: Uvedl, že s tímto systémem má problém, ale poděkoval za odpověď.
Mgr. Vodička: Myslí si, že by měl na všechny komise platit stejný metr. Komise byla
zřízena koaličním rozhodnutím. Uvědomuje si, že asi přestala existovat, protože bude
zřejmě nová, ale doté doby, než se tak stane, by tak měla mít stejná práva, a to i právo na
odměnu.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na Mgr. Vodičku, kdy nezaregistroval, že by byla koalice
zrušena, nebo to má chápat jako vystoupení KDU-ČSL z koalice a zda vypoví koaliční
smlouvu. Požádal ho, aby vážil slova, nepřipadá mu toto rčení šťastné.

33.

Cena statutárního města České Budějovice za rok 2014 (KP-ZM/372/2015/M/194)
Přijato usnesení č. 179/2015
Oddělené hlasování:
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v části
I. bere na vědomí (34,0,0,0/34),
II. stanovuje (9,3,14,18/34) – nebylo usnesení přijato,
III. protinávrh Ing. Konečného, Ph.D. – udělení ceny M. Binderovi (9,0,18,7/34) - nebyl
přijat,
III. schvaluje udělení ceny 1. kolektivu: Josef Pleskot, Norbert Schmidt, Josef Prokeš,
Vojtěch Prokeš (27,0,5,2/34),
IV. ukládá Ing. Petru Holickému (34,0,0,0/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Diskuse:
M. Šebek: Požádal o oddělené hlasování.
Mgr. Vodička: Požádal o přestávku poradu klubu. Shrnul proces hlasování.
Ing. Holický: Vyhlásil přestávku na poradu klubů.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.
Ing. Konečný, Ph.D.: Podal protinávrh, aby se hlasovalo nejprve od udělení ceny M.
Binderovi.
34.

Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (KPZM/384/2015/M/206)
Usnesení nebylo přijato (22,0,7,5/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

35.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 28. 5.,
3. a 17. 6. 2015 (KP-ZM/336/2015/M/164)
Přijato usnesení č. 180/2015 (31,0,0,2/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Diskuse:
Ing. Joch: Vznesl dotaz k usnesení č. 821/2015 na straně 12, kterým rada města vzala na
vědomí žádost spol. Praha West Investment, k. s. ohledně směny svých pozemků v k. ú.
České Vrbné za pozemek ve vlastnictví města, co vedlo radu města k tomu, že tato žádost
byla pouze vzata na vědomí, a zda si rada uvědomuje, o co se jedná. Vysvětlil návaznost
na výstavbu komunikace „severní spojky“.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že s touto společností jednal, ale že požadovala pozemky
u Kauflandu, které jsou pro město významné.
Ing. Joch: Myslí si, že v lokalitě u Kauflandu měly být na pozemcích byty. Přimluvil se za
to jednat ještě s touto společností. Nemyslí si, že pozemky u Kauflandu jsou cennější než
pozemky, které usnadní vybudování komunikace „severní spojky“.

36.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/326/2015/M/159)
Přijato usnesení č. 181/2015 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Diskuse:
Ing. Joch: Poděkoval za odpovědi na jeho dotazy. Reagoval na odpověď náměstkyně
primátora doc. Ing. Kozlové, Ph.D. na jeho dotaz ohledně podepsaného dodatku ke
smlouvě se společností O2 a zda proběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Sdělila, že byla zvolena do funkce 8. 6. 2015, kdy tento dotaz
podědila po bývalém náměstkovi primátora Mgr. Matouškovi, MBA, s tím, že dodrží
lhůtu 30 dnů na odpověď.
Mgr. Podhola: Poděkoval za odpověď JUDr. Ing. Bouzkovi, ale nemůže poděkovat za
odpověď Ing. Konečnému, Ph.D. ohledně Žižkových kasáren. Prosil o zpracování zprávy,
jaké jsou myšlenky v rámci této velmi významné budovy v Českých Budějovicích.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na dotaz Ing. Jocha ohledně dodatku se společností O2,
kdy smlouvu předkládal Mgr. Matoušek, MBA, který sdělil radě města, že je vše
v pořádku, a rada to odsouhlasila. Reagoval na vystoupení Mgr. Podholy ohledně
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Žižkových kasáren, kdy mu sdělil, že v okamžiku, kdy nejsou vypořádány pozemky, je
nesmysl dělat ideový záměr.
37.

Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2015 (KPZM/350/2015/M/176)
Přijato usnesení č. 182/2015 (27,0,3,3/33)
Bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Podholy o doplnění zasedání takto: 9. ZM 31. 8. 2015 – (18,0,3,12/33) - nebyl přijat.
Diskuse:
Mgr. Podhola: Navrhl doplnění termínu zasedání 9. ZM - 31. 8. 2015.
Ing. Konečný, Ph.D.: Uvedl technickou připomínku, kdy se nejedná o doplnění, ale
o protinávrh.
Ing. Talíř: Navrhl, aby se hlasovalo o protinávrhu samostatně.

38.

Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin) ()
konkrétní fyzická osoba: Požádal, aby město naslouchalo názorům, návrhům
a stanoviskům občanů, které se týkají akce „Protipovodňová opatření na Malši“. Shrnul
technické údaje záměru stavby protipovodňových opatření na Malši. Sdělil, že občané
mají výhrady k odbagrování břehu a s tím spojenému kácení stromů. Považuje zásah za
příliš razantní. Občané preferují variantu vyššího „ohrázování“ zástavby formou pevné
nebo mobilní bariéry, v nejlepším případě kombinací obou forem. Uvítali by zpracování
takovéto varianty odborníky. Dostatečným argumentem by mohlo být prokázání, že
většina občanů se způsobem jeho provedení souhlasí, a to např. místní dotazníkovou akcí.
Shrnul, že v tomto případě „většina“ nutí „menšině“ takové řešení problému, o které
nestojí.
konkrétní fyzická osoba: Hovořil také o připravované stavbě protipovodňového opatření
na Malši v úseku Malého jezu a Kaplířovy ul. Občané chtěli po vedení města vysvětlit,
jak bude stavba provedena a proti jaké výšce vody budou chráněni. Způsob by mohl být
k území mnohem šetrnější, vzhledem k rekreačnímu charakteru. Citoval petici, která je
zveřejněna na webových stránkách www.zachranmemalak.cz, s tím, že ji podpořilo cca
1 700 obyvatel města, jak z Havlíčkovy kolonie, tak z dalších částí města.
konkrétní fyzická osoba: Vystoupila také k přípravě stavby – protipovodňová opatření na
Malši. Myslí si, že by byla škoda tuto mimořádnou lokalitu zničit. Je přesvědčena o tom,
že přínos protipovodňového opatření není tak velký, a upozornila také na dopad na
životní prostředí v této lokalitě. Požádala o zvážení celé akce.
konkrétní fyzická osoba: Informovala o petici Ludmily Magdaleny Maršíkové založené
na podporu šéfa baletu Attily Egerháziho, ve které žádá ředitele Jihočeského divadla
Lukáše Průdka, aby zvážil rozhodnutí neprodloužit smlouvu šéfovi baletu Jihočeského
divadla, p. o. Shrnula díla baletu pod vedením Attily Egerháziho. Dodala, že předala
městu petici se všemi podpisy s tím, pokud se bude chtít někdo další k akci připojit.
konkrétní fyzická osoba: Sdělil, že sdružení „Zachraňme Malák“ vytrhuje věci z kontextu.
Občané byli ze strany města informováni a podle jeho informací stabilita svahů je
prokázána v projektu, navíc byl doplněn podrobnějším statickým vyjádřením. Navrhoval
by, aby občané, kteří opětovně podepisují petice, měli za povinnost zřetelně označit svá
obydlí, aby voda věděla, kam má natéci přednostně. Sdělil, že to samozřejmě nejde, ale
pak zbývá prověřit, zda se iniciátoři této petice nedopustili trestného činu obecného
ohrožení.
konkrétní fyzická osoba: Sdělila, že její dům byl zasažen řekou Malše při povodni v roce
2002 a současné úpravy směřují k tomu, aby se ulevilo části města, jejíž obyvatelé si
nakonec na katastrofální záplavy nestěžují. V centru města byly záplavy ohromné.
Protipovodňové opatření na Malši neřeší situaci v Havlíčkově kolonii, ale veškerá voda
přijde do centra města. Sdělila, že žádala v roce 2002 magistrát o náhradu vzniklé škody,
ale nic by nedostala, kdyby nebyla pojištěna. Uvedla, že koryto Malše v současné době
není původním korytem řeky. Původní koryto řeky je slepé rameno a ona má pocit, že
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kdyby se vyřešil drobný problém u Předního mlýna a uvolnil by se průtok, tak by v tom
okamžiku měla řeka dvě cesty. Dotázala se, proč se o tomto neuvažuje.
konkrétní fyzická osoba: Reagoval na vystoupení občanů ohledně protipovodňových
opatření na řece Malši. Shrnul historii návrhů těchto opatření. Sdělil, že se jedná
i o ochranu centra města. Upozornil na to, kde se vezmou finanční prostředky na případné
škody, když nebude státní dotace, a pochybuje, zda se najdou peníze v rozpočtu města.
Otázkou je, jestli ti, kteří petici podepisují s vidinou kácení stromů, si uvědomují tyto
souvislosti. Poprosil, aby všechny tyto souvislosti zvážili.
39.

Diskuse zastupitelů ()
Ing. Moravec: Popřál všem dobrou noc a klidné léto.
Ing. Holický: Ukončil zasedání zastupitelstva města.

-

Výroční zpráva 2014 - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (KPZM/406/2015)
Anonym - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (KP-ZM/402/2015)
Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x =
počet přítomných členů.
8. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 23:50 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 135/2015:
zastupitelstvo města
o d v o l á v á
Ing. Jiřího Svobodu z funkce primátora města České Budějovice.
K bodu: Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 136/2015:
zastupitelstvo města
o d v o l á v á
Ing. Ivo Moravce z funkce náměstka primátora pro veřejné statky, veřejné zakázky, životní
prostředí.
K bodu: Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 137/2015:
zastupitelstvo města
o d v o l á v á
Ing. Františka Konečného, Ph.D., z funkce náměstka primátora pro dopravu, útvar hlavního
architekta, územní rozvoj.
K bodu: Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 138/2015:
zastupitelstvo města
o d v o l á v á
JUDr. Ing. Tomáše Bouzka z funkce náměstka primátora pro majetek.
K bodu: Pověření Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České
Budějovice
(č.j. KP-ZM/398/2015/M/215)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 139/2015:
zastupitelstvo města
p o v ě ř u j e
náměstka primátora Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České Budějovice.
K bodu: Územní plán České Budějovice - informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle
§ 188 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (č.j. KP-ZM/327/2015/M/160)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 140/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
informaci o návrhu dalšího postupu po úpravě územního plánu České Budějovice dle § 188 odst. (1)
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, v platném znění,
v souladu s důvodovou zprávou, dle které bude po úpravě zahájen proces pořizování změny
upraveného územního plánu většího rozsahu z vlastního podnětu města dle § 44 odst. (1) stavebního
zákona.
K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta
a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné (č.j. KP-ZM/333/2015/M/163)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 141/2015:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
1. návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta
a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné (dále též "změna ÚPnM")
projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a upravený
v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona jako závazný dokument, na jehož základě
bude zpracován návrh změny ÚPnM,
2. vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského
úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání
změny ÚPnM,
II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) a § 55 odst. (2) stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení),
v platném znění, návrh zadání změny ÚPnM, upravený na základě vyhodnocení požadavků
dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského úřadu, podnětů sousedních obcí
a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona,
III. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit předání schváleného zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě
Stará cesta a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné navrhovatelům změny ÚPnM
pro zhotovení návrhu změny ÚPnM pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.
K bodu: Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 2015
(č.j. KP-ZM/391/2015/M/213)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 142/2015:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
usnesení rady města č. 785/2015 a program valné hromady .A.S.A. České Budějovice, s. r. o.,
která se bude konat dne 30. 6. 2015 od 10:30 hodin,
II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu
společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o, IČ 25171941, která se bude konat dne
30. 6. 2015,
III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě
pro schválení :
a) orgánů valné hromady společnosti
b) řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně navrženého rozdělení zisku za rok 2014
c) rozpočtu obchodně - ekonomické koncepce na rok 2015
d) auditora pro účetní období roku 2015
e) odměny jednateli společnosti Ing. Pavlu Tomáškovi za rok 2014,
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2.

Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (č.j. KPZM/390/2015/M/212)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 143/2015:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, IČ: 00073482,
spočívající v rozšíření činnosti o činnost výchovně - vzdělávací,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
podepsat dodatek č. 2 dle bodu I.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 7 (č.j. KP-ZM/328/2015/M/161)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 144/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací dle dotačního
programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 v opatření č. 7 - 1.
výzva takto:
- Jihočeské pěvecké sdružení České Budějovice na akci Českobudějovický rodák V. M.
Jírovec - znovunalezená legenda v částce 69.500 Kč,
- Milan Binder - projekt Vlastní známka - 750. let České Budějovice
v částce 170.000 Kč,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 8 (č.j. KP-ZM/329/2015/M/162)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 145/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací dle dotačního
programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 v opatření č. 8 - 1.
výzva pro Sdružení Housova mlýna na SLAVNOSTI PŘEMYSLA OTAKARA II.
ANEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ŽELEZNÉ a ZLATÉ v částce 1.900.000 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální
oblasti v roce 2014 (č.j. KP-ZM/364/2015/M/190)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 146/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce
2014.
K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
sociální oblasti v roce 2015 - 3. výzva (č.j. KP-ZM/373/2015/M/195)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 147/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sociální oblasti v roce 2015 - 3. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KPZM/357/2015/M/183)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 148/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí 2. části neinvestiční dotace za I. pololetí a 1. části neinvestiční dotace na II.
pololetí roku 2015 na zajištění poskytování pečovatelské služby pro:
a)
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČ 00425851,
v souhrnné výši 521.500 Kč,
b)
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, v souhrnné výši 1.118.300 Kč,
c)
Ledax, o. p. s., IČ 28068955, v souhrnné výši 860.200 Kč,
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KPZM/358/2015/M/184)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 149/2015:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí 2. části neinvestiční dotace za I. pololetí a 1. části neinvestiční dotace na II.
pololetí 2015 na zajištění poskytování osobní asistence pro:
a)
Jihočeskou sociální pomoc, o. p. s., IČ 26034948, v souhrnné výši 91.250 Kč,
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II.

b)
Městskou charitu České Budějovice, IČ 60072709, v souhrnné výši 218.300 Kč,
c)
Ledax, o. p. s., IČ 28068955, v souhrnné výši 191.450 Kč,
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KPZM/359/2015/M/185)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 150/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za období I. pololetí 2015 pro ŽIVOT 90, IČ 00571709, ve
výši 74.442 Kč,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2014 (č.j. KP-ZM/397/2015/M/214)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 151/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014.
K bodu: Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním
městem České Budějovice pro školní rok 2015/2016 (č.j. KP-ZM/401/2015/M/216)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 152/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České
Budějovice pro školní rok 2015/2016.
K bodu: Navýšení kapacity základních škol - zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České
Budějovice a ZŠ, Nová 5, České Budějovice (č.j. KP-ZM/389/2015/M/211)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 153/2015:
zastupitelstvo města
I.
II.

z ř
1.
2.
s c
1.
2.
3.

i z u j e
Základní školu a Mateřskou školu, E. Destinové 46, České Budějovice ke dni 1. 1. 2016,
Základní školu, Nová 5, České Budějovice k dni 1. 1. 2016,
h v a l u j e
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, E. Destinové 46, České Budějovice,
Zřizovací listinu Základní školy, Nová 5, České Budějovice,
Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova
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9/a, České Budějovice,
vynětí příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, J. Š. Baara, Jírovcova
9/a, České Budějovice ze správy tento nemovitý majetek v k. ú. České Budějovice 3 ke
dni 1.1.2016
- pozemek parc. č. 4458/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1871
(obč. vyb)
- pozemek parc. č. 4458/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 4459/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
5. předání příspěvkové organizaci Základní škola, Nová 5, České Budějovice do správy
k hospodaření tento nemovitý majetek v k. ú. České Budějovice 3 ke dni 1. 1. 2016
- pozemek parc. č. 4458/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1871
(obč. vyb)
- pozemek parc. č. 4458/2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 4459/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list
vlastnictví,
6. předání příspěvkové organizaci Základní škola, E. Destinové 46, České Budějovice do
správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k. ú. České Budějovice 2 ke dni 1.1.2016
- pozemek parc. č. 2061/284, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č.p. 1138 (obč. vyb)
- pozemek parc. č. 2061/285, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če (obč. vyb.)
- pozemek parc. č. 2061/313, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 2061/314, ostatní plocha, manipulační plocha
S tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list
vlastnictví,
III. u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
podepsat
a)
Zřizovací listinu Základní školy, E. Destinové 46, České Budějovice včetně
přílohy,
b)
Zřizovací listinu Základní školy, Nová 5, České Budějovice včetně přílohy,
c)
Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara,
Jírovcova 9/a, České Budějovice,
d)
formuláře pro zápis do obchodního a školského rejstříku,
2. Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech radě města
a zastupitelstvu.
4.

K bodu: Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice
a Úsilné (č.j. KP-ZM/338/2015/M/166)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 154/2015:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
návrhy dohod o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a
Úsilné,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
podepsat dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a
Úsilné.
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K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016
(č.j. KP-ZM/355/2015/M/181)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 155/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek investičních akcí „Stavební úpravy ulice Generála
Svobody (Pivovarská – Matice Školské)“, „Stavební úpravy ulice Štítného“ a „Přestavba
objektu MŠ Kněžské Dvory – ulice A. Trägera“, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat výše uvedené usnesení.

K bodu: Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010,
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (č.j.
KP-ZM/381/2015/M/203)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 156/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010,
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice, na
překlenutí případného dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru v části
běžného rozpočtu, jímž se mění datum splatnosti do 30. 6. 2016,
u k l á d á
1. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni primátora, do 3. 7. 2015
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 6 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru,
2. Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města, do 7. 7. 2015
podepsat dodatek č. 6 ke smlouvě o výše uvedeném úvěru.

K bodu: Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice
(č.j. KP-ZM/374/2015/M/196)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 157/2015:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, účetní závěrku roku 2014 za účetní jednotku
statutární město České Budějovice dle důvodové zprávy.
K bodu: Zpráva o majetku města k 31. 12. 2014 (č.j. KP-ZM/377/2015/M/199)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 158/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o majetku města k 31. 12. 2014.
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K bodu: Rozpočtová opatření číslo 106 a 107 (č.j. KP-ZM/356/2015/M/182)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 159/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 106 - zapojení části finančních prostředků z hospodářské
činnosti za rok 2014 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.
na rekonstrukci bytového fondu (volné, neobsazené byty) v celkové výši 7.100.000 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 107 - snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce
za rok 2014 ve schváleném rozpočtu roku 2015 na základě daňového přiznání (DPPO za
obce za rok 2014 činí celkem 78.148.330 Kč, z toho daň z doplňkové činnosti činí
4.599.520 Kč) ve výši 7.851.670 Kč a snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši
7.851.670 Kč (z toho snížení rozpočtu na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň
z příjmů ve výši 8.451.190 Kč a zvýšení rozpočtu na nespecifikované rezervy ve výši
599.520 Kč),
u k l á d á
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni primátora, do 30. 6. 2015
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 106 a 107 do rozpočtu roku 2015.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 41 (č.j. KP-ZM/386/2015/M/208)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 160/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 38 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů
odboru sociálních věcí z nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě v celkové
výši 2.500.000 Kč na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
(860.200 Kč), neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
(1.118.300 Kč) a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Český červený kříž, Svaz důchodců (521.500 Kč),
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 39 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů
odboru školství a tělovýchovy z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2014
- sport v celkové výši 14.700.000 Kč na neinvestiční transfery v rámci sportu mládeže
spolkům (14.630.000 Kč) a cizím příspěvkovým organizacím (70.000 Kč),
3. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 40 - přesun části rozpočtu v rámci běžných výdajů
odboru kultury a cestovního ruchu z nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č.
6/2014 – kultura v celkové výši 2.891.000 Kč na neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (170.000 Kč), právnickým osobám
(751.500 Kč) a neinvestiční transfery spolkům (1.969.500 Kč),
4. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 41 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových
výdajů finančního odboru z rezervy kapitálových výdajů na rezervy kapitálových výdajů
– rok 2016 k zajištění finančního krytí investičních akcí, které investiční odbor
připravuje k vypsání veřejných zakázek v roce 2015 s následnou realizací v roce 2016
v celkové výši 58.600.000 Kč,
u k l á d á
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni primátora, do 30. 6. 2015
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 41 do rozpočtu roku 2015.

29

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České
Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova – III. etapa (č.j. KP-ZM/371/2015/M/193)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 161/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 spočívajícího ve
strpění úprav komunikace a zpevněných ploch (stavba SO 101), umístění označníků zastávek
MHD včetně kabelového vedení (stavba SO 402) a úprav trakčního trolejového vedení včetně
umístění sloupu trakčního trolejového vedení (stavba SO 650) v rámci stavby „Rekonstrukce
veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova – III. etapa, České Budějovice (úsek Dvořákova
– Nádražní)“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajišťování
provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude zaměřeno
geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 00244732, (jako
oprávněným) a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČ 70890650, prostřednictvím subjektu spravujícího majetek kraje, Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
IČ 70971641, (jako povinným), s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky (č.j.
KP-ZM/376/2015/M/198)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 162/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.
č. 2137/126 a parc. č. 2196/22 v k. ú. České Budějovice 2 spočívajícího ve strpění stavby
zpevněných ploch (chodníků) v rámci stavby „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, 2.
etapa“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem zajišťování provozu,
nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým plánem č.
4040-213/2015, mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 002 44 732, (jako
oprávněným), a Teplárnou České Budějovice, a. s., se sídlem Novohradská 32, 372 15 České
Budějovice, IČ 608 26 835, (jako povinným), za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez
DPH, a to na dobu neurčitou,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku
parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/349/2015/M/175)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 163/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4727/1
(dráha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 3 spočívajícího ve strpění uložení optického
kabelu a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, pro
stavbu „České Budějovice – VB – optické propojení radiových bodů, parc. č. 4727/1, k. ú. ČB
3“, jak je zaměřeno geometrickým plánem č. 4753-306/2012, mezi Českými dráhami, a. s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, (jako povinným) statutárním
městem České Budějovice, IČ 00244 732 (jako oprávněným) a společností VYDIS, a. s., ul.
5 května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 246 60 345, (jako investorem a plátcem),
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava (č.j. KPZM/382/2015/M/204)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 164/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na části
pozemků parc. č. 2137/117, č. 2137/132, č. 2137/133 a č. 2173/16 v k. ú. České Budějovice 2
spočívajícího ve strpění zpevněných ploch (parkoviště) a stavby kabelového vedení VO
a osvětlovacích bodů VO v rámci stavby „Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, 1.
etapa, 2. etapa“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem zajišťování
provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickými
plány, mezi statutárním městem České Budějovice, IČ 00244732, (jako oprávněným), a ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111, (jako povinným), za jednorázovou náhradu
stanovenou dle vnitřního předpisu ÚZSVM „Příkaz č. 7/2014 – postupy při určování
a sjednávání cen“ ze dne 30.06.2014, a to na dobu neurčitou,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České
Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/352/2015/M/178)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 165/2015:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1201/94 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako
parc. č. 1201/268 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 268 m2 v k. ú. České Budějovice 4,
konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 170.000 Kč + DPH +
náklady spojené s prodejem, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene 31

II.

služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu uložení a strpění vodovodního řadu a šachty
uložených na části pozemku parc. č. 1201/94 oddělené geometrickým plánem a nově
označené jako parc. č. 1201/268 v k. ú. České Budějovice 4 a v právu vstupu a vjezdu na
služebný pozemek za účelem zajištění údržby, provozu a odstraňování poruch včetně úprav,
obnovy, výměny, modernizace a včetně jejího odstranění mezi statutárním městem České
Budějovice (strana oprávněná) a konkrétními fyzickými osobami (strana povinná) s tím, že
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - výkup pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/354/2015/M/180)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 166/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemků parc. č. 1547/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2
a parc. č. 1565/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, oba v k. ú. České
Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby, za cenu ve výši 76.500 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - výkup pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/351/2015/M/177)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 167/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 4733/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v
k. ú. České Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby za cenu dohodnutou kupní ve
výši 7.800 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č.
705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú.
Hrdějovice (č.j. KP-ZM/341/2015/M/167)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 168/2015:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č. 705/25, parc. č. 705/26, parc. č. 695,
694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, parc. č. 997/5 v k. ú. Hrdějovice, za účelem
realizace investiční akce města České Budějovice "Místo pro přecházení k firmě Bosch České
Budějovice a chodník v ulici A. Trägera, České Budějovice", od jednotlivých vlastníků
pozemků, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou
platnou v době odkoupení,
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II.

u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice
2 – ul. E. Rošického (č.j. KP-ZM/379/2015/M/201)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 169/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2:
- parc. č. 2212/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1658 m2,
- parc. č. 2212/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2,
- parc. č. 2212/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2,
- parc. č. 2212/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České Budějovice,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení .

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných
v rámci stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú.
České Budějovice 4 (č.j. KP-ZM/370/2015/M/192)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 170/2015:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení
- stavby komunikace (včetně součástí a příslušenství) umístěné na pozemcích parc. č.
352, parc. č. 354/1, parc. č. 360, parc. č. 372/1, parc. č. 378/1, parc. č. 378/2, parc. č.
378/4, parc. č. 379, parc. č. 380, parc. č. 396/1, parc. č. 396/2, parc. č. 405, parc. č. 441/1,
vše v k. ú. České Budějovice 4,
- stavby veřejné kanalizační sítě umístěné na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 360, parc.
č. 372/1, parc. č. 380, parc. č. 396/2, parc. č. 405 a parc. č. 354/1, vše v k. ú. České
Budějovice 4,
- stavby propojení veřejného vodovodu umístěné na parc. č. 354/1, parc. č. 360, parc. č.
372/1, parc. č. 396/2 a parc. č. 405, vše v k. ú. České Budějovice 4,
- stavby veřejného osvětlení umístěné na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 353, parc. č.
354/1, parc. č. 360, parc. č. 372/1, parc. č. 378/1, parc. č. 378/2, parc. č. 378/4, parc. č.
379, parc. č. 380, parc. č. 396/1, parc. č. 396/2, parc. č. 405 a parc. č. 441/1, vše v k. ú.
České Budějovice 4 od investora stavby společnosti ACEK BOHEMIA, s. r. o., se
sídlem Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3, IČ 27938085 za podmínek dle „Pravidel
pro převod staveb ZTV“, za cenu 2.000 Kč/stavba + DPH (tj.celkem 8.000 Kč + DPH),
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě, spočívajícího v právu uložení a strpění stavby veřejného osvětlení a stavby
komunikace na pozemcích parc. č. 378/1, 379 a 380 a stavby kanalizace na pozemku
parc. č. 380 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), vlastníkem pozemku Českým rybářským svazem, z. s.,
místní organizace České Budějovice 1, Trocnovská 490, 370 04 České Budějovice, IČ
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II.

00476056 (strana povinná) a společností ACEK BOHEMIA, s. r. o., se sídlem
Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3, IČ 27938085 (jako investor a plátce) s tím, že
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,
3. budoucí odkoupení částí pozemku parc. č. 354/1 (pod stavbou komunikace, kanalizace,
vodovodu a veřejného osvětlení) a části pozemku parc. č. 353 (pod stavbou veřejného
osvětlení), vše v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti DD DEVELOPMENT CB, a.
s., se sídlem Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3, IČ 28075668, za podmínek dle
„Pravidel pro převod staveb ZTV“, za cenu 2.000 Kč + DPH,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc.
č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/375/2015/M/197)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 171/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení dokončené a zkolaudované stavby zpevněných ploch (chodník a 17 parkovacích
stání) o výměře 624 m2 zrealizovaných na části pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České
Budějovice 2, od investora stavby MANE STAVEBNÍ, s. r. o., se sídlem Okružní 2615, 370
01 České Budějovice, IČ 472 39 701, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb
ZTV“, to je 2.000 Kč + DPH,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci této majetkové dispozice.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice –
vodovod a kanalizace (č.j. KP-ZM/345/2015/M/171)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 172/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení dokončené stavby vodovodního řadu a kanalizačního sběrače na pozemku
parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice, od investora stavby, konkrétní fyzické osoby, dle
„Pravidel pro převod staveb ZTV“,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/383/2015/M/205)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 173/2015:
zastupitelstvo města
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
informovat manž. Romana Turka a Helenu Turkovou.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če
(jiná stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“) (č.j. KPZM/387/2015/M/209)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 174/2015:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 201 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, jehož součástí je
stavba bez čp/če (jiná stavba), k. ú. České Budějovice 1, za nejvyšší nabídnutou cenu,
nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.000.000 Kč, se sjednáním
předkupního práva věcného pro statutární město České Budějovice a za podmínky zajištění
bezplatného užívání prostoru o min. výměře 225 m2 v objektu situovaném v městské
památkové rezervaci vhodném pro provozování motocyklového muzea, a to formou zřízení
věcného břemene ve prospěch statutárního města České Budějovice (oprávněný) na dobu
neurčitou, za dohodnutou částku ve výši 10.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k.
ú. Ostrolovský Újezd) (č.j. KP-ZM/347/2015/M/173)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 175/2015:
zastupitelstvo města
r u š í
usnesení č. 9/2015 ze dne 9. 2. 2015 , týkající se prodeje pozemku parc. č. 1767/2 – ostatní plocha
o výměře 1682 m2 v k. ú. Ostrolovský Újezd, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu
v místě a čase obvyklou, tj. 706.440 Kč, v celém svém rozsahu,
K bodu: Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č.
905/6 v k. ú. Litvínovice) (č.j. KP-ZM/378/2015/M/200)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 176/2015:
zastupitelstvo města
r u š í
usnesení č. 283/2007 ze dne 1. 11. 2007 , týkající se odkoupení pozemku parc. č. 905/6 oddělené
geometrickým plánem č. 1148-21007/2003 a označené jako nově vzniklá parc. č. 905/12 o výměře
87 m2 v k. ú. Litvínovice ze společného jmění konkrétní fyzické osoby, za dohodnutou cenu
2.500,- Kč.
K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne
24. 6. 2015 (č.j. KP-ZM/360/2015/M/186)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 177/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j.
KP-ZM/342/2015/M/168)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 178/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 6. 2015,
usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2014 (č.j. KPZM/372/2015/M/194)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 179/2015:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
přehled návrhů na Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2014 a doporučení rady
města,
II. s c h v a l u j e
udělení Ceny statutárního města České Budějovice za rok 2014
kolektivu ve složení: Josef Pleskot, Norbert Schmidt, Josef Prokeš, Vojtěch Prokeš,
III. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, pověřenému výkonem pravomoci primátora města,
realizovat přijaté usnesení.
K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 28. 5.,
3. a 17. 6. 2015 (č.j. KP-ZM/336/2015/M/164)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 180/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 18. a 28. 5., 3. a 17. 6. 2015.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/326/2015/M/159)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 181/2015:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2015 (č.j.
KP-ZM/350/2015/M/176)
(Změněno usnesením č. 267/2015 ze dne 12. 10. 2015)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 182/2015:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku
2015: 21. září, 12. listopadu, 17. prosince.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy
Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - další
upřesněná žádost o snížení pokuty (č.j. KP-ZM/380/2015/M/202)
Usnesení ve věci schválení snížení smluvní pokuty na částku 600.000 Kč bez DPH, a to na základě
žádosti spol. ARSTAV s. r. o., Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26030152 týkající se
akce „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského
divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ SOD č. 2013002340, dle důvodové
zprávy a uložení Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat výše uvedené usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú.
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/346/2015/M/172)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 ( ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře cca 110 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za cenu v místě a čase obvyklou
a nákladů s tímto prodejem spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k.
ú. Roudné (č.j. KP-ZM/361/2015/M/187)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 488/1 (trvalý travní porost) o výměře
560 m2 a parc. č. 489/3 (trvalý travní porost) o výměře 673 m2 v k. ú. Roudné, a to za nejvyšší
nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory –
lokalita garáží (č.j. KP-ZM/344/2015/M/170)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 72/3, č. 72/4, č. 72/5, č. 72/6, č. 72/7,
č. 72/8 a č. 72/12 o celkové výměře 126 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, a to za nejvyšší nabídnutou
cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České
Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/348/2015/M/174)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3321/4 (orná půda) o výměře 807 m2
v k. ú. České Budějovice 7, za cenu v místě a čase obvyklou a nákladů s tímto prodejem spojených
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného
usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k.
ú. Hlinsko u Vráta (č.j. KP-ZM/362/2015/M/188)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 441/1 (lesní pozemek) o výměře
2509 m2 a parc. č. 441/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 259 m2 v k. ú. Hlinsko u Vráta, a to
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za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše
uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č.
2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/353/2015/M/179)
Usnesení ve věci schválení směny částí pozemku parc. č. 2520/11 oddělených geometrickým
plánem a nově označených jako parc. č. 2520/266 o výměře 18 m2 a parc. č. 2520/267 o výměře
32 m2 a části pozemku parc. č. 2520/34 oddělené geometrickým plánem a označené jako parc. č.
2520/34 o výměře 5 m2 (pod stavbou veřejného osvětlení v majetku města), vše v k. ú. České
Budějovice 5, v majetku konkrétní fyzické osoby za část pozemku parc. č. 4259 oddělenou
geometrickým plánem a nově označenou jako parc. č. 4259/2 o výměře 21 m2 v k. ú. České
Budějovice 3 v majetku statutárního města České Budějovice, s finančním vyrovnáním ve výši
32.400 Kč pro konkrétní fyzickou osobu s tím, že daň z nabytí nemovitosti a poplatek z návrhu na
vklad do KN budou hrazeny rovným dílem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú.
České Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/343/2015/M/169)
Usnesení ve věci schválení odkoupení id. 3/8 pozemku parc. č. 485 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 263 m2, jehož součástí je stavba čp. 401 (Karla IV. 401/7), k. ú. České Budějovice 1, od
spol. LISKA PRAHA, spol. s r. o., se sídlem Železná 1, Praha 1, IČ 15889734, za nabídnutou kupní
cenu ve výši 2.625.000 Kč a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/363/2015/M/189)
Usnesení ve věci schválení prodeje id. ½ pozemku parc. č. 3457 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 785 m2, jehož součástí je stavba čp. 1304 (Fr. Šrámka 1304/12), k. ú. České Budějovice 3,
za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.750.000 Kč
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení,
nebylo přijato.
K bodu: Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/385/2015/M/207)
Usnesení ve věci vzetí na vědomí důvodovou zprávu o návrhu odměn za výkon funkce členů
zastupitelstva k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb. - nově zřízená
územní komise RM, schválení výše odměn za práci v územní komisi od 1. 7. 2015: - předseda
územní komise RM 3.930,- Kč měsíčně, členové územní komise RM 2.000,- Kč měsíčně, zrušení
usnesení č. 116/2014 ze dne 20. 3. 2014 v plném rozsahu a uložení Ing. Jiřímu Svobodovi,
primátorovi města, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.
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K bodu: Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/384/2015/M/206)
Usnesení ve věci schválení 1. poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích ve výši 700.000,- Kč na činnost Britského centra Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích v roce 2015, 2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a uložení Ing. Jiřímu
Svobodovi, primátorovi města, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice 29. 6. 2015
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Vladimíra Hrušková
Mgr. Petr Podhola
Ing. Petr Holický
pověřený výkonem pravomoci primátora
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