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s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
KP-ZM/537/2017/Z/5
ZÁPIS
z 26. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 27. 6. 2017 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře
budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Přítomni:
Jaroslav Berka, RSDr. Petr Braný, MUDr. Pavel Burda, Ing. Kamil Calta, Ing. Slavoj Dolejš,
Václav Fál, Mgr. Jiří Filip, Ing. Petr Holický, Jan Hrdý, Vladimíra Hrušková, Mgr. Tomáš
Chovanec, Ing. Bc. Vítězslav Ilko, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D.,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Viktor Lavička, Ing. Martin Maršík,
Ph.D., Mgr. Pavel Matoušek, MBA, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, doc. MUDr. Petr
Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Eliška Richtrová,
Ing. Martin Stašek, Ing. Jiří Svoboda, Jaroslava Sýkorová, Michal Šebek, Mgr. Jaroslava Šporclová,
Petr Štěpánek, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Ivan Tekel, MBA, Mgr. Juraj Thoma, Mgr. Rudolf Vodička
Omluveni:
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Eva Hajerová, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Stanislav Křída, Ing. Roman
Kubíček, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petra Šebestíková, prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.,
RNDr. Jan Zahradník
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení
programu
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05
hodin) přítomno 35 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za pozdní příchod se omluvil Mgr. Jiří Filip.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Ivan Tekel,
členové: Ing. Bc. Vítězslav Ilko, Mgr. Jaroslava Šporclová, Jaroslav Berka, Ing. Martin
Stašek. (35,0,0,0/35)
Zastupitelé obdrželi „na stůl“ materiály, které nebyly součástí návrhu programu:
- Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30,
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 (úkol z minulého zasedání
zastupitelstva města, kdy bylo uloženo Ing. Talířovi předložit zastupitelstvu návrh dalšího
využití objektu Žerotínova 19/9)
Bylo hlasováno o zařazení bodů, ke kterým na minulém jednání zastupitelstva nebylo
přijato usnesení:
1. Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 – opatření č. 2: „Příspěvek na podporu mládežnických
preferovaných klubů“ – Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s.
(31,1,3,0/35) - bod byl zařazen
2. Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017
– 2018 (34,0,0,1/35) - bod byl zařazen
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3. Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice
(27,1,5,2/35) - bod byl zařazen
4. Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace
projektu „Festival světla“ – zrušení usnesení (26,1,0,8/35) - bod byl zařazen
Hlasování o zařazení nových bodů do návrhu programu:
- Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 jako bod poř. č. 2 s tím, že ostatní body budou
přečíslovány (34,0,0,1/,35) - bod byl zařazen.
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 jako bod poř. č. 5 s tím, že
ostatní body budou přečíslovány (34,0,0,1/35) - bod byl zařazen.
Byl schválen program 26. zasedání zastupitelstva města. (35,0,0,0/35)
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Ing. Petra Holického a Ing. Jana Pikouse.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Bylo hlasováno o ukončení zasedání zastupitelstva ve 12:00 hodin s tím, že body, které
do té doby nebudou projednány, znovu budou případně zařazeny do dalšího řádného
jednání v září 2017 (28,0,2,5/35) – návrh byl přijat.
1.

Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických
preferovaných klubů" (KP-ZM/480/2017/M/229)
Přijato usnesení č. 170/2017 (29,1,1,4/35)
Materiál uvedl Mgr. Holický.

2.

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 (KP-ZM/513/2017/M/236)
Přijato usnesení č. 171/2017 (32,0,1,3/36)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Diskuse:
RSDr. Braný: Uvedl, že rozumí tomuto požadavku na předložení vnitřního rozpočtového
opatření, ale parkoviště v ul. Jírovcova je předmětem zkoumání a debat již delší dobu.
Vznesl dotaz, proč je cena navýšena o 34 % a kdo stanovil rozpočtový výhled.
Ing. Holický: Sdělil, že se jedná o cenu projekční, která je v předběžném propočtu
projektanta, ale předpokládá, že po soutěži bude cena nižší. V rozpočtu musí být částka,
která odpovídá předpokládané hodnotě v projektu. Co se týká posunu, dochází
k upřesnění objektové skladby výkazu výměr a rozpočtové hodnotě. Parkoviště obsahuje
i technologické soubory typu dobíjecí stanice midielektrobusů, přívodní silový napájecí
kabel, závorový systém a další zabezpečovací prvky.
Mgr. Chovanec: Informoval, že na veřejném projednání zavádění parkovacích zón
zazněla jednoznačná věc, která se týká kapacity parkoviště pro místní rezidenty. Vznesl
dotaz, zda bude možné například do projektové dokumentace zakomponovat nějakou
část, která by pro ně byla vyhrazena. Situace ohledně parkování se v této lokalitě zhoršuje
a lepší nebude. Sdělil, že nechce reagovat na případné podněty občanů, že mají za domem
parkoviště, na které nemohou vjet.
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že dvakrát s Ing. Holickým jednali s občany, kteří bydlí
v těsné blízkosti parkoviště Jírovcova s tím, že v projektové dokumentaci není potřeba nic
měnit, protože je to víceméně politické rozhodnutí, jestli bude část parkoviště pro
rezidenty vyhrazena. Nedokáže ale odhadnout, jak bude vytížené těmi, pro které je
prioritně stavěno, a to jsou dojíždějící. Druhá etapa, která se začíná projektovat, počítá
s dalšími 250 parkovacími místy. Přiklání se k názoru Mgr. Chovance, aby i rezidentům
bylo umožněno na něm parkovat.

3.

Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 20172018 (KP-ZM/475/2017/M/224)
Přijato usnesení č. 172/2017 (31,0,0,4/35)
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Materiál uvedl Ing. Holický.
Diskuse:
Mgr. Vodička: Sdělil, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města přijmout
navrhované usnesení.
Ing. Moravec: Vznesl dotaz, zda tento materiál počítá s nárůstem o 112 míst v mateřských
školách v Českých Budějovicích.
Mgr. Podhola: Odpověděl, že je to tak.
4.

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú.
Třebotovice (KP-ZM/482/2017/M/231)
Přijato usnesení č. 173/2017 (26,0,5,5/36)
Materiál uvedl Ing. Holický.

5.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 (KP-ZM/512/2017/M/235)
Přijato usnesení č. 174/2017 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl Ing. Talíř.
Diskuse:
Mgr. Vodička: Doporučil, než bude záměr pronájmu vypsán, aby rada města jednala
o tom, že by samo město mohlo využít objekt pro sociální péči i v souvislosti s procesem
rozvojového plánu sociální péče.
Ing. Talíř: Odpověděl, že je důležité, že objekt bude využit pro sociální účely. Jestli rada
bude jednat o tom, zda objekt využije městská organizace nebo zda bude vypsán záměr
pronájmu pro tento účel, je otázkou.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Poprosil, aby záměr pronájmu byl postoupen sociální komisi,
protože je v ní velmi iniciativní a operativní tým, který by se k této věci mohl vyjádřit.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Uvedla, že v současné době i s ohledem na komunitní plán jsou
potřeby sociálních služeb plně saturovány. Myslí si, že by se to mělo nechat na zvážení
budoucího času a ne uměle vytvářet potřebu se do objektu dostat. Myslí si, že to není
vhodné.
RNDr. Kohn, Ph.D.: Podotkl, že objekt je poměrně hodně nešikovný pro sociální služby,
jedná se o bariérový objekt, který nejde jednoduše upravit, a řada sociálních služeb je
předem vyloučena.

6.

Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu
"Festival světla" - zrušení usnesení (KP-ZM/483/2017/M/232)
Přijato usnesení č. 175/2017 (28,0,1,7/36)
Materiál uvedl Ing. Talíř.

7.

Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KPZM/472/2017/M/221)
Přijato usnesení č. 176/2017 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl RNDr. Kohn, CSc.

8.

Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/473/2017/M/222)
Přijato usnesení č. 177/2017 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl RNDr. Kohn, CSc.

9.

Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
(KP-ZM/474/2017/M/223)
Přijato usnesení č. 178/2017 (32,0,2,1/35)
Materiál uvedl RNDr. Kohn, CSc.
Diskuse:
Mgr. Chovanec: Sdělil, že není proti tomu, aby město podporovalo občany Českých
Budějovic v různých sociálních zařízeních, které jsou po republice, ale má obavu z toho,
že pak budou moci žádat všechna zařízení, kde mají své občany. Myslí si, že to není
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systémový přístup, protože se neví, co to přinese v budoucnu. Zdrží se hlasování k tomuto
bodu. Apel z Jč. kraj je, aby sociální zařízení žádala města o doplácení svých služeb, ale
jde pouze o vůli, není to povinnost. Obává se, že v takovémto ohledu bude hůř a do
budoucna to může být starost.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Nesouhlasí s názorem Mgr. Chovance, protože tak, jak město
podporuje občany, kteří jsou v hospicu v Prachaticích, by mělo podporovat všechny
občany, kteří jsou v sociálních zařízeních na území Jč. kraje. Domnívá se, že je to od
každého města morální povinnost, protože když se k tomu nepostaví, pořád bude finanční
propad v rámci sociálních služeb. Doporučila Mgr. Chovancovi, aby se obrátil na své
zastupitele nebo příslušného náměstka na krajském úřadu a komunikoval s nimi nastalou
situaci v sociálních službách.
Mgr. Vodička: Vznesl dotaz, jak byla vypočtena částka 130 tis. Kč za 8 občanů a zda by
se tento systém nemohl aplikovat i obráceně. Zda městská sociální zařízení, která
poskytují péči občanům z jiných obcí, také žádají o příspěvek obce, kde tito občané mají
trvalý pobyt.
Mgr. Chovanec: V reakci na vystoupení Mgr. Vodičky sdělil, že se obává spustit lavinu
žádostí měst a krajů, kde by musela k tomuto být jasná pravidla. Je to věc politického
rozhodnutí, ale také aby se město k této věci dokázat systémově postavit a jednotlivým
žadatelů ukázat, co od nich bude požadovat za informace, a aby obec byla tím posledním,
která by dofinancovávala soc. služby. Podklady mohou být na nějaké úrovni zpracované
a nemyslí si, že podklad z Libníče je dostačující.
RNDr. Kohn, Ph.D.: Podotkl, že je to podruhé, co se poskytuje takováto neinvestiční
dotace, a je to vždy pouze za sociální služby, které nejsou v městské sociální síti a nelze
je realizovat na katastru města. Domov Libníč poskytl přesný požadavek a vyčíslení
služeb poskytnutých pro 8 pacientů s tím, že je adekvátní. Jinak věří, že organizace, které
poskytují sociální služby občanům z jiných obcí, si o příspěvek žádají, protože na to mají
morální nárok.
doc. MUDr. Petr, Ph.D.: Podpořil by Domov Libníč, i kdyby tam žádný
českobudějovický občan nebyl, protože město je jinam posílat nemůže. Vyjádřil taktickou
a strategickou podporu.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Myslí si, že to systémové je, obec by se měla přihlásit
k podpoře svých občanů v nějakém zařízení. Město České Budějovice se v tomto ohledu
chová slušně, a tak to má být.
10.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května,
6. června 2017 (KP-ZM/471/2017/M/220)
Přijato usnesení č. 179/2017 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

11.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/479/2017/M/228)
Přijato usnesení č. 180/2017 (29,0,0,5/34)
Materiál uvedl Mgr. Vodička.
Diskuse:
Mgr. Vodička: Poděkoval za všechny odpovědi na jeho dotazy s tím, že prosí ještě
o doplnění, zda byl vstup do komunikace Lannovy tř. plánován krátkodobě, když už byla
3. etapa rekonstrukce dokončena a jestli byl požadavek konzultován s teplárnou.
Ing. Moravec: Poděkoval za odpovědi na své dotazy a dále reagoval na vyjádření
Ing. Konečného, Ph.D., kdy vítá inovativní postup, že začal „tweetovat“, ale je na
každém, kdo otázku položil, jestli mu takováto stručná odpověď stačí.
Mgr. Thoma: Reagoval na odpověď na straně č. 2 s tím, že citoval z materiálu: „K tomuto
dotazu si dovoluji sdělit, že (s výjimkou trestního řízení vedeného vůči členovi
zastupitelstva Mgr. Juraji Thomovi).“ Upozornil, že takové vyjádření bylo pro něj velké
překvapení. Požádal o omluvu.
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Ing. Svoboda: Odpověděl, že podklady má z právního oddělení, a pokud má informaci,
snad je v této věci odvolání plzeňského státního zástupce.
Mgr. Thoma: Konstatoval, že Ing. Svoboda má velmi tragicky špatné informace. Vrchní
soud v Praze 8. 12. 2016 pravomocně rozhodl o zproštění obžaloby. Tím je celá věc
pravomocně ukončena a vyřízena, tudíž je na něj pohlíženo jako na osobu, vůči které
nebylo nikdy žádné trestní stíhání vedeno. To, že nejvyšší státní zástupce pan Zeman
podal v této věci dovolání, je pravda, ale dovolání nemá žádný odkladný účinek a neruší
pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a nemůže předpokládat, jak dovolání
u Nejvyššího soudu dopadne. Požádal, aby Ing. Svoboda v příštích materiálech do
zastupitelstva uvedl omluvu a že proti němu není vedeno žádné trestní řízení. Toto
považuje za tragický omyl a informační šum, který nastal při komunikaci se zaměstnanci
úřadu. Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné a nehodlá se s touto kauzou potýkat
dalších 30 let. Pokud bude nějaká změna v této věci, nepochybně o ni budou úplně
všichni informováni a novináři možná ještě dříve než on sám.
Ing. Svoboda: Omluvil se za informace, které reprodukoval z právního oddělení a chápe,
že se cítí být poškozen na své pověsti. Učiní písemnou nápravu, jak o to Mgr. Thoma
požádal.
RSDr. Braný: V reakci na odpověď Mgr. Podholy ohledně zhotovení nové bysty T. G.
Masaryka sdělil, že byla ze strany školy kvitována. Není důvod pochybovat, že žádost
bude splněna, ale upozornil, že rekonstrukce kuchyně ve výše uvedené škole se zpozdila
kvůli výběrovému řízení.
Mgr. Podhola: Odpověděl, že v rámci projektové dokumentace vznikly jisté problémy, ale
rada města již odsouhlasila výběrová řízení a věří, že o prázdninách se podaří
rekonstrukci zrealizovat. Může se stát, že se bude muset hledat alternativa stravování na
zahájení školního roku, ale jsou náhradní organizace, které jsou schopné provoz zajistit
v případě zdržení prací.
12.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017 (KPZM/476/2017/M/225)
Přijato usnesení č. 181/2017 (25,0,0,9/34)
Materiál uvedl Mgr. Vodička.
Diskuse:
Ing. Moravec: Požádal, aby zápis z finančního výboru byl zasílán e-mailem již v pátek
před jednáním zastupitelstva.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že jeho požadavek bude tlumočit předsedovi fin. výboru.

13.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne
3. 5. 2017 a 7. 6. 2017 (KP-ZM/485/2017/M/234)
Bylo hlasováno o odložení materiálu z důvodu nepřítomnosti předsedkyně E. Hajerové.
(31,0,0,3/34) – materiál byl odložen
Diskuse:
Ing. Moravec: Podivil se nad prací paní předsedkyně a vzhledem k tomu, co odvádí, má
dovolenou celý rok, kdy nedokázala ani to, aby za ni zprávu někdo přednesl. Vznesl dotaz
na ukládací část usnesení kontrolního výboru č. 20/2017 - „...- včetně projednání
v hodnotících komisích“, kdy si nedovede představit, co to znamená.
Mgr. Thoma: Navrhl, aby bylo hlasováno o odložení materiálu.

14.

Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KPZM/481/2017/M/230)
Přijato usnesení č. 182/2017 (33,0,0,1/34)
Zmatečné hlasování (19,0,0,15/34)
Materiál uvedl Mgr. Nadberežný.
Diskuse:
Ing. Moravec: Požádal Mgr. Podholu, aby zajistil u odboru správy veřejných statků
zprostředkování recyklátu do ul. Za Tratí, kdy přibližně před rokem byl vznesen
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požadavek na zakrytí děr v komunikaci. Upozornil, že řada lidí má pochybnosti, že
územní komise mají nějaký význam. Navrhl spojit se s předsedou územní skupiny č. 6,
který předá kontakt na člena územní skupiny.
Mgr. Nadberežný: Přiznal, že tento úkol trvá dlouho, vysvětlil situaci v ul. Za Tratí.
Mgr. Podhola: Reagoval na vystoupení Ing. Moravce s tím, že situaci prověří a bude
kontaktovat předsedu územní skupiny č. 6 a pokusí se stav napravit.
15.

Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017 (KPZM/478/2017/M/227)
Přijato usnesení č. 183/2017 (34,0,0,0/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Diskuse:
Mgr. Thoma: Požádal, aby E. Hajerová předložila „Zprávu o činnosti kontrolního
výboru“ na zastupitelstvu 18. září 2017.
RSDr. Braný: Upozornil, že v minulosti se konala zastupitelstva v jiné dny, a neví, proč
se zohledňují termíny poslanecké sněmovny. Podotkl, že poslanci by v pondělí měli být
ve svých kancelářích pro občany.
Ing. Svoboda: Sdělil, že termíny jsou koordinovány se zasedáním krajského zastupitelstva
a stalo se určitou zvyklostí, že se konají v pondělí.
Ing. Pikous: V reakci na vystoupení Ing. Svobody sdělil, že zvyklost byla v minulém
volebním období jiná a termíny také vycházely. Pondělky nejsou úplně šťastné, spousta
věcí se rozjíždí, ale bude ctít návrh.

16.

Diskuse zastupitelů ()
Mgr. Šporclová: Přečetla dotazy a podněty občanů, na které požaduje písemné odpovědi:
„K přestupování do města a z města využívám zastávku MHD U Koníčka. Je mi 74 let,
jsem po totální endoprotéze pravé kyčle, vždy si rád sednu. Několikrát se mi stalo, že mi
trolejbus ujel. Přístřešek na zastávce je totiž polepený reklamou tak vhodně, že z něj není
vidět na druhý trolejbus. Řidiči mě poučili, že mám stát před přístřeškem a sledovat
příjezdy trolejbusů. Prosím o nápravu.“
„Prosím o opravu laviček na zastávce Vltava České Budějovice. Jedná se o místo mezi
výstupní a nástupní zastávkou:
- venkovní lavička nahnilá a rozpadlá fošna,
- druhá venkovní dřevěná lavička rozpadlá, nahnilé opěradlo.“
„Kdy bude opraven altán v parku Háječek?“
„Existuje mapa hřišť? Mám na mysli dětská hřiště, ale i veřejná sportoviště.“
„Uvažuje město o zřízení mini obory nebo mini zoo v rekreačním lese Bor? Jistě by to
lokalitu oživilo.“
„U Mercury u zastávky trolejbusů náhle zmizely lavičky. Zřejmě proto, že to prostranství
nepatří městu. Jak se k tomu město postaví?“
Mgr. Thoma: Vznesl následující dotazy, na které požaduje písemné odpovědi:
„1. Považuje za vhodné, aby v rámci marketingových kampaní Letiště České Budějovice
bylo toto vyznačeno na webu www.flightradar24.com.
Na tento web, na kterém jsou vedena všechna světová (a i česká) letiště, jsem se snažil
upoutat pozornost vedení akciové společnosti Jihočeské letiště, zatím bez valného
úspěchu. Podotýkám, že neznám případné obchodní podmínky pro uvedení letiště na
tento web, ale žádám primátora města, případně náměstka odpovědného pro dopravu, aby
o této věci jednali s vedením společnosti, kterou město spoluvlastní a spolufinancuje
k dosažení prezentace Letiště České Budějovice na uvedeném webu.“
„2. Upozorňuji na nebezpečnou situaci, vzniklou parkováním automobilů přímo
v křižovatce nám. Jiřího z Poděbrad x Gen. Svobody, kde auta brání plynulému odbočení
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do správného jízdního pruhu v ul. Gen. Svobody a vytvářejí se kolony až na světelnou
křižovatku nám. Jiřího z Poděbrad x Lidická. Stejně tak upozorňuji na podobnou situaci
křižovatky Gen. Svobody x Pivovarská, kde auta z Pivovarské musí vjíždět při pravém
odbočení do Gen. Svobody do protisměru a vzniká nepřehledná situace komplikovaná
navíc výjezdem z areálu nemocnice. V obou případech prosím o řešení a instalaci
odpovídajícího značení (odkaz na obecný zákaz plynoucí z vyhlášky zjevně nemá žádný
efekt; prezentováno na mapovém podkladu).“
„3. Opakovaně žádám o instalaci dopravních značek parkoviště P s dodatkovou tabulkou
nemocnice a šipkou odkazující na vjezd na veřejné parkoviště v dolním areálu nemocnice
v ul. Gen. Svobody (prezentováno na mapovém podkladu).“
„4. Vnitroblok Gen. Svobody-Lidická-Pivovarská: v části vnitrobloku, poblíž TS jsou
umístěny rezavějící stojany na prádelní šňůry a lavičky. Plocha je však využívána jako
"divoké parkoviště", kdy na tom, co zbylo z trávníku, parkují auta. Prosím, aby plocha
byla buď upravena na oficiální parkoviště (např. osazením zatravňovacích dlaždic), anebo
aby byla obnovena travnatá plocha a vybudována technická opatření, která by zabránila
parkování na zeleni (prezentováno na jednání ZM z mapového podkladu).“
Ing. Richtrová: Vznesla dotaz, jakým způsobem ovlivní strategický plán rozpočet města
v letech 2017 a 2018, a dále v letech 2019-2027 s ohledem na jednotlivá opatření, která se
týkají jak investic s tak i provozních nákladů (externí zajištění zpracování jednotlivých
opatření), tak i nákladů na personální zajištění (zvýšení práce pro úředníky a zajištění
řízení a koordinace opatření) a dalších nákladů resp. zohlednění všech nákladů
Strategického plánu promítnuté do časové osy 2017-2027.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na dotazy Mgr. Thomy s tím, že dotazy č. 2 a 3 jsou
v kompetenci Mgr. Podholy. K bodu 1 sdělil, že po jeho připomínce v lednu kontaktoval
Ing. Ondřicha, který poslal žádost o zařazení značky letiště na web
www.flightradar24.com s tím, že pětkrát jejich žádost urgoval, ale nikdo se jim zatím
neozval. Souhlasí, aby se na zmíněném webu naše letiště objevilo.
Ing. Moravec: Poděkoval paní ředitelce Pohřebního ústavu, p. o., paní Vrbové za opravu
zdi hřbitova v Mladém. Vznesl dotaz, zdali se připravuje změna v části dotačního
programu preferované sporty, zda bude zařazen florbal, případně jiné sporty, a jestli se
v přípravách změny pokročilo. Požádal o podání zprávy.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že rada města se tímto tématem bude zabývat, zda přibydou
další preferované sporty.
Ing. Moravec: V návaznosti na dotazy Mgr. Šporclové ohledně mapy dětských hřišť
sdělil, že jsou sice na webových stránkách města, ale jsou dost nepřehledné. Zajímalo by
ho, zda se připravuje vypsání výběrového řízení na nové, případně v jaké fázi příprav se
nacházejí.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že nejprve se řešila technická stránka, pak by měl jít na řadu
obsah a grafika. Připravuje se zadání výběrového řízení na stránky města.
Ing. Moravec: Vznesl dotaz na Ing. Konečného, Ph.D., kdy v aktualitách jsou informace
o rekonstrukci Lidické, kde jsou uvedené dílčí informace. Požádal, zda by bylo možné dát
opravy a případné dopravní uzavírky pro návštěvníky Českých Budějovic do mapy, kde
by každý viděl, s čím se může ve městě potýkat. Zajímalo by ho stanovisko města k tomu,
že Česká republika bude v roce 2028 hostitelem Evropského hlavního města kultury.
Navrhl, aby město začalo konat přípravy a o hlavní město evropské kultury se ucházelo.
Požádal o písemnou odpověď.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že po zkušenostech, které s hlavním městem kultury
měla Plzeň, si myslí, že by to jakémukoli městu pomohlo. Plzeň má nové divadlo, ale
rozpočet města to poměrně značně zatížilo, přestože na to byly některé prostředky
z jiných zdrojů, dle informací od primátora Plzně.
Ing. Moravec: Doufá, že v září bude schválen strategický plán. Město České Budějovice
by si nemělo klást příliš malé cíle a on měl možnost poznat, co snaha o získání titulu
hlavního města kultury udělala s Ostravou, byť prohrála o jeden hlas s Plzní. Příští rok to
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bude celých deset let, tak by se o toto mělo město snažit. Popřál všem klidné a příjemné
léto.
Mgr. Podhola: V reakci na vystoupení Ing. Moravce ohledně mapek kvůli uzavírkám
sdělil, že se touto myšlenkou zabýval. Prověří s kolegy možnosti, jak to řeší jinde a jestli
mají konkrétní aplikaci, kterou by si mohlo město zakoupit.
Mgr. Thoma: Vznesl další dotazy, na které požaduje písemné odpovědi:
„5. Žádám o informace, jak město koná ve věci smlouvy s Budějovickým Budvarem, n.
p. o propagaci Budvar arény, která vyprší v říjnu 2017. Pokud by písemným sdělením
mohlo dojít k zveřejnění jakkoliv obchodně citlivých údajů, navrhuji schůzku zástupců
jednotlivých klubů s primátorem města na toto téma.“
„6. Prosím o vyčíslení nákladů, které městu vznikly v souvislosti s podáním tří žalob
v roce 2015 ohledně pokuty 1,3 mil. Kč od ÚOHS za použití JŘBU (BIT servis). Prosím
o uvedení nákladů podle jednotlivých žalob (celkem tři žaloby u OS České Budějovice)
a i o vyčíslení nákladů, které město uhradilo paní Kaletové od prvního právního rozboru
připraveného pro radu města až do ukončení sporu rozsudky OS České Budějovice.“
„7. Tlumočím žádost majitele nemovitosti Lidická 54 o zásah do dvou vzrostlých stromů,
přesahujících z veřejné zeleně do zahrady tohoto objektu. Na stromech byl v minulosti
údajně proveden udržovací zásah, dle názoru majitele nemovitosti není dostatečný.“
„Náměstek primátora města pro dopravu, pan Ing. Konečný, Ph.D., opakovaně
zdůrazňuje, že je odpovědný za koncepční řešení dopravní problematiky a s konkrétními
jednotlivostmi vždy odkazuje na kolegu Podholu.
Prosím tedy o zaslání kompletního seznamu původních koncepčních návrhů ve vztahu
k organizaci dopravy (v klidu i v pohybu) na území města České Budějovice, které pan
náměstek Konečný jako své původní návrhy zadal ke zpracování, případně předložil
v ucelené formě k projednání radě města, potažmo zastupitelstvu města (či komisím nebo
výborům) v období od listopadu 2014 do června 2017. Dále prosím o stručnou anotaci
schválených postupů k dosažení cílů těchto koncepčních materiálů v oblasti dopravy.
Zvláště zdůrazňuji, že prosím o materiály zcela nově vzniklé v uvedeném období, tj.
listopad 2014 až červen 2017, jehož zadavatelem, předkladatelem orgánům města
a nositelem je pan náměstek Konečný a mají koncepční charakter a mají (budou mít)
dlouhodobý vliv (tj. neřeší např. jednotlivou dopravní značku či přechodnou místní
úpravu dopravního značení) na dopravu na území města.“
Ing. Konečný, Ph.D.: Nerozumí otázce, ale domnívá se, že se jedná o předvolební boj.
Jistě ví, že jediný člen rady nic neprosadí, je to vždy na rozhodnutí orgánů města. Také se
Mgr. Thomy neptá, co prosadil on.
Mgr. Thoma: Požádal, aby mu Ing. Konečný, Ph.D., připravil seznam jeho věcí, které on
jako politik, který je odpovědný za oblast dopravy, nechal zpracovat. Jinak on osobně
v žádných volbách nekandiduje.
J. Berka: Požádal Ing. Talíře o informace ohledně otáčivého hlediště, kolik sezón má
Jihočeské divadlo v zahradě povoleno.
Ing. Talíř: Odpověděl, že rada města na včerejším zasedání navrhla prodloužení nájmu
pozemku pod otáčivým hledištěm do roku 2020, tzn. že 3 roky tam může divadlo hrát
s tím, že od roku 2019 se bude muset domlouvat kvůli rekonstrukci Belarie, ale nějak
dohodnuti jsou. Firma, která byla vybrána k uspořádání architektonické soutěže na novou
podobu „otáčka“, navrhuje, aby v zadávacích podmínkách bylo upřesněno složení komise
o dva zahraniční architekty. Debatuje se o tom, zda v zadání nerozšířit možnost, že by se
prodloužila zahrada za rybník, kde by mohla být jedna z variant nového „otáčka“
s vybudováním zázemí. Po rekonstrukci Belarie by měl objekt sloužit jako prohlídková
trasa. Město Český Krumlov zpracovává změnu územního plánu, protože kolem zahrady
je nezastavitelné území a obtížně se hledá místo, kde by se dalo stavět, protože na jižní
straně zahrady jsou zásoby grafitu a geologové v místě nepovolí žádnou výstavbu.
Jedinou možností výstavby nového otáčivého hlediště by bylo na severní straně nad
parkovištěm.
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Ing. Pikous: Sdělil, že před pěti lety proběhla informace, že se město pokusí opravit nebo
vylepšit „krček“ mezi Suchým Vrbným a Vrátem. Nakonec tento záměr nebyl dokončen.
Dotázal se, zda probíhají nějaká jednání, ví, že je tam problém s pozemky, které nejsou
v majetku města, ale pro obyvatele Suchého Vrbného je to poměrně využívaná
komunikace. Dotázal se, zda má radnice nějaký plán jak situaci řešit.
Mgr. Podhola: Reagoval na vystoupení Mgr. Thomy s tím, že ho požádal o kontakt na
osobu ohledně stromů na Lidické tř. 54 s tím, že se pokusí operativně vyřídit přes odbor
SVS, ale může tam být problém v rámci odboru životního prostředí.
Mgr. Thoma: Reagoval na vystoupení Ing. Talíře, kdy ho překvapily informace ohledně
otáčivého hlediště. Shrnul historii. Otáčivé hlediště za rybníkem a zdí v něm budí velké
rozpaky, a to nejen kvůli výhledu z hlediště. Požádal o přípravu informativního materiálu
pro jednání zastupitelstva, protože se jedná o závažnou věc, je to absolutní posun proti
stávajícímu stavu.
Ing. Svoboda: Odpověděl za Ing. Talíře, že bude připraven informativní materiál na
jednání zastupitelstva.
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na vystoupení Ing. Pikouse s tím, že místní silnice patří
městu Rudolfov. Město nemá žádné kompetence, ale co se týká využitelnosti této spojky,
změřil si rozdíl ve vzdálenostech od křižovatky Hlinská x Vrbenská až na velký kruhový
objezd na Okružní a trasa, která vede po zanádražní komunikaci, je pouze o 100 m delší,
jedná se o psychologický efekt. Obyvatelé, kteří tam bydlí, mají situaci složitou, protože
je pouze 3 metry široká a chodí tudy děti. Byl na jednání s občany a město Rudolfov
uvažuje o jejím uzavření. Město České Budějovice podalo podmínku, že nesouhlasí
s uzavřením této komunikace do doby náhradní trasy. Je to politické rozhodnutí, zda bude
dán do budoucna souhlas s uzavřením. Byla tam i varianta zjednosměrnění.
Ing. Richtrová: Požádala Ing. Konečného, Ph.D., aby materiál ohledně koncepce poslal
i jí a zda by bylo možné zohlednit představy týkající se parkovacích prostor. Zda v rámci
uvažování existují plány na budování dalších parkovišť.
Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že svoji představu jí může poslat, na místě parkoviště
v ul. Jírovcova se měly původně stavět domy a před třemi lety tam stála kasárna.
JUDr. Průcha: V reakci na Ing. Pikouse a Ing. Konečného, Ph.D., se dotázal, co se udělalo
pro to, aby byla vyprojektována náhradní trasa místo krčku, jak v tom město bude dál
pokračovat.
Mgr. Thoma: Reagoval na vyjádření Ing. Richtrové s tím, že odpověď na jeho dotaz bude
ve zprávě o vyřizování dotazů a připomínek, takže ji paní zastupitelka také uvidí a její
dotaz by s jeho nespojoval. Shrnul historii pozemku určeného pro záchytné parkoviště
Jírovcova.
Ing. Konečný, Ph.D.: V reakci na vystoupení Mgr. Thomy sdělil, že byly záměry postavit
v místě parkoviště bytové domy, ale to bylo v předchozí koalici, nikdy nic schváleno
nebylo. V reakci na vystoupení Ing. Pikouse a JUDr. Průchy sdělil, že bylo vydáno
územní rozhodnutí na sjezd z dálnice tak i na zkratku, kde se najíždí do Hlinské a vyjíždí
se ve Vrátě. Bohužel dodnes více než po dvou letech nebylo rozhodnuto, protože bylo
napadeno stanovisko Krajské hygienické stanice. Starosta Rudolfova bude toto urgovat,
aby se vše vyřešilo. Je to ve fázi územního řízení.
Mgr. Chovanec: V souvislosti s vybudováním nových zastávek MHD na Dlouhé louce
navrhl zvážit jejich design formou architektonické soutěže, protože si myslí, že by to
mohl být zajímavý počin pro město.
Ing. Svoboda: Sdělil, že město nemá dobré zkušenosti s architektonickými soutěžemi.
Ing. Konečný, Ph.D.: Rozumí Mgr. Chovancovi s tím, že o zastávce MHD v Suchém
Vrbném jednají s dopravním podnikem. Komplikace je v tom, že je dlouhodobě uzavřena
smlouva se spol. TSE na výrobu přístřešků MHD a město není jejich vlastníkem.
Společnost TSE je předává firmám, které si tam dávají svou reklamu. Smlouva končí
příští rok a pak by se městu měly „uvolnit ruce“. Podporuje, aby na frekventovaných
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místech byly zajímavé zastávky.
Ing. Svoboda: Ukončil jednání zastupitelstva a popřál všem klidné a příjemné léto.
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.
26. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 11:09 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických
preferovaných klubů" (č.j. KP-ZM/480/2017/M/229)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 170/2017:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2017 u opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných
klubů" pro Jihočeskou fotbalovou akademii Karla Poborského, z. s., Střelecký ostrov
27/3, České Budějovice, PSČ 370 01 ve výši 1 640 000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Mgr. Petru Podholovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 (č.j. KP-ZM/513/2017/M/236)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 171/2017:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů
investičního odboru ze ZTV Nové Roudné – 3. etapa na dofinancování akce „Parkoviště
Jírovcova“ na zřízení záchytného parkoviště ve výši 6.700.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2017
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30 do rozpočtu roku 2017.

K bodu: Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech
2017-2018 (č.j. KP-ZM/475/2017/M/224)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 172/2017:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
vypsání veřejných zakázek na investiční dotační akce (IROP) "Rozšíření kapacity MŠ
v lokalitě Suché Vrbné" a "Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka", dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú.
Třebotovice (č.j. KP-ZM/482/2017/M/231)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 173/2017:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16 o výměře 31 m2 (trvalý travní porost) v k. ú.
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II.

Třebotovice, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 480 Kč vč. DPH a náklady spojené s prodejem,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení
České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 (č.j. KPZM/512/2017/M/235)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 174/2017:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
návrh dalšího využití objektu Žerotínova 19/9 a parc. č. 314 a 313 vše v kat. území České
Budějovice 4, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Jaromíru Talířovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení zastupitelstva města.

K bodu: Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace
projektu "Festival světla" - zrušení usnesení (č.j. KP-ZM/483/2017/M/232)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 175/2017:
zastupitelstvo města
r u š í
usnesení č. 70/2017 ze dne 20. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace společnosti Borovka Event, s. r.
o., IČO 01400690, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, ve výši 250.000 Kč na realizaci
projektu "Festival světla".
K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KPZM/472/2017/M/221)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 176/2017:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro tyto poskytovatele pečovatelské služby:
a)
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve
výši 584.000 Kč,
b)
Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 676.400 Kč,
c)
Městsku charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.239.600 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
RNDr. Michalu Kohnovi, CSc., uvolněnému členu rady města,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KPZM/473/2017/M/222)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 177/2017:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, z.ú., IČ
00571709, ve výši 82.431 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
u k l á d á
RNDr. Michalu Kohnovi, CSc., uvolněnému členu rady města,
zajistit realizaci přijatého usnesení

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie (č.j. KP-ZM/474/2017/M/223)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 178/2017:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie,
IČO 00666271, na zajištění sociální služby - domova se zvláštním režimem pro občany
města České Budějovice, ve výši 130.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
RNDr. Michalu Kohnovi, CSc., uvolněnému členu rady města,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22.
a 24. května, 6. června 2017 (č.j. KP-ZM/471/2017/M/220)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 179/2017:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 9., 22. a 24. května,
6. června 2017.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/479/2017/M/228)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 180/2017:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017 (č.j.
KP-ZM/476/2017/M/225)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 181/2017:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 6. 2017.
K bodu: Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j.
KP-ZM/481/2017/M/230)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 182/2017:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31.5.2017.
K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017 (č.j.
KP-ZM/478/2017/M/227)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 183/2017:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku 2017: 18. září 2017,
6. listopadu 2017, 11. prosince 2017.
Č. Budějovice 27. 6. 2017
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Ing. Petr Holický
Ing. Jan Pikous
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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