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KP-RM/712/2020/Z/11
Z Á P I S

z 11. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 24. 4. 2020
od 9:30 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Ivo Moravec, Ing. Jiří Svoboda, Mgr. Juraj Thoma, 
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Ing. Martin 
Maršík, Ph.D., Ing. Andrea Nádravská, 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Byl schválen program 11. schůze Rady města České Budějovice (6,0,0,0/6).
Byl projednán zápis z 10. schůze rady města a nebyly proti němu vzneseny námitky.
Mgr. Viktor Lavička byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/707/2020/M/629
Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád
Přijato usnesení č. 469/2020 (6,0,0,0/6)
V souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přistoupila 
Rada města České Budějovice ke stanovení účinnosti nařízení, kterým se rozšiřuje příloha 
nařízení o nové místo pro konání trhů, ke dni jeho vyhlášení, a to z důvodu naléhavého 
obecného zájmu. Naléhavý obecný zájem shledává v potřebě bezodkladné reakce na 
aktuální uvolňování mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR 
v souvislosti se zabráněním šíření nemoci Covid-19, kterými bylo mimo jiné zakázáno 
konání trhů. Nabytí účinnosti nařízení dnem jeho vyhlášení eliminuje vznik škod 
živnostníků a zároveň ve větším rozsahu zajišťuje povinnost dodržování stávajících 
opatření (zejm. neshromažďování většího než povoleného počtu lidí, dodržení dalších 
hygienických opatření aj.). 
Jednání přítomen: Mgr. Žaneta Himpanová, právní oddělení OKP

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.

11. schůze rady města byla ukončena v 9:47 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 469/2020:
rada města

I. v y d á v á
nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2019, 
kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 1/2020, a to v předloženém znění, týkající se 
změny a doplnění přílohy č. 1 Vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu a stanovení výjimek ze zakázaného sortimentu, v upraveném znění,

II. u k l á d á
1. Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,

předložit k podpisu Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, a Ing. Ivo Moravcovi, 
náměstkovi primátora, nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2019, kterým se 
vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 1/2020 a zajistit realizaci tohoto usnesení,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
podepsat nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2019, kterým se vydává tržní 
řád, ve znění nařízení č. 1/2020.

Č. Budějovice  24. 4. 2020
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Mgr. Viktor Lavička
primátor náměstek primátora


