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Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
spojení s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

KP-RM/247/2020/Z/3
Z Á P I S

z 3. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. 2. 2020
od 9:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Petr Holický, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Jiří 
Svoboda, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu

Nepřítomni: 
Josef Špak - předseda výboru pro veřejnou správu a IT

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu poř. č. 62, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda, při projednávání bodů poř. č. 52 a 53 
jednání řídil náměstek Ing. Ivo Moravec. 
Bylo hlasováno o účasti p. Josefa Špaka, předsedy výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie, na 3. schůzi rady města (1,1,8,1/11). Dále bylo 
hlasováno o účasti p. Špaka při projednávání bodů poř. č. 16 a 17 - participativní rozpočet 
(9,0,2,0/11).
Na návrh předkladatele byl z návrhu programu stažen materiál bod poř. č. 18 - Vypsání 
veřejné zakázky pod názvem "Portál úředníka" - otevřené řízení.
Nově byly do návrhu programu zařazeny body - materiály čj. KP-RM/241/2020/M/219 - 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. 2016000094 - prostor stavebního objektu č. 
103/10 a čj. KP-RM/242/2020/M/220 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015000576 o nájmu 
části pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 1.
Dle jednacího řádu bylo hlasováno o zařazení bodu původní poř. č. 62 - čj. KP-
RM/210/2020/M/192 Dispozice s majetkem města - majetkové vypořádání pro stavbu 
ZTV v k. ú. České Budějovice 2 - BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) 
(10,0,1,0/11) - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato na jednání RM dne 11. 11. 2019.
Byl schválen program 3. schůze Rady města České Budějovice (11,0,0,0/11).
Byl projednán zápis z 2. schůze rady města a nebyly proti němu vzneseny námitky.
Ing. Andrea Nádravská byla pověřena podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím 
Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/160/2020/M/142
Zpráva o činnosti komisí Rady města České Budějovice za 2. pololetí 2019
Přijato usnesení č. 110/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: RNDr. Michal Kohn, CSc. - předseda komise pro životní prostředí, 
Ing. Radim Beránek - předseda kulturní komise, Jaroslav Berka - předseda sportovní 
komise

2. číslo jednací KP-RM/186/2020/M/168
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí v roce 2020
Přijato usnesení č. 111/2020 (11,0,0,0/11)
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Jednání přítomen: RNDr. Michal Kohn, CSc., předseda komise rady města pro životní 
prostředí

3. číslo jednací KP-RM/232/2020/M/212
Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2020
Přijato usnesení č. 112/2020 (7,0,4,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Radim Beránek, předseda kulturní komise rady města

4. číslo jednací KP-RM/153/2020/M/135
Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - 
prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let
Přijato usnesení č. 113/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Jaroslav Berka, předseda sportovní komise rady města

5. číslo jednací KP-RM/147/2020/M/129
Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b 
stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
Přijato usnesení č. 114/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

6. číslo jednací KP-RM/175/2020/M/157
Ukončení procesu pořizování územní studie „U Vávrovských rybníků - bývalé vojenské 
cvičiště“ v k. ú. České Budějovice 2
Přijato usnesení č. 115/2020 (10,0,1,0/11)

7. číslo jednací KP-RM/143/2020/M/126
Změna č. 87 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v k. ú. 
České Budějovice 2
Přijato usnesení č. 116/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

8. číslo jednací KP-RM/165/2020/M/147
Obecně závazná vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace na území města
Přijato usnesení č. 117/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

9. číslo jednací KP-RM/218/2020/M/199
Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích, na nichž je zavedeno placené stání v rámci 
akce "Masopust 2020"
Přijato usnesení č. 118/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

10. číslo jednací KP-RM/206/2020/M/188
Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro účastníky akce "Přeplavme svůj La 
Manche" - Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice
Přijato usnesení č. 119/2020 (11,0,0,0/11)

11. číslo jednací KP-RM/226/2020/M/206
Integrovaný plán rozvoje území - souhlas s přesunem alokace
Přijato usnesení č. 120/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

12. číslo jednací KP-RM/196/2020/M/178
Změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM
Přijato usnesení č. 121/2020 (11,0,0,0/11)
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Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

13. číslo jednací KP-RM/192/2020/M/174
Návrh Roční zprávy o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2019
Přijato usnesení č. 122/2020 (11,0,0,0/11)
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 13 a 14.
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

14. číslo jednací KP-RM/193/2020/M/175
Návrh Roční zprávy o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2019
Přijato usnesení č. 123/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

15. číslo jednací KP-RM/188/2020/M/170
Žádost o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně -právní 
ochrany dětí na rok 2020
Přijato usnesení č. 124/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

16. číslo jednací KP-RM/185/2020/M/167
Žádost o dotaci na projekt "Pilotní projekt měření CO2 na základních školách"
Přijato usnesení č. 125/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

17. číslo jednací KP-RM/237/2020/M/217
Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Vytvoření softwaru a webových stránek pro 
participativní rozpočet města Č. Budějovice" - zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 126/2020 (10,0,1,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

18. číslo jednací KP-RM/150/2020/M/132
Pravidla participativního rozpočtu a vyhlášení Výzvy
Přijato usnesení č. 127/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných 
zakázek

19. číslo jednací KP-RM/200/2020/M/182
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nákup nového osobního automobilu SUV 4x4 “ 
– zakázka malého rozsahu
Usnesení nebylo přijato (0,6,5,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Urban, zást. ved. odboru vnitřních věcí, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

20. číslo jednací KP-RM/207/2020/M/189
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nákup nového osobního automobilu“ – zakázka 
malého rozsahu
Přijato usnesení č. 128/2020 (6,1,4,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Urban, zást. ved. odboru vnitřních věcí, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

21. číslo jednací KP-RM/225/2020/M/205
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice 
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Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“ - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 129/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

22. číslo jednací KP-RM/176/2020/M/158
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská - 
Dobrovodská) - stavební úpravy“ - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 130/2020 (11,0,0,0/11)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - RNDr. Jan Zahradník, 
Ing. Světlana Procházková, MBA, náhradníci - JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Petr Maroš.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

23. číslo jednací KP-RM/154/2020/M/136
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - 
Vrchlického nábřeží“ - zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 131/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

24. číslo jednací KP-RM/156/2020/M/138
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku 
formou přeložky“ - zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 132/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

25. číslo jednací KP-RM/222/2020/M/203
Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Modernizace systému řízení dopravy v ČB – 
I. etapa – CB.04 Pražská - K. Světlé, České Budějovice - SSZ“ – otevřené řízení
Přijato usnesení č. 133/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

26. číslo jednací KP-RM/142/2020/M/125
Výsledek zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody pod názvem „Rámcová dohoda 
na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na 
pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice“ – otevřené řízení
Přijato usnesení č. 134/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků, 
Ing. Dagmar Baumruková, MPA, ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

27. číslo jednací KP-RM/155/2020/M/137
Záměr odstranění zastřešení chodníku Pražská u Družby
Přijato usnesení č. 135/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

28. číslo jednací KP-RM/161/2020/M/143
Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České 
Budějovice v rámci adventních trhů na NPO II.
Přijato usnesení č. 136/2020 
Oddělené hlasování: v části  I. bere na vědomí (10,0,0,0/10), II. ukládá (10,0,0,0/10).
V části schvaluje udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových 
vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města 
České Budějovice dle Nařízení č. 4/2017, v platném znění - jako prominutí 
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parkovného na nám. Přemysla Otakara II. za pronájem 8 parkovacích míst v termínu od 
18. 11. 2019 do 24. 12. 2019 a 4 parkovacích míst v termínu od 24. 12. 2019 do 
31. 1. 2020 v rámci pořádání adventních trhů pro ART 4 PROMOTION, s. r. o., IČO 
26051583, Hlinská 434/9, 370 01 České Budějovice, nebylo usnesení přijato 
(1,5,4,0/10).
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

29. číslo jednací KP-RM/162/2020/M/144
Udělení výjimky ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací 
a ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 
nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice v rámci sportovní 
akce RUNTOUR 2020
Přijato usnesení č. 137/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

30. číslo jednací KP-RM/163/2020/M/145
Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice 
v rámci sportovní akce Night run a Avon běh za zdravá prsa 2020
Přijato usnesení č. 138/2020 (10,0,1,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

31. číslo jednací KP-RM/166/2020/M/148
Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České 
Budějovice v rámci akce Indian Riders Fest 2020
Přijato usnesení č. 139/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

32. číslo jednací KP-RM/177/2020/M/159
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal 
České Budějovice
Přijato usnesení č. 140/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

33. číslo jednací KP-RM/230/2020/M/210
Systém odměňování ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
České Budějovice
Přijato usnesení č. 141/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

34. číslo jednací KP-RM/241/2020/M/219
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. 2016000094 - prostor stavebního objektu č. 
103/10
Přijato usnesení č. 142/2020 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

35. číslo jednací KP-RM/242/2020/M/220
Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015000576 o nájmu části pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. 
České Budějovice 1
Přijato usnesení č. 143/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

36. číslo jednací KP-RM/229/2020/M/209
Aktualizace nominovaných členů Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 
2018-2022
Přijato usnesení č. 144/2020 (10,0,0,0/10)
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37. číslo jednací KP-RM/140/2020/M/123
Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
Přijato usnesení č. 145/2020 (10,0,0,0/10)
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 37-39.
Jednání přítomen: Bc. Marie Voštová, vedoucí odboru sociálních věcí

38. číslo jednací KP-RM/141/2020/M/124
Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
Přijato usnesení č. 146/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Bc. Marie Voštová, vedoucí odboru sociálních věcí

39. číslo jednací KP-RM/189/2020/M/171
Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
Přijato usnesení č. 147/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Bc. Marie Voštová, vedoucí odboru sociálních věcí

40. číslo jednací KP-RM/204/2020/M/186
Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí: 
"Dopravně informační a řídící centrum ČB", "Snížení energetické náročnosti  MŠ K. 
Štěcha" a "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", které budou realizovány v letech 
2020-2023
Přijato usnesení č. 148/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M. - právní oddělení OKP

41. číslo jednací KP-RM/211/2020/M/193
„Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České 
Budějovice – stavba I. + II. etapa“
Přijato usnesení č. 149/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M. - právní oddělení OKP

42. číslo jednací KP-RM/197/2020/M/179
Rozpočtová opatření číslo 7 až 19
Přijato usnesení č. 150/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Bohuslav Bečvář, vedoucí finančního odboru

43. číslo jednací KP-RM/212/2020/M/194
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 2
Přijato usnesení č. 151/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Bohuslav Bečvář, vedoucí finančního odboru

44. číslo jednací KP-RM/144/2020/M/127
Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání v objektu Rudolfovská tř. 352/154, 370 01 České Budějovice – konkrétní 
fyzická osoba
Přijato usnesení č. 152/2020 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

45. číslo jednací KP-RM/145/2020/M/128
Dispozice s majetkem města – výpůjčka 3 ks vitrín zabudovaných na fasádě objektu 
Pražská tř. 1255/19, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 153/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

46. číslo jednací KP-RM/148/2020/M/130
Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání v objektu Fr. Ondříčka 1243/46 (KD Vltava), 370 11 České Budějovice – 
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Caplík, z. s.
Přijato usnesení č. 154/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

47. číslo jednací KP-RM/149/2020/M/131
Dispozice s majetkem města – pronájem velkého sálu v KD Vltava, Fr. Ondříčka 
1243/46, 370 11 České Budějovice – Caplík, z. s.
Přijato usnesení č. 155/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

48. číslo jednací KP-RM/179/2020/M/161
Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. 
Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice
Usnesení nebylo přijato (0,4,5,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

49. číslo jednací KP-RM/180/2020/M/162
Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu Česká 195/20, 370 01 České Budějovice - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Přijato usnesení č. 156/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

50. číslo jednací KP-RM/181/2020/M/163
Dispozice s majetkem města – žádost nájemce prostoru sloužícího podnikání v objektu 
Krajinská 225/35, 370 01 České Budějovice - spol. KP NETWORK, s. r. o.
Usnesení nebylo přijato (0,0,9,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

51. číslo jednací KP-RM/182/2020/M/164
Dispozice s majetkem města – úprava výše nájemného z pronájmu prostorů sloužících 
podnikání v domech v majetku statutárního města České Budějovice pro rok 2020 dle 
indexu cen tržních služeb v produkční sféře
Přijato usnesení č. 157/2020 (9,0,0,0/9)
Oddělené hlasování: v části I. bere na vědomí (9,0,0,0/9),  II. ukládá (9,0,0,0/9).
V části schvaluje zvýšení nájemného z pronájmu prostorů sloužících podnikání v domech 
v majetku statutárního města České Budějovice spravovaných spol. SPRÁVA DOMŮ, s. 
r. o., o index cen ostatních podnikatelských služeb, který dle sdělení Českého 
statistického úřadu činil v České republice hodnotu + 1,0 %, s účinností od 1. 1. 2020, 
nebylo usnesení přijato (0,0,9,0/9).
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

52. číslo jednací KP-RM/214/2020/M/196
Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu Na 
Mlýnské stoce 282/11, 370 01 České Budějovice
Materiál byl odložen (8,0,0,0/8).
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

53. číslo jednací KP-RM/201/2020/M/183
Dispozice s byty – ukončení nájemního poměru - konkrétní fyzické osobě, jeho 
neprodloužením
Přijato usnesení č. 158/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

54. číslo jednací KP-RM/236/2020/M/216
Dispozice s byty – dočasné pozastavení příjmu žádostí o městský byt
Přijato usnesení č. 159/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.
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55. číslo jednací KP-RM/209/2020/M/191
Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru v historické budově Rabenštejnské věže 
na adrese Panská 207/4, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 160/2020 (8,0,2,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

56. číslo jednací KP-RM/238/2020/M/218
Dispozice s byty - Dohoda o skončení  nájmu bytu č. 24 v domě V. Volfa 23, 370 05 
České Budějovice - nájemce konkrétní fyzická osoba
Přijato usnesení č. 161/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

57. číslo jednací KP-RM/223/2020/M/204
Dispozice s majetkem města – budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 900/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)
Přijato usnesení č. 162/2020 (9,0,0,0/9)
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 57-62.
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

58. číslo jednací KP-RM/219/2020/M/200
Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemek parc. č. 352 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)
Přijato usnesení č. 163/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

59. číslo jednací KP-RM/171/2020/M/153
Dispozice s majetkem města - budoucí úplatné zřízení  věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 2143/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Autis Centrum, o. p. s., ul. 
Plzeňská
Přijato usnesení č. 164/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

60. číslo jednací KP-RM/159/2020/M/141
Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 3950/5 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.
Přijato usnesení č. 165/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

61. číslo jednací KP-RM/216/2020/M/197
Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 1701/5, k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Lučního 
jezu)
Přijato usnesení č. 166/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

62. číslo jednací KP-RM/194/2020/M/176
Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 
části pozemku parc. č. 1261 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Fr. Škroupa, Suché Vrbné)
Přijato usnesení č. 167/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

63. číslo jednací KP-RM/210/2020/M/192
Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České 
Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory)
Usnesení nebylo přijato (0,0,9,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru
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64. číslo jednací KP-RM/169/2020/M/151
Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí výpůjčce, podmínkách 
provozu a údržbě protipovodňového opatření a smlouvy o budoucí smlouvě darovací – 
protipovodňová opatření na Malši – zrušení usnesení
Přijato usnesení č. 168/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

65. číslo jednací KP-RM/183/2020/M/165
Dispozice s majetkem města - výpůjčka části pozemku parc. č. 406/4 v k. ú. Haklovy 
Dvory - "Pozorovací věž v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky"
Přijato usnesení č. 169/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

66. číslo jednací KP-RM/170/2020/M/152
Dispozice s majetkem města – vypůjčení pozemku parc. č. 62/1 v k. ú. Třebotovice
Přijato usnesení č. 170/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

67. číslo jednací KP-RM/172/2020/M/154
Dispozice s majetkem města – dohoda o umístění stavby nad částí pozemku parc. č. 
2061/111 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, sídliště Šumava)
Přijato usnesení č. 171/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

68. číslo jednací KP-RM/164/2020/M/146
Dispozice s majetkem města – záměr uzavření dohody o umístění stavby – lodžie, na 
částech pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Labská, sídliště 
Vltava
Přijato usnesení č. 172/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

69. číslo jednací KP-RM/191/2020/M/173
Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci akce „Trolejbusová 
trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – 
nájem pozemků parc. č. 4727/33, 4727/1, 4727/38, 4727/40 a 4727/41, k. ú. České 
Budějovice 3 (České dráhy, a. s.)
Přijato usnesení č. 173/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

70. číslo jednací KP-RM/152/2020/M/134
Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu/záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 
599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní) - přístup k nemovitostem
Usnesení nebylo přijato 
Oddělené hlasování: v části I. schvaluje 1. (0,8,1,0/9), 2. (0,8,1,0/9), II. ukládá (0,8,1,0/9).
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

71. číslo jednací KP-RM/178/2020/M/160
Dispozice s majetkem města - záměr pronájmu části pozemků p. č. 2061/140 v k. ú. 
České Budějovice 2 a p. č. 3683/15 v k. ú. České Budějovice 5 za účelem provozování 
reklamních nosičů
Usnesení nebylo přijato (1,2,6,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

72. číslo jednací KP-RM/187/2020/M/169
Dispozice s majetkem města – ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. číslo 
1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky U Malého jezu  
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Přijato usnesení č. 174/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

73. číslo jednací KP-RM/208/2020/M/190
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. V Hluboké cestě, Suché Vrbné)
Přijato usnesení č. 175/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

74. číslo jednací KP-RM/151/2020/M/133
Dispozice s majetkem města - uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" na pozemek 
p. č. 3107/1 v k. ú. České Budějovice 7 - Jižní tangenta
Přijato usnesení č. 176/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

75. číslo jednací KP-RM/198/2020/M/180
Dispozice s majetkem města – záměr bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2706/29, k. ú. 
České Budějovice 6 (ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice)
Přijato usnesení č. 177/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

76. číslo jednací KP-RM/158/2020/M/140
Dispozice s majetkem města - záměr bezúplatného nabytí pozemků  v k. ú. České 
Budějovice 4 - (Pekárenská, zanádražní komunikace)
Přijato usnesení č. 178/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

77. číslo jednací KP-RM/184/2020/M/166
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 110/6 a parc. č. 1009/11 
a v k. ú. Třebotovice
Přijato usnesení č. 179/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

78. číslo jednací KP-RM/167/2020/M/149
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice
Přijato usnesení č. 180/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

79. číslo jednací KP-RM/199/2020/M/181
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 631/70 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. Heřmánková, Suché Vrbné)
Usnesení nebylo přijato (5,1,4,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

80. číslo jednací KP-RM/157/2020/M/139
Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu pozemku parc. č. 2137/230 v k. ú. České 
Budějovice 2, F. Ondříčka, sídliště Vltava
Přijato usnesení č. 181/2020 
Oddělené hlasování: v části I. schvaluje (10,0,0,0/10), II. ukládá (10,0,0,0/10).
Usnesení nebylo přijato v části schvaluje 1. varianta - záměr prodeje pozemku parc. č.  
2137/230 o výměře 102 m2, k. ú. České Budějovice 2, konkrétní fyzické osobě, za cenu 
v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem (0,10,0,0/10), 2. varianta - zřízení 
úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2137/230 o výměře 102 m2, 
spočívajícího v umístění a užívání stavby bezbariérového přístupu do 2. NP obchodního 
centra VLTAVÍN, k pozemku parc. č. 2137/210, vše v k. ú. České Budějovice 2, mezi 
statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a vlastníkem pozemku 
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parc. č. 2137/210 (jako stranou oprávněnou), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle 
„Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené 
ploše 102 m2 za cenu 17.200 Kč bez DPH (0,9,1,0/10).
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

81. číslo jednací KP-RM/168/2020/M/150
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. 
Třebotovice
Přijato usnesení č. 182/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

82. číslo jednací KP-RM/173/2020/M/155
Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 394/2 a 532/7 v k. ú. 
České Vrbné (lokalita umělé slalomové dráhy)
Přijato usnesení č. 183/2020 (9,0,1,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

83. číslo jednací KP-RM/202/2020/M/184
Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 695 a 694/5 v k. ú. České 
Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche)
Přijato usnesení č. 184/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

84. číslo jednací KP-RM/195/2020/M/177
Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České 
Vrbné
Přijato usnesení č. 185/2020 (7,1,2,0/10)
Ing. Moravec a Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., oznámili střet zájmu.
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

85. číslo jednací KP-RM/203/2020/M/185
Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb vodovodního a kanalizačního řadu na 
pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Stará cesta, Suché Vrbné)
Přijato usnesení č. 186/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

86. číslo jednací KP-RM/228/2020/M/208
Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků v rámci 
stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3, 4“ (lokalita 
Okružní ul., Na Světlících) včetně budoucích věcných břemen
Přijato usnesení č. 187/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

87. číslo jednací KP-RM/213/2020/M/195
Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb vodovodního a kanalizačního 
řadu na pozemcích parc. č. 171/1, parc. č. 165 a parc. č. 171/2 a uzavření smluv 
budoucích o zřízení věcného břemene na umístění přípojek, vše v k. ú. České Budějovice 
4 (lokalita ul. Žerotínova, Husova kolonie)
Přijato usnesení č. 188/2020 (6,0,4,0/10)
Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. vedoucí majetkového odboru

88. číslo jednací KP-RM/233/2020/M/213
Stanovisko právního oddělení kanceláře primátora k platnosti stanov obchodní 
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
Přijato usnesení č. 189/2020 (10,0,0,0/10)

89. číslo jednací KP-RM/221/2020/M/202
Plán prevence kriminality města České Budějovice na období 2020-2021
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Přijato usnesení č. 190/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Vilém Vávra, koordinátor městské policie

90. číslo jednací KP-RM/227/2020/M/207
Dohoda o ukončení smlouvy o umístění bezdrátového spoje Městského kamerového 
dohlížecího systému
Přijato usnesení č. 191/2020 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Vilém Vávra, koordinátor městské policie

91. číslo jednací KP-RM/174/2020/M/156
Zpráva o přijatých a vyřízených peticích, stížnostech a jiných podáních v rámci činnosti 
centrální evidence petic a stížností odboru kancelář primátora (II. pololetí roku 2019)
Přijato usnesení č. 192/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

92. číslo jednací KP-RM/234/2020/M/214
Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Soutěže ve sportovním 
tanci pod názvy "Velká cena hejtmanky Jihočeského kraje" a "Velká cena primátora 
statutárního města České Budějovice"
Přijato usnesení č. 193/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

93. číslo jednací KP-RM/235/2020/M/215
Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou Rady města - Konference Vzácná 
onemocnění 21. století v souvislostech
Přijato usnesení č. 194/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

94. číslo jednací KP-RM/220/2020/M/201
Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  
Přijato usnesení č. 195/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

95. číslo jednací KP-RM/231/2020/M/211
Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna 
usnesení zastupitelstva města   
Přijato usnesení č. 196/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

96. číslo jednací KP-RM/205/2020/M/187
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice
Přijato usnesení č. 197/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

97. číslo jednací KP-RM/190/2020/M/172
Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného 
dne 17. 2. 2020
Přijato usnesení č. 198/2020 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

98. Různé

98.1 Pověření člena Zastupitelstva města České Budějovice přijímáním prohlášení o uzavření 
manželství
Přijato usnesení č. 199/2020 (10,0,0,0/10)

98.2 číslo jednací KP-RM/243/2020
Projekt Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích "Řešení 
problematiky odpovědného spotřebitelského chování, systematického vzdělávání 
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a rozvíjení znalostí důležitých pro oběhové hospodářství"
Přijato usnesení č. 200/2020 (10,0,0,0/10)

99. Diskuse
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., informoval členy rady města o zvýšené nemocnosti 
v základních a mateřských školách zřizovaných městem České Budějovice.

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.

3. schůze rady města byla ukončena v 15:50 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Zpráva o činnosti komisí Rady města České Budějovice za 2. pololetí 2019

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 110/2020:
rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti komisí Rady města České Budějovice za 2. pololetí 2019.

K bodu: Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 111/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
předložená Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2020 pro poskytování dotací formou příspěvku na celoroční 
činnost, v upraveném znění,

II. u k l á d á
RNDr. Michalu Kohnovi, CSc., předsedovi komise rady města pro životní prostředí,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 112/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků do 50.000 Kč na poskytnutí dotací dle dotačního programu 
města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020 v opatření 1, 2, 3, 4, 5 dle 
předloženého seznamu,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit rozdělení finančních prostředků nad 
50.000 Kč na poskytnutí dotací dle dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2020 v opatření 3, 5 dle předloženého seznamu,

III. u k l á d á
1. Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

realizovat přijaté usnesení v části I.,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,

předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení rozdělení finančních 
prostředků na poskytnutí dotací uvedené v části II.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 
leden - prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 113/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města za období leden - prosinec 2019 

organizacím dle tabulky "Ocenění za reprezentaci města České Budějovice" u částek do 
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50.000 Kč,
2. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci 
města za období leden - prosinec 2019 organizacím dle tabulky "Ocenění za reprezentaci 
města České Budějovice" u částek nad 50.000 Kč,

III. u k l á d á
1. Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,

realizovat přijaté usnesení uvedené v bodě I.,
2. Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,

předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení rozdělení finančních 
prostředků na poskytnutí dotace uvedené v bodě II.

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b 
stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 114/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2 (dále též „změna ÚPnM“) ve zkráceném postupu 
pořizování,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh na pořízení změny ÚPnM ve 
zkráceném postupu pořizování s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace budou hrazeny v souladu s § 45 odst. (1) stavebního zákona z rozpočtu 
statutárního města České Budějovice,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
v souladu s § 6 odst. (5) a § 44 písm. a) stavebního zákona předložit návrh na pořízení změny 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České 
Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování ke schválení zastupitelstvu města.

K bodu: Ukončení procesu pořizování územní studie „U Vávrovských rybníků - bývalé 
vojenské cvičiště“ v k. ú. České Budějovice 2

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 115/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
ukončení procesu pořizování územní studie "U Vávrovských rybníků - bývalé vojenské 
cvičiště" v k. ú. České Budějovice 2 (dále též "ÚS"),

II. r u š í
usnesení č. 207/2018 ze dne 19. 2. 2018 , kterým bylo odsouhlaseno zadání ÚS.
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K bodu: Změna č. 87 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v k. ú. 
České Budějovice 2

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 116/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 87 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 
(dále též „změna č. 87 ÚPnM“), po provedeném řízení dle § 55b ve vazbě na §§
52 a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahujícího námitku, rozhodnutí o námitce, 
odůvodnění rozhodnutí o námitce, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice vydat změnu č. 87 ÚPnM,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
v souladu s příslušnými paragrafy stavebního zákona předložit návrh změny č. 87 územního 
plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České 
Budějovice 2, ke schválení zastupitelstvu města.

K bodu: Obecně závazná vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace na území města

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 117/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
návrh obecně závazné vyhlášky o provedení speciální ochranné deratizace na území města,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o provedení speciální ochranné deratizace na území 
města zastupitelstvu města.

K bodu: Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích, na nichž je zavedeno placené stání 
v rámci akce "Masopust 2020"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 118/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle 
Nařízení č. 2/2019, v platném znění - jako prominutí parkovného za pronájem 5 parkovacích 
míst na parkovišti u KD Slavie dne 25. 2. 2020 v rámci přípravy a realizace akce "Masopust 
2020" pořádané statutárním městem České Budějovice a Jihočeským muzeem v Českých 
Budějovicích, 

II. u k l á d á
Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro účastníky akce "Přeplavme svůj 
La Manche" - Senioři České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 119/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
výjimku z ceníku služeb plaveckého stadionu na období od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 ve dnech 
pondělí až pátek v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. pro registrované členy společnosti Senioři 
České republiky, z. s., Městská organizace České Budějovice, Lidická tř. 135/7, 370 01 České 
Budějovice, IČO 70818568, na akci "Přeplavme svůj La Manche", pořádané společností Klub 
Aktiv, z. s., Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, IČO 22881085, ve výši 10 Kč/75 
min.,

II. u k l á d á
Ing. Tomáši Novákovi, řediteli p.o. Sportovní zařízení města České Budějovice,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Integrovaný plán rozvoje území - souhlas s přesunem alokace

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 120/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
přesun alokace v rámci Operačního programu Doprava, specifický cíl 1.4, dle Přílohy 1,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat souhlas k přesunu alokace ve SC 1.4 Operačního programu Doprava uvedený 
v Příloze 1.

K bodu: Změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 121/2020:
rada města

s c h v a l u j e
změnu personálního obsazení Řídícího výboru IPRM České Budějovice dle důvodové zprávy.

K bodu: Návrh Roční zprávy o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2019

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 122/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města "Levý břeh 
Vltavy" za rok 2019,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2019 
k projednání zastupitelstvu města.
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K bodu: Návrh Roční zprávy o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2019

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 123/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Roční zprávy o postupu realizace Tematického Integrovaného plánu rozvoje města za 
rok 2019,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2019 k projednání 
zastupitelstvu města.

K bodu: Žádost o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně -
právní ochrany dětí na rok 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 124/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
předložení žádosti o dotaci na výkon obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí pro rok 2020 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit předložení žádosti o dotaci,
2. Bc. Marii Voštové, vedoucí odboru sociálních věcí,

zajistit realizaci činnosti a čerpání dotačních prostředků v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí.

K bodu: Žádost o dotaci na projekt "Pilotní projekt měření CO2 na základních školách"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 125/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
předložení žádosti o dotaci na projekt "Pilotní projekt měření CO2 na základních školách",

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit zpracování a předložení žádosti o dotaci,
2. Mgr. Davidu Křížovi, vedoucímu odboru informačních a komunikačních technologií,

zajistit realizaci projektu.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Vytvoření softwaru a webových stránek pro 
participativní rozpočet města Č. Budějovice" - zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 126/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Vytvoření softwaru 
a webových stránek pro participativní rozpočet města Č. Budějovice “ v souladu se směrnicí 
Rady města České Budějovice č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek, zadáním 
jednomu dodavateli InQool, a. s., za cenu 1.530.000,00 Kč bez DPH,
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II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

a) předložit Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora, k podpisu projednanou 
smlouvu s vybraným dodavatelem, v upraveném znění,

b) zajistit archivaci dokumentů,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,

podepsat upravenou smlouvu,
3. Mgr. Davidu Křížovi, vedoucímu odboru informačních a komunikačních technologií,

součinnost při implementaci softwaru.

K bodu: Pravidla participativního rozpočtu a vyhlášení Výzvy

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 127/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. Pravidla participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice,
2. vyhlášení Výzvy 1. ročníku participativního rozpočtu včetně Obecných pravidel pro 

podávání návrhů,
II. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nákup nového osobního automobilu“ 
– zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 128/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem „Nákup nového 

osobního automobilu“ v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2018 
o postupu při zadávání veřejných zakázek vyzváním dodavatelů k podání nabídek dle 
přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu,

2. složení komise pro veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy Návrh na vypsání veřejné 
zakázky malého rozsahu,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Zdeňka Řeřábka, tajemníka magistrátu,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka řízení,
b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o výběru dodavatele,
c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném zrušení řízení k veřejné zakázce 

malého rozsahu,
2. komisi pro veřejné zakázky malého rozsahu všemi úkony souvisejícími s hodnocením 

nabídek, s posouzením podmínek účasti v řízení,
III. u k l á d á

1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu,

2. Ing. Michalu Voleníkovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí,
předložit Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu, k podpisu projednanou 
smlouvu s vybraným dodavatelem,

3. Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
podepsat předloženou smlouvu.
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K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice 
Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“ - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 129/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření Smlouvy o společnosti k veřejné zakázce "Silnice III/15529, České Budějovice, 

ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa" mezi statutárním městem České 
Budějovice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 
IČO 70890650, dle přílohy Důvodová zpráva,

2. vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Silnice III/15529, 
České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“ v otevřeném řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 
základě Smlouvy o společnosti s Jihočeským krajem,

3. zástupce statutárního města České Budějovice do hodnotící komise dle přílohy Důvodová 
zpráva,

II. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Zadávací dokumentaci zpracovanou Jihočeským krajem na základě Smlouvy 

o společnosti,
2. návrh Smlouvy o dílo na stavební práce, který bude součástí zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce, za statutární město České Budějovice,
3. návrh Smlouvy o dílo na povýsadbovou péči, který bude součástí zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce, za statutární město České Budějovice,
III. u k l á d á

1. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
a) předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu Smlouvu 

o společnosti,
b) předložit radě města k projednání a schválení výsledek jednání hodnotící komise,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat předloženou Smlouvu o společnosti.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská 
- Dobrovodská) - stavební úpravy“ - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 130/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „České Budějovice, 

Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) - stavební úpravy“ v otevřeném řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

2. složení komise pro otevírání nabídek dle přílohy Důvodová zpráva,
3. složení hodnotící komise dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky, v upraveném 

znění,
4. zástupce zadavatele dle přílohy Důvodová zpráva,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka zadávacího 
řízení,

b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 
dodavatele,

c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,
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2. komisi pro otevírání nabídek všemi úkony souvisejícími s otevíráním nabídek,
3. hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími s hodnocením nabídek, s posouzením 

podmínek účasti v zadávacím řízení,
4. zástupce zadavatele všemi úkony souvisejícími s kontrolou předložených údajů 

a dokladů, vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy,
III. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - 
Vrchlického nábřeží“ - zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 131/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy 

odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží“ v souladu se směrnicí Rady města 
České Budějovice č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek vyzváním 
dodavatelů k podání nabídek dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu,

2. složení komise pro veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy Návrh na vypsání veřejné 
zakázky malého rozsahu,  

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka řízení,
b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o výběru dodavatele,
c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném zrušení řízení k veřejné zakázce 

malého rozsahu,
2. komisi pro veřejné zakázky malého rozsahu všemi úkony souvisejícími s hodnocením 

nabídek, s posouzením podmínek účasti v řízení,
III. u k l á d á

1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu,

2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
předložit Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, k podpisu projednanou smlouvu 
s vybraným dodavatelem,

3. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Brouzdaliště u Malého jezu – obnova 
přítoku formou přeložky“ - zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 132/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Brouzdaliště 

u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky“ v souladu se směrnicí Rady města 
České Budějovice č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek vyzváním 
dodavatelů k podání nabídek dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu,
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2. složení komise pro veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy Návrh na vypsání veřejné 
zakázky malého rozsahu,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka řízení,
b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o výběru dodavatele,
c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném zrušení řízení k veřejné zakázce 

malého rozsahu,
2. komisi pro veřejné zakázky malého rozsahu všemi úkony souvisejícími s hodnocením 

nabídek, s posouzením podmínek účasti v řízení,
III. u k l á d á

1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu,

2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu projednanou smlouvu 
s vybraným dodavatelem,

3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Modernizace systému řízení dopravy v ČB 
– I. etapa – CB.04 Pražská - K. Světlé, České Budějovice - SSZ“ – otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 133/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení ve veřejné 
zakázce pod názvem „Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa – CB.04 Pražská – 
K. Světlé, České Budějovice - SSZ“, vypsané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
vybraný dodavatel: 
SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., Pod Višňovkou 1661/37, Krč, 140 00 Praha 4
nabídková cena v Kč bez DPH: 2 218 250,00

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení,
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,

předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu projednanou smlouvu 
s vybraným dodavatelem,

3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Výsledek zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody pod názvem „Rámcová 
dohoda na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování 
pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice“ – 
otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 134/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení v otevřeném 
řízení na uzavření rámcové dohody pod názvem „Rámcová dohoda na provádění údržby 
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dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě 
statutárního města České Budějovice“, vypsané dle § 56 a pravidel pro rámcové dohody dle 
§ 31 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle 
přílohy Zpráva o hodnocení nabídek,
vybraný dodavatel:
Ondřej Brož, s. r. o., Sadová 207, 373 61 Hrdějovice, okres České Budějovice
nabídková cena v Kč bez DPH: 12.595.500,00

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího 
řízení,                            

2. Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu projednanou rámcovou 
dohodu s vybraným dodavatelem,

3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat předloženou rámcovou dohodu.

K bodu: Záměr odstranění zastřešení chodníku Pražská u Družby

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 135/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr odstranění zastřešení chodníku Pražská u Družby na pozemku parc. č. 3363/1 a 2919/1, 
k. ú. České Budějovice 3,

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

a) zajistit realizaci přijatého usnesení,
b) zajistit náhradní přístřešek v místě zastávky MHD,

2. Ing. Michalu Šramovi, vedoucímu útvaru hlavního architekta,
zahájit práce na urbanistické studii v dotčeném území.

K bodu: Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České 
Budějovice v rámci adventních trhů na NPO II.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 136/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ART 4 PROMOTION, s. r. o., IČO 26051583, Hlinská 434/9, 370 01 České 
Budějovice, doručenou 17. 1. 2020, o odpuštění poplatků za zábory, zvláštní užívání 
a prominutá plateb za pronájem parkovacích míst v rámci pořádání Adventních trhů 
2019/2020,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Udělení výjimky ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací 
a ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice 
v rámci sportovní akce RUNTOUR 2020

(Změněno usnesením č. 679/2020 ze dne 15. 6. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 137/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
v rámci sportovní akce RUNTOUR na nám. Přemysla Otakara II. pro Geometry Prague, 
s. r. o., IČO 25716964, Přívozní 1064/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7
1. udělení výjimky ze sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací 

v termínu 14. 3. 2020 - jako výpůjčka
a) umístění prodejních stánků s občerstvením s rozsahem záboru 26 m²,
b) umístění reklamních zařízení s rozsahem záboru 164 m²,

2. udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle 
nařízení č. 4/2017, v platném znění - jako prominutí parkovného za pronájem 71 
parkovacích míst v termínu od 13. 3. 2020 16:00 hod do 14. 3. 2020 17:00 hod.,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České 
Budějovice v rámci sportovní akce Night run a Avon běh za zdravá prsa 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 138/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle 
Nařízení č. 4/2017, v platném znění - jako prominutí parkovného za pronájem 47 parkovacích 
míst v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 13:00 hod. v rámci sportovní akce Night run a Avon běh 
za zdravá prsa 2020 na nám. Přemysla Otakara II. pro Event media, s. r. o., IČO 24269573, 
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České 
Budějovice v rámci akce Indian Riders Fest 2020

(Změněno usnesením č. 678/2020 ze dne 15. 6. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 139/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z ceníku parkovného za stání silničních a motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle 
Nařízení č. 4/2017, v platném znění - jako prominutí parkovného za pronájem 71 parkovacích 
míst na nám. Přemysla Otakara II. v sobotu 13. 6. 2020 od 10:00 do 13:00 hod. v rámci akce 
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Indian Riders Fest 2020 pro VMP MOTORCYCLES, s. r. o., IČO 02985730, Sokolovská 
231/35, Karlín, 186 00 Praha 8,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal 
České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 140/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal 
České Budějovice, IČO 00666238, se sídlem U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 37011, 
dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Hvízdal České Budějovice ke schválení zastupitelstvu města.

K bodu: Systém odměňování ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných 
městem České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 141/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
systém odměňování ředitelů dle předloženého materiálu těmto příspěvkovým organizacím:
Domov pro seniory Máj České Budějovice, IČO 71173064, Pohřební ústav města České 
Budějovice, IČO 70890412, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, IČO 
62537890, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, IČO 62537962, Jihočeské divadlo, 
IČO 00073482, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, IČO 00666238, Sportovní 
zařízení města České Budějovice, IČO 28150244,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. 2016000094 - prostor stavebního objektu č. 
103/10

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 142/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. 2016000094 (O-001-2016) uzavřené mezi 
spol. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., se sídlem U Zimního stadionu 1982/2, 370 01 
České Budějovice, IČO 26093545 (nájemce) a statutárním městem České Budějovice 
(podnájemce) o rozšíření předmětu podnájmu stavebního objektu č. 103/10 - Úkryt letadel 
o přístavek "C" o výměře podlahové plochy 27 m2 za účelem uskladnění movitého majetku 
statutárního města, s účinností od 1. 3. 2020,

II. u k l á d á
1. Mgr. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
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předložit primátorovi města k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu.

K bodu: Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015000576 o nájmu části pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. 
České Budějovice 1

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 143/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015000576 o nájmu části pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České 
Budějovice 1, za účelem umístění parkovacího automatu, uzavřené s Římskokatolickou 
farností - děkanství u kostela sv. Mikuláše, kterým se smlouva prodlužuje o 1 rok za nájemné 
200 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 200 Kč, 

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

předložit Dodatek č. 3 k podpisu Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat předložený Dodatek č. 3.

K bodu: Aktualizace nominovaných členů Seniorského senátu města České Budějovice pro 
rok 2018-2022

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 144/2020:
rada města

j m e n u j e
Elišku Hančlovou za organizaci Alzheimercentrum CB do Seniorského senátu města České 
Budějovice 2018-2022.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 145/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění pečovatelské služby 
pro tyto poskytovatele:
1. Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 1.105.100 Kč,
2. Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.304.220 Kč,
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 

750.680 Kč,
II. u k l á d á

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dotací.
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K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 146/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro 
tyto poskytovatele:
1. Arpidu, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., IČO 65053079, ve 

výši 300.000 Kč,
2. Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 261.500 Kč,
3. Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 458.500 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zastupitelstvu města ke schválení návrh dotací.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 147/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče 
ŽIVOT 90, z. ú., IČO 00571709, ve výši 228.249 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dotace.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí: 
"Dopravně informační a řídící centrum ČB", "Snížení energetické 
náročnosti  MŠ K. Štěcha" a "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", které 
budou realizovány v letech 2020-2023

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 148/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních 
akcí:
1. "Dopravně informační a řídící centrum ČB",
2. "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha",
3. "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit výše uvedené záměry vypsání veřejných zakázek na jednání zastupitelstva města.
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K bodu: „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, 
České Budějovice – stavba I. + II. etapa“

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 149/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019001522 na akci „Vybudování technických 
a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice – stavba I. + II. etapa“ 
se zhotovitelem MANE STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, České Budějovice, IČO 
47239701, který řeší navýšení ceny díla v hodnotě +521,309,11 Kč bez DPH dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
1. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,

předložit primátorovi města výše uvedený Dodatek č. 2 k SOD 2019001522 k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat výše uvedený Dodatek č. 2.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 7 až 19

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 150/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 7 - zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro 

rok 2020 poskytnutého Úřadem práce České republiky v částce 1.152.000 Kč na zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí ve výši 392.119 Kč na zajištění pomoci 
osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče a navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář 
tajemníka ve výši 759.881 Kč na platy zaměstnanců a s tím související odvody na úseku 
sociální pomoci a současně snížení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka 
ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 
rezervy ve výši 759.881 Kč (výdaje předfinancovány z rozpočtu města),

2. rozpočtové opatření číslo 8 – navýšení zapojeného souhrnného dotačního vztahu 
(příspěvek na výkon státní správy na rok 2020) o 583.100 Kč na základě schváleného 
státního rozpočtu na rok 2020,

3. rozpočtové opatření číslo 9 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch 
rozpočtu běžných výdajů finančního odboru pro vrácení nevyčerpané účelové dotace ze 
státního rozpočtu  poskytnuté v rámci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 2019 zapojením zůstatku základního 
běžného účtu k 31. 12. 2019 ve výši 178.500 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 10 - zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro včasnou úhradu faktur za 
provedené práce v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ na 
ostatní platy (150.000 Kč) a nákup ostatních služeb (50.000 Kč) zapojením zůstatku 
základního běžného účtu k 31. 12. 2019 v celkové výši 200.000 Kč,

5. rozpočtové opatření číslo 11 - zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve 
prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru  pro včasnou úhradu faktur 
za stavební práce realizované v lednu 2020 na akci „Bezbariérový přístup podchodu 
u hřbitova sv. Otýlie ČB“ (900.000 Kč) a „Dopravní značení – doprava v klidu – 
parkovací zóny – etapa 2“ (130.000 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu 
k 31. 12. 2019 v celkové výši 1.030.000 Kč,

6. rozpočtové opatření číslo 12 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve 



29

prospěch rozpočtu kapitálových výdajů majetkového odboru pro úhradu nadlimitních 
věcných břemen (závazky ze smluv uzavřených v prosinci 2019 - 1.231.526 Kč za 
stavební objekt SO 01 – vodovod a SO 02 kanalizace v k. ú. České Budějovice 3 a 4 
a záloha 104.156,80 Kč za budoucí strpění kabelového vedení veřejného osvětlení + 3 
stožáry veřejného osvětlení v rámci akce „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. 
Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ zapojením zůstatku základního 
běžného účtu k 31. 12. 2019 v celkové výši 1.335.682,80 Kč,

7. rozpočtové opatření číslo 13 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje a veřejných zakázek pro včasnou 
úhradu faktury akce přecházející z roku 2019 - zpracování 2. části Strategické studie 
Město a voda 2020 zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2019 ve výši 
1.113.200 Kč,

8. rozpočtové opatření číslo 14 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy 
k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace soukromé škole Kids English Academy – 
Základní škole na podporu výuky inovativní metodou CLIL ve školním roce 2019-2020 
ve výši 50.000 Kč,

9. rozpočtové opatření číslo 15 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů (1.016.400 Kč) a rozpočtu 
běžných výdajů (72.600 Kč) odboru informačních a komunikačních technologií na nákup 
a implementaci softwaru pro participativní rozpočet v celkové výši 1.089.000 Kč,

10. záměr rozpočtového opatření číslo 16 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., 
k zajištění finančního krytí a včasné úhrady zakázek v režimu přenesené daňové 
povinnosti přecházejících z roku 2019 (2.979.000 Kč) a pro finanční vyrovnání po 
ukončení nájmu (680.000 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu 
k 31. 12. 2019 v celkové výši 3.659.000 Kč,

11. záměr rozpočtového opatření číslo 17 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství a tělovýchovy k poskytnutí 
investiční dotace Sportovnímu klubu Pedagog České Budějovice, z. s., na zajištění 
kofinancování Modernizace sportoviště klubu zapojením zůstatku základního běžného 
účtu k 31. 12. 2019 ve výši 2.200.000 Kč,

12. záměr rozpočtového opatření číslo 18 – zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2019 ve 
prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování dotačních 
investičních akcí z vlastních zdrojů v roce 2020 ze zůstatku základního běžného účtu 
k 31. 12. 2019 ve výši 46.516.000 Kč a současně zapojení části nevyčerpaného 
revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s., do rozpočtu kapitálových výdajů 
investičního odboru v celkové výši 31.170.000 Kč na předfinancování 
a spolufinancování výdajů investičních projektů města,

13. záměr rozpočtového opatření číslo 19 – zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování akcí 
rozestavěných a připravených v roce 2019 a pro včasné vypsání veřejných zakázek ze 
zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2019 v celkové výši 53.573.000 Kč, 

II. u k l á d á
1. Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru, do 29. 2. 2020

promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 7 až 15 do rozpočtu roku 2020,
2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 17. 2. 2020

předložit rozpočtová opatření číslo 16 až 19 k projednání v zastupitelstvu města.
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K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 2

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 151/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 2 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 
investičního odboru z akce projektové dokumentace na připravované stavby na akci stavební 
úpravy ulice Plavská - chodníky na finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na doplnění 
projektové dokumentace akce „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. 
Pařízka – II. etapa v úseku ul. Jaselská – ul. L. M. Pařízka“ ve výši 410.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru, do 29. 2. 2020
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 2 do rozpočtu roku 2020.

K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání v objektu Rudolfovská tř. 352/154, 370 01 České Budějovice – 
konkrétní fyzická osoba

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 152/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Rudolfovská 
tř. 352/154, 370 01 České Budějovice – sklad o výměře 15 m2, pro konkrétní fyzickou osobu, 
za nájemné ve výši 400 Kč/měsíc, tj. 4.800 Kč/rok, o další 2 roky za stejných nájemních 
podmínek,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – výpůjčka 3 ks vitrín zabudovaných na fasádě objektu 
Pražská tř. 1255/19, 370 01 České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 153/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o výpůjčku 3 ks vitrín zabudovaných na fasádě objektu Pražská tř. 1255/19, 370 01 
České Budějovice, Klubu Aktiv, z. s., se sídlem Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, 
IČO 22881085, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
zveřejnit záměr výpůjčky dle zákona o obcích s podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce na 
dobu určitou 1 roku.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání v objektu Fr. Ondříčka 1243/46 (KD Vltava), 370 11 České 
Budějovice – Caplík, z. s.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 154/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Fr. Ondříčka 1243/46 
(KD Vltava), 370 11 České Budějovice, o celkové výměře 486,39 m2, pro spolek Caplík, z. s., 
se sídlem Straňany 75, 370 07 Doudleby, IČO 03926796, na dobu určitou 2 let za stejných 
nájemních podmínek,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem velkého sálu v KD Vltava, Fr. Ondříčka 
1243/46, 370 11 České Budějovice – Caplík, z. s.

(Změněno usnesením č. 523/2020 ze dne 4. 5. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 155/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem velkého sálu v KD Vltava Fr. Ondříčka 1243/46, 370 11 České Budějovice, pro 
Caplík, z. s., se sídlem Straňany 75, 370 07 Doudleby, IČO 03926796, pro pořádání 
maškarního bálu pro děti ve věku 1 - 5 let dne 19. 4. 2020, za nájemné ve výši 6.000 Kč vč. 
21 % DPH a včetně energií, s povinností uhradit náklady na pořadatelskou službu, hasiče 
a technika dle platného ceníku KD Vltava,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení nájmu prostoru sloužícího 
podnikání v objektu Česká 195/20, 370 01 České Budějovice - ROZKOŠ bez 
RIZIKA, z. s.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 156/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Česká 195/20, 370 01 České 
Budějovice, o celkové výměře 62,40 m2, pro ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., se sídlem Vlhká 
166/10, 602 00 Brno, IČO 44990901, za účelem provozování poradenského a zdravotnického 
centra na dobu určitou 2 let, za stejných nájemních podmínek,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – úprava výše nájemného z pronájmu prostorů 
sloužících podnikání v domech v majetku statutárního města České Budějovice pro 
rok 2020 dle indexu cen tržních služeb v produkční sféře

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 157/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
důvodovou zprávu k úpravě výše nájemného z pronájmu prostorů sloužících podnikání 
v domech v majetku statutárního města České Budějovice pro rok 2020,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s byty – ukončení nájemního poměru - konkrétní fyzické osobě, jeho 
neprodloužením

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 158/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního poměru k bytu č. 9 nacházejícího se II. nadzemním podlaží, v domě 
Loucká 1582/14, České Budějovice, o výměře 41,23 m2, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, 
nájemci bytu konkrétní fyzické osobě, jeho neprodloužením,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s byty – dočasné pozastavení příjmu žádostí o městský byt

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 159/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
dočasné pozastavení příjmu žádostí o byt v majetku statutárního města České Budějovice 
v termínu od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru v historické budově 
Rabenštejnské věže na adrese Panská 207/4, 370 01 České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 160/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem prostoru v historické budově Rabenštejnské věže na adrese Panská 207/4, 370 01 
České Budějovice, o výměře 364,10 m2 pro zájemce Umění ve městě, z. s., se sídlem 
Doubravická 1867/1a, 370 08 České Budějovice, IČO 07578911, za nájemné dle nabídky 
8.000 Kč//měsíc, tj. 96.000 Kč/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s valorizační doložkou o výši inflace za předchozí kalendářní rok a bude složena jistota 
(trojnásobek měsíčního nájemného bez služeb), dle důvodové zprávy,
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II. u k l á d á
1. Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,

realizovat přijaté usnesení,
2. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

jednat se subjektem o podmínkách užívání nemovitosti a činnosti.

K bodu: Dispozice s byty - Dohoda o skončení  nájmu bytu č. 24 v domě V. Volfa 23, 370 05 
České Budějovice - nájemce konkrétní fyzická osoba

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 161/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 24 v domě V. Volfa 23, 370 05 České Budějovice, 
s nájemcem konkrétní fyzickou osobou, ke dni 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 900/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 162/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rámci akce „Č. B., 
Vltavská, parc. K904, Č. B. 3“ na části pozemku parc. č. 900/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), v k. ú. České Budějovice 3, spočívajícího v umístění distribuční soustavy - 
kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění 
provozu, údržby a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice (jako budoucím povinným) a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400 (jako budoucím oprávněným), za 
cenu dle ,,Zásad na vypořádání věcných břemen", to je při dotčené ploše včetně ochranného 
pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý započatý 1 m2 (cena je uváděná bez 
DPH), a za podmínek stanovených příslušnými odbory MM České Budějovice s tím, že věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemek parc. č. 352 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, 
Husova kolonie)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 163/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení kabelového vedení NN, 2x pilíř a uzemnění, vybudovaných v rámci stavby „ČB, 
 Korandova K/352 – přeložka NN“ na pozemku parc. č. 352 v k. ú. České Budějovice 4, dle 
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přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch včetně 
úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, 
mezi statutárním městem České Budějovice (strana povinná) a společností E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400 (strana 
oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené 
ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek 
stanovených odbory MM s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí úplatné zřízení  věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2143/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Autis 
Centrum, o. p. s., ul. Plzeňská

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 164/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení a strpění kabelového vedení NN a kabelového pilíře k přístavbě Autis Centra - 
v rámci stavby "ČB, Plzeňská 2219/44, přel. KS, NN" na části pozemku parc. č. 2143/7 v k. ú. 
České Budějovice 3 a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem zajištění 
provozu, údržby a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace, 
v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České 
Budějovice (jako povinným) a společností  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400 (jako oprávněným), za cenu dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“ za podmínek stanovených příslušnými odbory MM České 
Budějovice s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 3950/5 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 165/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu uložení plynovodní 
přípojky STL vybudované v rámci stavby „Příp. STL k. ú. ČB 7, parc. č. 3048“ na části 
pozemku parc. č. 3950/5 v k. ú. České Budějovice 7 a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za 
účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým 
plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732 (jako povinným) a E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400 
(jako oprávněným), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání 
a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené ploše včetně ochranného 
pásma 15 m2 za cenu 10.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 1701/5, k. ú. České Budějovice 2 
(ul. U Lučního jezu)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 166/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v uložení kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1676, 
vybudované v rámci stavby „Kanalizační přípojka pro rodinný dům, U Lučního jezu, kat. č. 
1676, k. ú. Č. Budějovice 2“, na části pozemku parc. č. 1701/5, k. ú. České Budějovice 2, dle 
přílohy č. 3, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, a v právu vstupu na výše 
uvedený pozemek za účelem zajištění její kontroly, údržby a běžných oprav, mezi statutárním 
městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a konkrétní fyzickou osobou (jako stranou 
oprávněnou), za cenu stanovenou dle „Zásad na vypořádání věcných břemen“ ve výši 
1.000 Kč (bez DPH) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 1261 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Fr. 
Škroupa, Suché Vrbné)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 167/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v uložení horkovodního vedení  pro připojení nového bytového domu vybudovaného v rámci 
stavby „Novostavba BD F. Škroupa na pozemku parc. č. 1259/5, k. ú. České Budějovice 5 – 
přípojka horkovodu“ na pozemku parc. č. 1261 v k. ú. České Budějovice 5 (dle přílohy č. 1) 
a v právu vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem zajištění údržby, provozu 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace a včetně jejího 
odstranění, mezi statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a společností 
Teplárna České Budějovice, a. s., se sídlem Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, IČO 
60826835 (jako stranou oprávněnou), za cenu stanovenou dle „Zásad na vypořádání věcných 
břemen“, tj. při dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za každý další započatý 1 m2 (bez DPH) a za podmínek stanovených příslušnými 
odbory MM České Budějovice s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí výpůjčce, podmínkách 
provozu a údržbě protipovodňového opatření a smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací – protipovodňová opatření na Malši – zrušení usnesení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 168/2020:
rada města

r u š í
usnesení č. 1559/2015 ze dne 2. 11. 2015 ve věci uzavření smlouvy o budoucí výpůjčce, 
podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření a smlouvy o budoucí smlouvě darovací 
mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČO 70889953 (půjčitel 
a budoucí dárce) a statutárním městem České Budějovice (vypůjčitel a budoucí obdarovaný), pro 
realizaci stavby „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice – Havlíčkova kolonie, 1. 
etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“, v celém rozsahu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - výpůjčka části pozemku parc. č. 406/4 v k. ú. Haklovy 
Dvory - "Pozorovací věž v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 169/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku parc. č. 406/4 (trvalý travní porost) v k. ú. Haklovy Dvory, v rozsahu 
dle přílohy č. 3, mezi statutárním městem České Budějovice (půjčitel), Jihočeským krajem, 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650 (vypůjčitel) a Lesy 
a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., se sídlem Jar. Haška 1588/4, 370 04 České 
Budějovice, IČO 25154427 (vedlejší účastník), za účelem realizace projektu „Pozorovací věž 
v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“, na dobu určitou 15 let,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o výpůjčce,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o výpůjčce.

K bodu: Dispozice s majetkem města – vypůjčení pozemku parc. č. 62/1 v k. ú. Třebotovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 170/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
vypůjčení pozemku parc. č. 62/1 (trvalý travní porost) o výměře 2508 m2 v k. ú. Třebotovice, 
za účelem založení a obhospodařování otevřeného komunitního/obecního sadu a bylinkového 
záhonu, Spolku obyvatel Kaliště - Třebotovice, se sídlem Třebotovice 2404, 370 05 
Třebotovice, IČO 27017206, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit smlouvu o výpůjčce primátorovi města k podpisu, 
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o výpůjčce.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – dohoda o umístění stavby nad částí pozemku parc. č. 
2061/111 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, sídliště Šumava)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 171/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
umístění stavby (umístění 7 sloupců balkonů na obvodový plášť domu v ul. Větrná 865/44, 
866/46 a 867/48) nad částí pozemku parc. č. 2061/111 v k. ú. České Budějovice 2, o celkové 
ploše cca 28 m2, dle přílohy č. 3, pro Bytové družstvo Větrná 44-46-48, se sídlem Větrná 
866/46, České Budějovice, IČO 25183958 (investor), za cenu 10.000 Kč a za podmínek 
stanovených příslušnými odbory MM České Budějovice s tím, že dohoda o umístění stavby 
bude uzavřena na dobu určitou, po dobu existence staveb čp. 865 na pozemku parc. č. 
2061/122, čp. 866 na pozemku parc. č. 2061/123 a čp. 867 na pozemku parc. č. 2061/124, 
vše k. ú. České Budějovice 2,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města k podpisu dohodu o umístění stavby,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dohodu o umístění stavby.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr uzavření dohody o umístění stavby – lodžie, na 
částech pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Labská, sídliště 
Vltava

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 172/2020:
rada města

I. r u š í
usnesení č. 179/2016 ze dne 15. 2. 2016 týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o úplatném zřízení věcného břemene – služebnosti přesahu stavby, spočívajícího ve strpění 
práva umístění a užívání lodžií náležejících k bytovému domu č. p. 1153 nad částí pozemku 
parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2, mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 
00244732 (jako stranou povinnou) a vlastníky bytových jednotek domu č. p. 1153, ul. Labská, 
370 11 České Budějovice (jako stranou oprávněnou), za cenu stanovenou dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“, a to za podmínek stanovených správcem pozemku s tím, že 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, 

II. s c h v a l u j e
záměr umístění stavby závěsných lodžií nad částmi pozemku parc. č. 2196/34 (zeleň, ostatní 
plocha), o výměře 24 m2, k. ú. České Budějovice 2 (dle přílohy č. 3), ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice, IČO 00244732, pro vlastníky bytového domu – 
pozemku parcela číslo 2196/33, k. ú. České Budějovice 2, Labská 1153/3, České Budějovice 
(jako investor stavby), za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč,

III. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci akce 
„Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní 
České Budějovice“ – nájem pozemků parc. č. 4727/33, 4727/1, 4727/38, 4727/40 
a 4727/41, k. ú. České Budějovice 3 (České dráhy, a. s.)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 173/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání pro realizaci akce „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní 
s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ takto:
1. nájem pozemku parc. č. 4727/33 – ostatní plocha, dráha o výměře 27 m2 v k. ú. České 

Budějovice 3, dle přílohy č. 3, od Českých drah, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 
1222, Praha 1, IČO 70994226 (pronajímatel), na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou, za nájemné ve výši 61 Kč/m2/rok, tj. 1.647 Kč ročně + DPH, za 
účelem výstavby trakčního trolejového vedení (SO 651 – Trakční trolejové vedení – 
Strakonická – Nádražní – Generála Píky),

2. nájem části pozemku parc. č. 4727/1 o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 4727/38 
o výměře 22 m2, pozemku parc. č. 4727/40 o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. 4727/41 
o výměře 6 m2 (celkem 45 m2), vše k. ú. České Budějovice 3, dle přílohy č. 3, od 
Českých drah, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČO 70994226 
(pronajímatel), na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 
61 Kč/m2/rok, tj. 2.745 Kč ročně + DPH, za účelem výstavby veřejného osvětlení (SO 
431 – Veřejné osvětlení – Strakonická – Nádražní – Generála Píky),

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města k podpisu nájemní smlouvy,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat nájemní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. 
číslo 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky U Malého jezu  

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 174/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy č. 2015001977 – (114-0/1615/15) uzavřené s konkrétní fyzickou 
osobou, na pronájem části pozemku parc. č. 1502/2 (zahrada) o výměře 224 m2 v k. ú. České 
Budějovice 6, za účelem užívání pozemku jako zahrádky, a to dohodou ke dni 29. 2. 2020,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy k podpisu primátorovi města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. V Hluboké cestě, Suché Vrbné)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 175/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parc. č. 608/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62097 m2 v k. 
ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 1, sportovnímu klubu „Hluboká baseball & softball 
club, z. s.“, se sídlem Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 26607255, za 
účelem vybudování a užívání baseballového a softballového tréninkového hřiště, za cenu ve 
výši 100 Kč/měsíc, tj. 1200 Kč/rok, a to na dobu určitou do 30. 6. 2020,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města nájemní smlouvu k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat nájemní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" na 
pozemek p. č. 3107/1 v k. ú. České Budějovice 7 - Jižní tangenta

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 176/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
provedení stavby SO 180 - dopravní opatření po dobu stavby, Jihočeským krajem, Správou 
a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČO 
70971641 (investor), v rámci stavby Jižní tangenta, na části pozemku parc. č. 3107/1 trvalý 
travní porost o výměře 123 m2 v k. ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice, 

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit smlouvu o právu provést stavbu primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o právu provést stavbu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 
2706/29, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 177/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2706/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
250 m2, k. ú. České Budějovice 6, z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového 
úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČO 01312774, do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr bezúplatného nabytí pozemků  v k. ú. České 
Budějovice 4 - (Pekárenská, zanádražní komunikace)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 178/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 572/1 oddělené geometrickým plánem 
a označené  jako nově vzniklé parcely č. 572/11o výměře 289 m2, parc. č. 572/12 
o výměře 585 m2 a parc. č 572/15 o výměře 374 m2, celkem 1248 m2 (dle přílohy č. 1) v k. ú. 
České Budějovice 4, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici  k projednání v zastupitelstvu města.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 110/6 a parc. č. 
1009/11 a v k. ú. Třebotovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 179/2020:
rada města

I. r u š í
1. usnesení č. 902/2019 ze dne 24. 6. 2019 v celém svém znění, týkající se 1. záměru 

prodeje pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
41 m2 v k. ú. Třebotovice, konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase 
obvyklou dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem, 2. záměru prodeje 
pozemků parc. č. 1009/11 (manipulační plocha, ostatní plocha) o výměře 1443 m2 a parc. 
č. 1007 (trvalý travní porost) o výměře 2646 m2 v k. ú. Třebotovice, za nejvyšší 
nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem,

2. usnesení č. 1190/2019 ze dne 2. 9. 2019 v celém svém znění, týkající se doporučení 
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 41 m2 v k. ú. Třebotovice, konkrétním fyzickým osobám, za 
cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 8.000 Kč, včetně DPH, tj. 
195,12 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem,

II. s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 41 m2 v k. ú. Třebotovice, konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě 
a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 8.000 Kč, včetně DPH, tj. 195,12 Kč/m2 
+ náklady spojené s prodejem,

2. záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 (manipulační plocha, ostatní plocha) 
oddělené geometrickým plánem, shodně označené jako parc. č. 1009/11 o výměře 
1410 m2 v k. ú. Třebotovice, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 270.000 Kč, včetně DPH, tj. 191,48 Kč/m2 + náklady 
spojené s prodejem,

III. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 180/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 (zahrada) o výměře 372 m2 v k. ú. České Budějovice 
6, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou 
a náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu pozemku parc. č. 2137/230 v k. ú. 
České Budějovice 2, F. Ondříčka, sídliště Vltava

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 181/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr pronájmu pozemku parc. č.  2137/230 o výměře 102 m2, k. ú. České Budějovice 2,

II. u k l á d á
JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. 
Třebotovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 182/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2755/20 o výměře 69 m2 (zahrada) v k. 
ú. Třebotovice konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 52.200 Kč, 
tj. 756,52 Kč a náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města.
 

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 394/2 a 532/7 v k. ú. 
České Vrbné (lokalita umělé slalomové dráhy)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 183/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit prodej:
- části pozemku parc. č. 394/2, oddělené geometrickým plánem a nově označené jako parc. č. 
394/48 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 94 m2,
- části pozemku parc. č. 532/7, oddělené geometrickým plánem a nově označené jako parc. č. 
532/10 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 110 m2,
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vše v k. ú. České Vrbné, do vlastnictví SK Vodní slalom České Budějovice, z. s., se sídlem 
České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 15770729, za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 223.000 Kč + náklady spojené 
s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání zastupitelstvu města.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 695 a 694/5 v k. ú. 
České Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 184/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit odkoupení:
- části pozemku parc. č. 694/5, oddělené dle geometrického plánu a označené jako parc. č. 
694/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 6 m2,
- části pozemku parc. č. 694/5, oddělené dle geometrického plánu a nově označené jako parc. 
č. 694/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2,
- části pozemku parc. č. 695, oddělené dle geometrického plánu a nově označené jako parc. č. 
695/4 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 20 m2,
- části pozemku parc. č. 695, oddělené dle geometrického plánu a nově označené jako parc. č. 
695/5 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 21 m2,
vše v k. ú. České Budějovice 3, od konkrétních fyzických osob, za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 59.700 Kč,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání zastupitelstvu města.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. 
České Vrbné

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 185/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr odkoupení pozemku parc. č. 226/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
České Vrbné, od Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 
1645/31a, České Budějovice, IČO 60076658, za cenu v místě a čase obvyklou,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici  k projednání v zastupitelstvu města.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb vodovodního a kanalizačního řadu 
na pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Stará cesta, Suché Vrbné)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 186/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. odkoupení dokončených staveb vodovodního a kanalizačního řadu umístěných na 

pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 1, od vlastníka 
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konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 
2.000 Kč/stavba, celkem 4.000 Kč,

2. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu uložení 
staveb vodovodního  a kanalizačního řadu umístěných na pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú. 
České Budějovice 5, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch 
včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickým 
plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana oprávněná), vlastníkem 
pozemku ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (strana povinná) a konkrétní fyzickou osobou 
(plátce) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu existence inženýrské sítě,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

a) zajistit realizaci tohoto usnesení (bod I.-2),
b) předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu včetně smlouvy 

o postoupení práv z odpovědnosti za vady (bod I.-1),        
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za vady.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků 
v rámci stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3, 4“ 
(lokalita Okružní ul., Na Světlících) včetně budoucích věcných břemen

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 187/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení dokončených staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby 

„Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3 a 4“, a to
- komunikace včetně všech součástí a příslušenství umístěných na pozemcích parc. č. 
1153/1, 1154/2, 1177/1, 1177/2, 1177/5, 1181, 1182, 1184/1, 1185/1, 1186, 1188, 1190, 
1192, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1198/1, 1198/3, 1198/4, 8/2, 8/3, 9/3, 1184/2, 
1185/2, 1201/176, 1201/167, 1202/1, 1202/3, vše v k. ú. České Budějovice 4, 
- vodovodních řadů umístěných na pozemcích parc. č. 1153/1, 1177/1, 1177/2, 1193, 
1194, 1198/1, 1199/3, 1197/1, 1199/12, vše v k. ú. České Budějovice 4,
- kanalizačních řadů umístěných na pozemcích parc. č. 1153/1, 1177/1, 1177/2, 1177/5, 
1184/1, 1186, 1188, 1193, 1194, 1195/1, 1198/1, vše v k. ú. České Budějovice 4, 
- veřejného osvětlení umístěného na pozemcích parc. č. 1153/1, 1177/1, 1177/2, 1177/5, 
1184/1, 1185/1, 1185/1, 1186, 1193, 1194, 1195/1, 1195/3, 1198/1, 1198/3, 8/2, 8/3, 9/3, 
1184/2, 1185/2, 1201/176, 1201/167, 1202/1, 1202/3, 1150/5, 1168/3, 1168/19, 1202/4, 
8/7, vše v k. ú. České Budějovice 4,  
od investora stavby společnosti VGP Park Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 468 33 
Jenišovice, IČO 06085547, za podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod 
ZTV“, tj. 2.000 Kč/stavba, celkem 8.000 Kč + DPH s tím, že uzavření této budoucí 
smlouvy kupní bude realizováno pouze za podmínky, že budoucí prodávající bezúplatně 
zřídí reálné věcné břemeno ve prospěch budoucího kupujícího, spočívající ve 
vybudování a strpění bezúplatného parkování návěsových souprav na vymezené části 
parkovací plochy umístěné na části pozemku parc. č. 1198/1 v k. ú. České Budějovice 4, 
dle přílohy č. 1,

2. záměr budoucího odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem) zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí 
a příslušenství, a to parc. č. 1153/1, 1154/2, 1177/1, 1177/2, 1177/5, 1181, 1182, 1184/1, 
1185/1, 1186, 1188, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1198/1, 1198/3, 
1198/4, vše v k. ú. České Budějovice 4, od  budoucího vlastníka pozemků a investora 
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stavby VGP Park Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547, za 
podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH s tím, 
že uzavření této budoucí smlouvy kupní bude realizováno pouze za podmínky, že 
budoucí prodávající bezúplatně zřídí reálné věcné břemeno ve prospěch budoucího 
kupujícího, spočívající ve vybudování a strpění bezúplatného parkování návěsových 
souprav na vymezené části parkovací plochy umístěné na části pozemku parc. č. 1198/1 
v k. ú. České Budějovice 4, dle přílohy č. 1,

3. budoucí bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení stavby vodovodního řadu  na částech pozemků parc. č. 1153/1, 1193, 
1194, 1199/3, 1197/1, 1199/12, vše v k. ú. České Budějovice 4, a v právu vstupu 
a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny 
a modernizace, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním 
městem České Budějovice (strana oprávněná) a budoucím vlastníkem pozemků 
společností VGP Park Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 
06085547 (strana povinná) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,

4. budoucí bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení stavby veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 1153/1, 1193, 
1194, vše v k. ú. České Budějovice 4, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
oprávněná) a budoucím vlastníkem pozemků společností VGP Park Ceske Budejovice, a. 
s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547 (strana povinná) s tím, že věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

5. budoucí  zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení stavby veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 1150/5 v k. ú. České 
Budějovice 4, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch 
včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude zaměřeno 
geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana oprávněná), 
vlastníkem pozemku Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1592/2, 370 01 České 
Budějovice, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje: Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 
(strana povinná) a společností VGP Park Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 468 33 
Jenišovice, IČO 06085547 (investor a plátce) s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu časově neomezenou,

6. budoucí  zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu 
uložení stavby veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 1168/3 a parc. č. 
1168/19, vše v k. ú. České Budějovice 4, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
oprávněná), vlastníkem pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská č. 2023/12, 
140 00 Praha 4 (strana povinná) a společností VGP Park Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 
468 33 Jenišovice, IČO 06085547 (investor a plátce) s tím, že věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu časově neomezenou,

7. záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 8/2, 8/3, 9/3, 8/7, 1184/2, 1185/2, 1201/176, 
1201/167, 1202/1, 1202/3 a 1202/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 o celkové výměře 
605 m2 za účelem realizace staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Technologický 
park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3 a 4“, dle přílohy č. 2, mezi statutárním 
městem České Budějovice (pronajímatel a vlastník pozemků) a společností VGP Park 
Ceske Budejovice, a. s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547 (nájemce a investor), 
a to na dobu určitou 8 let, za nájemné ve výši 15 Kč/m2, tj. celkem 9.075 Kč/rok,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,
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a) zajistit realizaci tohoto usnesení (bod I. – 3-7),
b) předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po 

splnění podmínek budoucích smluv kupních předložit primátorovi města 
k podpisu kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za 
vady (bod I.-1),        

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí smlouvy 
kupní podepsat kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za 
vady,

3. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit tuto majetkovou dispozici k projednání zastupitelstvu města (bod I.-2).

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb vodovodního 
a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 171/1, parc. č. 165 a parc. č. 171/2 
a uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na umístění přípojek, vše 
v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Žerotínova, Husova kolonie)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 188/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu o délce 117 m a kanalizačního řadu o délce 

146 m umístěných na pozemcích parc. č. 171/1, parc. č. 165 a parc. č. 171/2 v k. ú. České 
Budějovice 4, dle přílohy č. 1, vybudovaných v rámci stavby „Prodloužení kanalizace 
a vodovodu v Husově kolonii v k. ú. České Budějovice 4“ od investorů stavby 
konkrétních fyzických osob, za podmínek a cenu dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, 
tj. 2.000 Kč/stavba, celkem 4.000 Kč,

2. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. 
České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétní fyzickou osobou (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odbory MM s tím, že 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

3. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. 
České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétní fyzickou osobou (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odbory MM s tím, že 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

4. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. 
České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétní fyzickou osobou (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odbory MM s tím, že 
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věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,
5. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 

v právu uložení kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. České 
Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétními fyzickými osobami (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle 
„Zásad na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 
10.000 Kč + 100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odbory 
MM s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

6. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. České 
Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétní fyzickou osobou (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“,  tj. za cenu 1.000 Kč + DPH, za podmínek stanovených 
odbory MM s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

7. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v právu uložení kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. České 
Budějovice 4, dle přílohy č. 1, a v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz 
a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny a modernizace, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana 
povinná) a konkrétní fyzickou osobou (strana oprávněná), za cenu stanovenou dle „Zásad 
na vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše do 30 m2 za cenu 10.000 Kč + 
100 Kč za další započatý 1 m2 + DPH, za podmínek stanovených odbory MM s tím, že 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,

8. záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 171/1, parc. č. 165 a parc. č. 171/2 v k. ú. České 
Budějovice 4 o celkové výměře 325 m2 za účelem vybudování staveb vodovodního 
a kanalizačního vybudovaného v rámci stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu 
v Husově kolonii v k. ú. České Budějovice 4“, dle přílohy č. 1, mezi statutárním městem 
České Budějovice (pronajímatel a vlastník pozemků) a konkrétními fyzickými osobami 
(nájemci a investoři stavby), a to na dobu určitou do doby dokončení stavby, nejpozději 
však do 8 let od okamžiku účinnosti této smlouvy, za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 
4.875 Kč/rok,

II. u k l á d á
1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

a) předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po 
splnění podmínek budoucí smlouvy kupní předložit primátorovi města k podpisu 
kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za vady (bod 
I/1),

b) zajistit realizaci tohoto usnesení (bod I/2-8),
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí smlouvy 
kupní podepsat kupní smlouvu včetně smlouvy o postoupení práv z odpovědnosti za 
vady.
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K bodu: Stanovisko právního oddělení kanceláře primátora k platnosti stanov obchodní 
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 189/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
stanovisko právního oddělení kanceláře primátora k platnosti stanov obchodní společnosti 
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
seznámit zastupitelstvo města se stanoviskem právního oddělení kanceláře primátora 
k platnosti stanov obchodní společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

K bodu: Plán prevence kriminality města České Budějovice na období 2020-2021

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 190/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
Plán prevence kriminality města České Budějovice na období 2020-2021 v navrženém znění,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
Ing. Vilému Vávrovi, koordinátorovi městské policie,
podepsat Plán prevence kriminality města České Budějovice na období 2020-2021.

K bodu: Dohoda o ukončení smlouvy o umístění bezdrátového spoje Městského kamerového 
dohlížecího systému

(Změněno usnesením č. 553/2020 ze dne 4. 5. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 191/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení smlouvy o umístění bezdrátového spoje Městského kamerového 
dohlížecího systému mezi statutárním městem České Budějovice a spol. Hochstaffl Bohemia, 
s. r. o., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 90/28, České Budějovice 1, 370 01 České 
Budějovice, IČO 60068035, v předloženém znění,

II. u k l á d á
1. Ing. Vilému Vávrovi, koordinátorovi městské policie,

předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu projednanou dohodu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat předloženou dohodu.

K bodu: Zpráva o přijatých a vyřízených peticích, stížnostech a jiných podáních v rámci 
činnosti centrální evidence petic a stížností odboru kancelář primátora (II. pololetí 
roku 2019)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 192/2020:
rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o přijatých a vyřízených peticích, stížnostech a jiných obdobných podáních 
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v rámci činnosti centrální evidence petic a stížností odboru kancelář primátora za období II. pololetí 
roku 2019.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Soutěže ve 
sportovním tanci pod názvy "Velká cena hejtmanky Jihočeského kraje" a "Velká 
cena primátora statutárního města České Budějovice"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 193/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora - Soutěže ve sportovním tanci 
pod názvy "Velká cena hejtmanky Jihočeského kraje" a "Velká cena primátora statutárního 
města České Budějovice" dne 12. dubna 2020 v Českých Budějovicích ve výši 10.000 Kč pro 
Jaroslava Kupsu (Agentura sportovního tance), Havanská 2828, 390 05 Tábor, IČO 
47265043,

II. u k l á d á
1. Daně Matějkové, vedoucí odboru kancelář primátora,

předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace primátorovi města 
k podpisu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou Rady města - Konference Vzácná 
onemocnění 21. století v souvislostech

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 194/2020:
rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí  neinvestiční dotace - akce pod záštitou rady města - Konference Vzácná 
onemocnění 21. století v souvislostech dne  22. 10. 2020 v Českých Budějovicích ve výši 
10.000 Kč pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 70856478,

II. u k l á d á
1. Daně Matějkové, vedoucí odboru kancelář primátora,

předložit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace primátorovi města 
k podpisu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 195/2020:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit dohodu o provedení práce pro cyklokoordinátora Mgr. Lukáše 
Bajta,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
předložit zastupitelstvu města dohodu o provedení práce. 
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K bodu: Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna 
usnesení zastupitelstva města   

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 196/2020:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na změnu výše plnění dle § 80 zákona o obcích poskytovaného na základě usnesení 
zastupitelstva města č. 2/2019 ze dne 11. 2. 2019 uvolněným členům zastupitelstva města, 
v rozsahu odpovídajícím změně výše analogického plnění u zaměstnanců města provedené
s účinností ode dne 1. 1. 2020,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města rozhodnout s účinností ode dne 1. 3. 2020 o úpravě výše plnění 
poskytovaného dle jeho usnesení č. 2/2019 ze dne 11. 2. 2019 uvolněným členům 
zastupitelstva města, a to navýšením příspěvku na stravování dle § 80 odst. 1 písm. d) zákona 
o obcích,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
předložit návrh na úpravu výše plnění poskytovaného uvolněným členům zastupitelstva 
města, konkrétně navýšení příspěvku na stravování dle § 80 odst. 1 písm. d) zákona o obcích, 
v rozsahu odpovídajícímu změně výše analogického plnění u zaměstnanců města provedené 
s účinností ode dne 1. 1. 2020.

K bodu: Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 197/2020:
rada města

d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice, 
v předloženém znění, s účinností bezprostředně od jeho schválení.

K bodu: Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného 
dne 17. 2. 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 198/2020:
rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 17. 2. 2020.

K bodu: Pověření člena Zastupitelstva města České Budějovice přijímáním prohlášení 
o uzavření manželství

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 199/2020:
rada města

p o v ě ř u j e
Petra Štěpánka přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018-2022.
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K bodu: Projekt Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích "Řešení 
problematiky odpovědného spotřebitelského chování, systematického vzdělávání 
a rozvíjení znalostí důležitých pro oběhové hospodářství"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 200/2020:
rada města

I. v y j a d ř u j e
podporu projektu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích "Řešení 
problematiky odpovědného spotřebitelského chování, systematického vzdělávání a rozvíjení 
znalostí důležitých pro oběhové hospodářství" bez finančního závazku města,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
připravit a podepsat Letter of Intent (vyjádření zájmu) za město.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nákup nového osobního automobilu SUV 

4x4 “ – zakázka malého rozsahu

Usnesení ve věci schválení vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 
„Nákup nového osobního automobilu SUV 4x4 “ v souladu se směrnicí Rady města České 
Budějovice č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek vyzváním dodavatelů k podání 
nabídek dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
nám. Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice

Usnesení ve věci schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání – kancelář o celkové výměře 
30,17 m2, v objektu nám. Přemysla Otakara II. 127/38, 370 01 České Budějovice, pro spol. 
WORKZONE PLUS, s. r. o., se sídlem Husova tř. 120/105, 370 05 České Budějovice, IČO 
04487095, za nájemné ve výši 44.892 Kč/rok, tj. 3.741 Kč/měsíc, tj. 1.488 Kč/m2/rok, s tím, že 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou 
a budoucí nájemce složí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost nájemce prostoru sloužícího podnikání 
v objektu Krajinská 225/35, 370 01 České Budějovice - spol. KP NETWORK, s. r. o.

Usnesení ve věci souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Krajinská 
225/35, 370 01 České Budějovice, ze spol. KP NETWORK, spol. s r. o., se sídlem Skuherského 
2751/68a, České Budějovice, IČO 25192604, na Lukáše Hromadu, nar. 16. 2. 1983, se sídlem 
Jírovcova 1191/47, 370 01 České Budějovice, IČO 02388685, dle ustanovení § 2307 odst. 1 
občanského zákoníku, za stejných nájemních podmínek, dle důvodové zprávy, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České 
Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory)

Usnesení ve věci schválení majetkového vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 
takto:
1. budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v uložení 
inženýrských sítí (dešťové kanalizační přípojky, splaškové kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky a teplovodní přípojky), vybudovaných v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM V. TALICHA“, 
na části pozemků parc. č. 2061/100, 2970, 2061/90 a 2061/97, vše k. ú. České Budějovice 2, dle 
přílohy č. 3, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem, a v právu vstupu na výše 
uvedené pozemky za účelem zajištění kontroly, údržby a běžných oprav, mezi statutárním městem 
České Budějovice (jako stranou povinnou) a spol. AVEDO, s. r. o., se sídlem Klaricova 873/22, 
České Budějovice, IČO 63271320 (jako stranou oprávněnou), za cenu stanovenou dle „Zásad na 
vypořádání věcných břemen“, tj. při dotčené ploše včetně ochranného pásma do 30 m2 za cenu 
10.000 Kč + 100 Kč za každý další započatý 1 m2 (bez DPH) a za podmínek stanovených 
příslušnými odbory MM České Budějovice s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově 
neomezenou,
2. záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2061/100, 2970, 2061/90 a 2061/97 o celkové výměře 
500 m2, k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, společnosti AVEDO, s. r. o., se sídlem Klaricova 
873/22, České Budějovice, IČO 63271320, za účelem umístění stavby ZTV (úprava chodníku v ul. 
V. Talicha včetně místa pro přecházení a úprava vjezdu, komunikace a parkovacích stání), na dobu 
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určitou po dobu trvání stavby, nejdéle však do 31. 12. 2028, za nájemné ve výši 7.500 Kč ročně,
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu/záměr výpůjčky částí pozemků 
parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní) - přístup 
k nemovitostem

Usnesení ve věci schválení 
1. Varianta A - záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 599/12 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc. 
č. 596/9 (orná půda) o celkové výměře cca 177 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 4), za 
účelem vybudování a užívání účelové komunikace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, 
2. Varianta B - záměru výpůjčky částí pozemků parc. č. 599/12 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc. 
č. 596/9 (orná půda) o celkové výměře cca 177 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 4), za 
účelem vybudování a užívání účelové komunikace, na dobu určitou 8 let, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr pronájmu části pozemků p. č. 2061/140 v k. ú. 
České Budějovice 2 a p. č. 3683/15 v k. ú. České Budějovice 5 za účelem provozování 
reklamních nosičů

Usnesení ve věci schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2061/140 ostatní 
plocha o výměře 2 x 5 m2 v k. ú. České Budějovice 2 a parc. č. 3683/15 o výměře 5 m2 v k. ú. České 
Budějovice 5,  za účelem provozování  reklamních nosičů, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 631/70 v k. ú. 
České Budějovice 5 (ul. Heřmánková, Suché Vrbné)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 631/70 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 14 m2 v k. ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 1, konkrétní fyzické 
osobě, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem, nebylo přijato.

Č. Budějovice  4. 2. 2020
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Ing. Andrea Nádravská
primátor členka rady města


