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KP-RM/1030/2019/Z/14
Z Á P I S

ze 14. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 10. 6. 2019
od 8:45 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Ing. Roman Kubíček, 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: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Martin Maršík, Ph.D., 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Od 25. 3. 2019 je počet členů rady města 10.
Byl schválen program 14. schůze Rady města České Budějovice (7,0,0,0/7).
Nebyla schválena účast MUDr. Lukáše Mareše, předsedy výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie, na 14. schůzi rady města (3,0,3,1/7).
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím 
Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/1027/2019/M/901
Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Přijato usnesení č. 797/2019 (6,0,1,0/7)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

2. číslo jednací KP-RM/1028/2019/M/902
Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci festivalu pouličního umění 
"Buskers fest 2019"
Přijato usnesení č. 798/2019 (7,0,0,0/7)
Jednání přítomen: Ing. Eduard Nejdl, pověřený řízením odboru správy veřejných statků

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.

14. schůze rady města byla ukončena v 9:00 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 797/2019:
rada města

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice
1. poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 500.000 Kč pro SK Dynamo České Budějovice, a. 

s. , se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, 370 21 České Budějovice, IČO 
25187791, za reprezentaci města v podobě umístění na 1. místě FORTUNA: NÁRODNÍ 
LIGY v sezoně 2018/2019,

2. schválit návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci festivalu pouličního umění 
"Buskers fest 2019"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 798/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
v rámci festivalu pouličního umění "Buskers fest 2019" na Sokolském ostrově ve dnech 
21. 6. 2019 - 22. 6. 2019 pro spolek Hukot CB, z. s., Vrchlického nábř. 285/1, 370 01 České 
Budějovice, IČO 01798910, 
1. udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád - prodej občerstvení a alkoholických 

nápojů mimo tržní místo na Sokolském ostrově,
2. udělení výjimky ze sazebníku výše úhrad za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku 

statutárního města České Budějovice na umístění prodejních stánků s občerstvením 
a alkoholickými nápoji na Sokolském ostrově - jako výpůjčka
a) umístění prodejního stánku s občerstvením s rozsahem záboru 10 m2,
b) umístění prodejního stánku s alkoholickými nápoji s rozsahem záboru 15 m2,
c) prominutí smluvní peněžité jistiny v částce 70.000 Kč,
d) prominutí platby za využití plochy Sokolského ostrova,

II. u k l á d á
Ing. Eduardu Nejdlovi, pověřenému řízením odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

Č. Budějovice  10. 6. 2019
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
primátor náměstek primátora


