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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/1988/2019/Z/28
Z Á P I S

z 28. schůze Rady města České Budějovice konané dne 11. 11. 2019
od 10:00 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. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu,

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí,

Josef Špak - předseda výboru pro veřejnou správu a IT

Omluveni: 

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, hlasování o zařazení bodu poř. č. 74, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. Při projednávání bodů poř. č. 19-21, 63-
65 jednání řídil Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora.
Byla schválena účast Josefa Špaka, předsedy výboru pro veřejnou správu a informační 
technologie, na 28. schůzi rady města (10,0,1,0/11).
Dle jednacího řádu bylo hlasováno o zařazení bodu poř. č. 74 Dispozice s majetkem 
města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole (9,0,2,0/11). Usnesení 
k tomuto bodu nebylo přijato na jednání RM dne 19. 8. 2019.
Byl schválen program 28. schůze Rady města České Budějovice (11,0,0,0/11). 
Byly projednány zápisy z 26. a 27. schůze rady města a nebyly proti nim vzneseny 
námitky. 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím 
Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/1828/2019/M/1582
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 zřizované příspěvkové 
organizace Jihočeské divadlo
Přijato usnesení č. 1420/2019 (10,0,1,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, 
MgA. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, p. o.

2. číslo jednací KP-RM/1850/2019/M/1593
Poskytnutí finančního daru pro Galerii současného umění a architektury
Přijato usnesení č. 1421/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

3. číslo jednací KP-RM/1933/2019/M/1673
Přijetí darů příspěvkovou organizací Jihočeské divadlo
Přijato usnesení č. 1422/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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4. číslo jednací KP-RM/1935/2019/M/1675
Žádost o poskytnutí slevy na pronájem sálu KD Slavie pro pořádání akce "Budějovický 
manifest - 30 let svobody"
Přijato usnesení č. 1423/2019 (6,0,5,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

5. číslo jednací KP-RM/1938/2019/M/1678
Žádost o výpůjčku prostoru radniční výstavní síně pro workshop Diecézního centra pro 
katechezi
Přijato usnesení č. 1424/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

6. číslo jednací KP-RM/1940/2019/M/1680
Schválení smlouvy o spolupořadatelství při akci "Vzpomínka na podzim 1989" mezi 
městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
Přijato usnesení č. 1425/2019 (11,0,0,0/11)
Ing. Moravec oznámil střet zájmu.
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

7. číslo jednací KP-RM/1941/2019/M/1681
Smlouva o dočasném bezplatném užívání movité věci - Kamenné sochy stojící Panny 
Marie, ochranitelky města
Přijato usnesení č. 1426/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

8. číslo jednací KP-RM/1887/2019/M/1627
Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro Nadační fond jihočeských olympioniků 
na rok 2020
Přijato usnesení č. 1427/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Tomáš Novák, ředitel p. o. Sportovní zařízení města České 
Budějovice

9. číslo jednací KP-RM/1899/2019/M/1639
Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro Městskou policii České Budějovice na 
rok 2020
Přijato usnesení č. 1428/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Tomáš Novák, ředitel p. o. Sportovní zařízení města České 
Budějovice

10. číslo jednací KP-RM/1911/2019/M/1651
Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj 
v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona
Přijato usnesení č. 1429/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

11. číslo jednací KP-RM/1858/2019/M/1599
Návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města České 
Budějovice v níže uvedených lokalitách: V Háječku v k. ú. České Budějovice 7, České 
Vrbné v k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel I v k. ú. 
České Budějovice 3, Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3
Přijato usnesení č. 1430/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

12. číslo jednací KP-RM/1859/2019/M/1600
Informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České Budějovice 
v níže uvedených lokalitách: Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2, Nádraží v k. ú. 
České Budějovice 6, Hvízdal v k. ú. České Vrbné, U Hada v k. ú. České Budějovice 2
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Přijato usnesení č. 1431/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

13. číslo jednací KP-RM/1913/2019/M/1653
Žádost o realizaci minitendru v souladu s Rámcovou dohodou na pořizování produktů 
Microsoft na základě dříve uzavřené Dohody o centralizovaném zadávání
Přijato usnesení č. 1432/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. David Kříž, vedoucí odboru informačních a komunikačních 
technologií, Ing. Pavel Panoch, odd. rozvoje IS OICT

14. číslo jednací KP-RM/1855/2019/M/1596
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nasazení centrální správy identit a zajištění její 
podpory“ - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 1433/2019 (11,0,0,0/11)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - Ing. Petr Maroš, Petr 
Štěpánek, náhradníci - Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. František Konečný, Ph.D.
Jednání přítomen: Mgr. David Kříž, vedoucí odboru informačních a komunikačních 
technologií, Ing. Pavel Panoch, odd. rozvoje IS OICT, Ing. Petr Käfer, zást. vedoucí 
odboru rozvoje a veřejných zakázek, Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných 
zakázek

15. číslo jednací KP-RM/1927/2019/M/1667
Aktualizace složení Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České 
Budějovice
Přijato usnesení č. 1434/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Petr Käfer, zást. vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, 
Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek

16. číslo jednací KP-RM/1930/2019/M/1670
Žádost o podporu na projekt "Aktualizace plánu lokálního ÚSES pro ORP České 
Budějovice" (územní systém ekologické stability)
Přijato usnesení č. 1435/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Ing. Petr Käfer, zást. vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, 
Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek

17. číslo jednací KP-RM/1936/2019/M/1676
Žádost o dotaci z Ministerstva obrany na projekt Zabezpečení péče o válečné hroby
Přijato usnesení č. 1436/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Ing. Petr Käfer, zást. vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, 
Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek

18. číslo jednací KP-RM/1905/2019/M/1645
Zajištění administrace veřejné zakázky pod názvem „LED profilovací reflektory 20 ks“ 
pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci - zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 1437/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek

19. číslo jednací KP-RM/1912/2019/M/1652
Zajištění administrace veřejné zakázky pod názvem „Oprava osvětlení hrací plochy 
sportovní haly“ pro Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvkovou organizaci 
-  zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 1438/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Dagmar Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek

20. číslo jednací KP-RM/1915/2019/M/1655
Vypsání veřejné zakázky pod názvem "ZŠ Máj I - zateplení nástavby" - zjednodušené 
podlimitní řízení - opětovné vypsání
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Přijato usnesení č. 1439/2019 (10,0,0,0/10)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - JUDr. Ing. Tomáš 
Bouzek, Ing. Andrea Nádravská, náhradníci - Ing. Petr Maroš, Mgr. Viktor Lavička.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Dagmar 
Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek, Mgr. Kateřina Nováková, LL.M., 
právní oddělení OKP

21. číslo jednací KP-RM/1924/2019/M/1664
Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Bezvýkopové sanace kanalizací, 2019 – 
zpracování PD" - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 1440/2019 (10,0,0,0/10)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - MUDr. Lukáš Mareš, 
MUDr. Martin Kuba, náhradníci - Ing. Jan Mádl, Mgr. Lukáš Bajt.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Dagmar 
Zegermacherová, vedoucí odd. veřejných zakázek, Mgr. Kateřina Nováková, LL.M., 
právní oddělení OKP

22. číslo jednací KP-RM/1894/2019/M/1634
„ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD“ - dodatek č. 1
Usnesení nebylo přijato (5,0,6,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M., právní oddělení OKP

23. číslo jednací KP-RM/1907/2019/M/1647
„Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“ - dodatek 
č. 1
Přijato usnesení č. 1441/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M., právní oddělení OKP

24. číslo jednací KP-RM/1909/2019/M/1649
Rekonverze areálu bývalých kasáren „Žižkova – Dvořákova“ v Českých Budějovicích - 
dohoda o zániku závazků
Přijato usnesení č. 1442/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M., právní oddělení OKP

25. číslo jednací KP-RM/1916/2019/M/1656
„Doplnění vzdálených detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích“ - Dodatek 
č. 1
Přijato usnesení č. 1443/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M., právní oddělení OKP

26. číslo jednací KP-RM/1921/2019/M/1661
„Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Pražská třída – Jírovcova)“ - Dodatek č. 1
Přijato usnesení č. 1444/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Mgr. Kateřina 
Nováková, LL.M., právní oddělení OKP

27. číslo jednací KP-RM/1886/2019/M/1626
Schválení střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2021-2023 zřizovaných příspěvkových 
organizací: Sportovní zařízení města České Budějovice, Pohřební ústav města České 
Budějovice
Přijato usnesení č. 1445/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků
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28. číslo jednací KP-RM/1895/2019/M/1635
Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci charitativního prodeje 
Požehnaného ležáku
Přijato usnesení č. 1446/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

29. číslo jednací KP-RM/1898/2019/M/1638
Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci mikulášské nadílky
Přijato usnesení č. 1447/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků

30. číslo jednací KP-RM/1932/2019/M/1672
Předání majetku k hospodaření škole zřizované statutárním městem České Budějovice
Přijato usnesení č. 1448/2019 (6,0,0,0/6)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

31. číslo jednací KP-RM/1923/2019/M/1663
Souhlas s přijetím účelového daru pro Základní školu, Dukelská 11, České Budějovice
Přijato usnesení č. 1449/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

32. číslo jednací KP-RM/1849/2019/M/1592
Porušení rozpočtové kázně v roce 2017 a 2018 příspěvkovou organizací Základní školou 
a Mateřskou školou, L. Kuby 48, České Budějovice a Mateřskou školou Sedmikráska, V. 
Špály 7, České Budějovice
Přijato usnesení č. 1450/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

33. číslo jednací KP-RM/1847/2019/M/1591
Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole, Matice školské 3, České 
Budějovice, zřizované městem České Budějovice na adaptační kurz pro žáky 6. ročníků
Přijato usnesení č. 1451/2019 (8,0,3,0/11)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

34. číslo jednací KP-RM/1902/2019/M/1642
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice  II "MAP II ORP ČB" reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP České 
Budějovice - aktualizace příloh
Přijato usnesení č. 1452/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

35. číslo jednací KP-RM/1836/2019/M/1588
Schválení střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2021 až 2023 zřizovaných 
příspěvkových organizací - mateřských škol, základních škol a školní jídelny, České 
Budějovice
Přijato usnesení č. 1453/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

36. číslo jednací KP-RM/1840/2019/M/1590
Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města 
České Budějovice
Přijato usnesení č. 1454/2019 (9,0,2,0/11)
Jednání přítomen: Bc. Marie Voštová, vedoucí odboru sociálních věcí

37. číslo jednací KP-RM/1931/2019/M/1671
Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020
Přijato usnesení č. 1455/2019 (11,0,0,0/11)
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Jednání přítomen: Ing. Bohuslav Bečvář, vedoucí finančního odboru, Bc. Pavla 
Korábková, ved. oddělení rozpočtu

38. číslo jednací KP-RM/1888/2019/M/1628
Rozpočtová opatření číslo 145 až 158
Přijato usnesení č. 1456/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Ing. Bohuslav Bečvář, vedoucí finančního odboru, Bc. Pavla 
Korábková, ved. oddělení rozpočtu

39. číslo jednací KP-RM/1928/2019/M/1668
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 69
Usnesení nebylo přijato (0,4,6,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Bohuslav Bečvář, vedoucí finančního odboru, Bc. Pavla 
Korábková, ved. oddělení rozpočtu

40. číslo jednací KP-RM/1854/2019/M/1595
Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání v objektu Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice – FOKUS České 
Budějovice, z. ú.
Přijato usnesení č. 1457/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

41. číslo jednací KP-RM/1856/2019/M/1597
Dispozice s majetkem města – žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání na 
adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 79/21, 370 01 České Budějovice – nájemce Jiří 
Pumpr
Usnesení nebylo přijato (0,5,5,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

42. číslo jednací KP-RM/1857/2019/M/1598
Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu Na 
Mlýnské stoce 282/11, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 1458/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

43. číslo jednací KP-RM/1908/2019/M/1648
Dispozice s majetkem města – výpůjčka nebytového prostoru v objektu Panská 207/4, 
370 01 České Budějovice – Umění ve městě, z. s.
Přijato usnesení č. 1459/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

44. číslo jednací KP-RM/1939/2019/M/1679
Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání, Dvořákova 12, 
370 01 České Budějovice – TJ Karate České Budějovice, z. s.
Přijato usnesení č. 1460/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

45. číslo jednací KP-RM/1889/2019/M/1629
Dispozice s byty – přenechání bytu č. 95 o velikosti 1+0 v domě Lidická tř. 7, 370 01 
České Budějovice do nájmu pro konkrétní fyzickou osobu
Přijato usnesení č. 1461/2019 (9,0,0,0/9)
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 45-47.
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

46. číslo jednací KP-RM/1890/2019/M/1630
Dispozice s byty – udělení výjimky z Pravidel a přenechání bytu č. 10 o velikosti 1+2 
v domě Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice do nájmu pro konkrétní fyzickou 
osobu
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Přijato usnesení č. 1462/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

47. číslo jednací KP-RM/1891/2019/M/1631
Dispozice s byty – zrušení usnesení rady města č. 963/2019 ze dne 15. 7. 2019 
a přenechání bytu č. 3 o velikosti 1+0 v domě Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice do 
nájmu pro konkrétní fyzickou osobu
Přijato usnesení č. 1463/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: Mgr. Petr Šindelář, jednatel spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.

48. číslo jednací KP-RM/1861/2019/M/1602
Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na částech pozemků parc. č. 550/14 a parc. č. 200/1 v k. ú. Haklovy Dvory, 
ul. E. Rošického
Přijato usnesení č. 1464/2019 (8,0,0,0/8)
Byla sloučena rozprava a hlasování k bodům poř. č. 48-57.
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

49. číslo jednací KP-RM/1885/2019/M/1625
Dispozice s majetkem města – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na částech pozemků parc. č. 2022 a 2263 v k. ú. České Budějovice 7, ulice 
Strádova
Přijato usnesení č. 1465/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

50. číslo jednací KP-RM/1896/2019/M/1636
Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 3206 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Římovská
Přijato usnesení č. 1466/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

51. číslo jednací KP-RM/1883/2019/M/1623
Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Litvínovická
Přijato usnesení č. 1467/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

52. číslo jednací KP-RM/1862/2019/M/1603
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. 1468/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

53. číslo jednací KP-RM/1860/2019/M/1601
Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na části pozemku parc. č. 1955/1, k. ú. České Budějovice 2 (zahrádkářská 
kolonie U Cihelny, Čtyři Dvory)
Přijato usnesení č. 1469/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

54. číslo jednací KP-RM/1871/2019/M/1612
Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemek parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Vodní, Suché Vrbné)
Přijato usnesení č. 1470/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru
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55. číslo jednací KP-RM/1881/2019/M/1621
Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na částech pozemků parc. č. 3324 a 3189/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Na 
Děkanských polích
Přijato usnesení č. 1471/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

56. číslo jednací KP-RM/1872/2019/M/1613
Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemek parc. č. 441/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, ul. Lomená)
Přijato usnesení č. 1472/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

57. číslo jednací KP-RM/1918/2019/M/1658
Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Litvínovická
Přijato usnesení č. 1473/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

58. číslo jednací KP-RM/1904/2019/M/1644
Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory)
Usnesení nebylo přijato (0,7,3,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

59. číslo jednací KP-RM/1906/2019/M/1646
Dispozice s majetkem města - dohoda o umístění stavby - balkony, parc. č. 2914/1, k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Puklicova)
Přijato usnesení č. 1474/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

60. číslo jednací KP-RM/1882/2019/M/1622
Dispozice s majetkem města - záměr umístění stavby nad částí pozemku parc. č. 2914/1 
v k. ú. České Budějovice 3 - ul. Puklicova
Přijato usnesení č. 1475/2019 (9,0,1,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

61. číslo jednací KP-RM/1867/2019/M/1608
Dispozice s majetkem města – dohoda o umístění stavby nad částí pozemku parc. č. 
2061/424 v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Dr. Bureše)
Přijato usnesení č. 1476/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

62. číslo jednací KP-RM/1897/2019/M/1637
Dispozice s majetkem města – výpůjčka pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. 
České Vrbné – projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“
Přijato usnesení č. 1477/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

63. číslo jednací KP-RM/1877/2019/M/1617
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České 
Budějovice 7 (Plavská ul.)
Přijato usnesení č. 1478/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

64. číslo jednací KP-RM/1884/2019/M/1624
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 3931/9 v k. ú. České 
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Budějovice 7 (Plavská ul.)
Přijato usnesení č. 1479/2019 (9,0,0,0/9)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

65. číslo jednací KP-RM/1880/2019/M/1620
Dispozice s majetkem města – záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1918/3, k. ú. České 
Budějovice 4, přístřešek MHD
Materiál byl odložen (9,0,0,0/9).
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

66. číslo jednací KP-RM/1900/2019/M/1640
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemků parc. č. 205 a č. 217/1, k. ú. 
České Budějovice 1 (ul. Hroznová a Mlýnská)
Přijato usnesení č. 1480/2019 (7,0,3,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

67. číslo jednací KP-RM/1926/2019/M/1666
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 579/7 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. Krokova, Suché Vrbné)
Usnesení nebylo přijato (2,1,7,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

68. číslo jednací KP-RM/1925/2019/M/1665
Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. České 
Budějovice 1 (Sokolský ostrov, slepé rameno) – změna nájemní smlouvy
Přijato usnesení č. 1481/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

69. číslo jednací KP-RM/1901/2019/M/1641
Dispozice s majetkem města - uzavření nájemních smluv na část pozemku parc. č. 2528/1 
v k. ú. České Budějovice 3 v rámci stavby "Novostavba bytového domu Hálkova"
Přijato usnesení č. 1482/2019 (8,0,2,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

70. číslo jednací KP-RM/1917/2019/M/1657
Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Branišovská a U Lesa, sídl. Máj)
Přijato usnesení č. 1483/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

71. číslo jednací KP-RM/1922/2019/M/1662
Dispozice s majetkem města – pronájem pozemků za účelem vybudování staveb ZTV 
v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“ 
v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)
Přijato usnesení č. 1484/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

72. číslo jednací KP-RM/1920/2019/M/1660
Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemků za účelem vybudování 
vodovodního řadu v rámci stavby „České Budějovice – propojení vodovodního řadu 
Vrbenská – Rudolfovská – objekt SO 301 – vodovod“ v k. ú. České Budějovice 4
Přijato usnesení č. 1485/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

73. číslo jednací KP-RM/1919/2019/M/1659
Dispozice s majetkem města – ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. 
České Budějovice 5 odstoupením (V Hluboké cestě, Suché Vrbné)
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Přijato usnesení č. 1486/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

74. číslo jednací KP-RM/1866/2019/M/1607
Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
Usnesení nebylo přijato (1,2,6,0/9)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

75. číslo jednací KP-RM/1874/2019/M/1615
Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České 
Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)
Přijato usnesení č. 1487/2019 (9,0,1,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

76. číslo jednací KP-RM/1893/2019/M/1633
Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2099/200 v k. ú. České 
Budějovice 2 (býv. vojenské cvičiště, Čtyři Dvory)
Usnesení nebylo přijato (0,9,1,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

77. číslo jednací KP-RM/1878/2019/M/1618
Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a stavby na části pozemku parc. č. 
3340/123 a pozemcích parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. 
České Budějovice 7, ulice Malebná  
Přijato usnesení č. 1488/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

78. číslo jednací KP-RM/1910/2019/M/1650
Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a stavby v rámci stavby ZTV 
Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov
Přijato usnesení č. 1489/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

79. číslo jednací KP-RM/1875/2019/M/1616
Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)
Přijato usnesení č. 1490/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

80. číslo jednací KP-RM/1873/2019/M/1614
Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)
Usnesení nebylo přijato (2,0,8,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

81. číslo jednací KP-RM/1869/2019/M/1610
Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Nerudova)
Přijato usnesení č. 1491/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

82. číslo jednací KP-RM/1868/2019/M/1609
Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 159/6 v k. ú. Třebotovice
Přijato usnesení č. 1492/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: JUDr. Luďka Starková, vedoucí majetkového odboru

83. číslo jednací KP-RM/1852/2019/M/1594
Výpůjčka obřadní síně Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje
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Přijato usnesení č. 1493/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Michal Voleník, vedoucí odboru vnitřních věcí

84. číslo jednací KP-RM/1929/2019/M/1669
Žádost konkrétní fyzické osoby o vrácení částky za nucený odtah
Usnesení nebylo přijato (0,8,2,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Vilém Vávra, koordinátor městské policie

85. číslo jednací KP-RM/1934/2019/M/1674
Vrácení částky za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla
Přijato usnesení č. 1494/2019 (10,0,0,0/10)
Jednání přítomen: Ing. Vilém Vávra, koordinátor městské policie

86. číslo jednací KP-RM/1914/2019/M/1654
Petice obyvatel ulic Hroznová a Česká v Českých Budějovicích proti rušení nočního klidu 
provozem restaurace Solnice
Přijato usnesení č. 1495/2019 (10,0,0,0/10)

87. číslo jednací KP-RM/1937/2019/M/1677
Petice obyvatel ulic Boršovská, St. Čečka, L. Kuby, Parková, K. Lavičky, Krumlovská 
v Českých Budějovicích a dalších obyvatel za zachování rázu rodinného bydlení - 
nesouhlas s výstavbou tří bytových domů v ulici St. Čečka
Přijato usnesení č. 1496/2019 (11,0,0,0/11)
Jednání přítomen: Mgr. Jitka Bednářová, ved. právního oddělení OKP

88. číslo jednací KP-RM/1864/2019/M/1605
Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění návštěvy společnosti Bayerisch - Böhmische 
Gesellschaft, Freundeskreis Passau-Budweis z partnerského města Pasova v Českých 
Budějovicích pro organizátora akce SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko se 
sídlem v Českých Budějovicích 
Přijato usnesení č. 1497/2019 (11,0,0,0/11)

89. číslo jednací KP-RM/1870/2019/M/1611
Poskytnutí neinvestiční dotace – akce pod záštitou primátora – Koncert "Francouzská 
mandolína"
Přijato usnesení č. 1498/2019 (11,0,0,0/11)

90. číslo jednací KP-RM/1903/2019/M/1643
Termíny schůzí Rady města České Budějovice na 1. pololetí 2020
Přijato usnesení č. 1499/2019 (10,0,0,0/10)

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.

28. schůze rady města byla ukončena v 15:45 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 zřizované příspěvkové 

organizace Jihočeské divadlo

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1420/2019:
rada města

s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu zřizované příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 
424/19, České Budějovice, na rok 2021-2023.

K bodu: Poskytnutí finančního daru pro Galerii současného umění a architektury

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1421/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
darovací smlouvu s Portugalským centrem v Praze, Camões, I.P., Josefská 34/6, 118 00 Praha 
1, na jejímž základě bude statutárnímu městu České Budějovice poskytnut dar ve výši 500 € 
jako příspěvek na realizaci výstavy "Aires Mateus"  v Galerii současného umění 
a architektury, nám. Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice,

II. u k l á d á
Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Přijetí darů příspěvkovou organizací Jihočeské divadlo

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1422/2019:
rada města

I. s o u h l a s í
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací Jihočeské divadlo, IČO 00073482,
1. od společnosti Kámen a písek, spol. s r. o., IČO 42396158, ve výši 120.000 Kč,
2. od společnosti TOP ALULIT, s. r. o., IČO 26957400, ve výši 50.000 Kč,
3. od společnosti Mondi Bupak, s. r. o., IČO 45022534, ve výši 60.000 Kč,
4. od společnosti Robert Bosch, spol. s r. o., IČO 46678735, ve výši 200.000 Kč,
5. od společnosti Budějovický Budvar, národní podnik, IČO 00514152, ve výši 750.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Žádost o poskytnutí slevy na pronájem sálu KD Slavie pro pořádání akce 
"Budějovický manifest - 30 let svobody"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1423/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem sálu KD Slavie pro konání akce "Budějovický manifest - 30 let svobody" dne 
16. 11. 2019 pořádané spolkem HUKOT CB, z. s., Vrchlického nábř. 285/1, 370 01 České 
Budějovice, IČO 01798910, za částku 8.000 Kč včetně energií, s povinností uhradit finanční 
náklady na pořadatelskou službu, hasiče a technika dle platného ceníku KD Slavie,
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II. u k l á d á
Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Žádost o výpůjčku prostoru radniční výstavní síně pro workshop Diecézního centra 
pro katechezi

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1424/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
výpůjčku prostoru radniční výstavní síně pro workshop Diecézního centra pro katechezi dne 
5. 12. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin,

II. u k l á d á
Ing. Michalu Voleníkovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Schválení smlouvy o spolupořadatelství při akci "Vzpomínka na podzim 1989" mezi 
městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1425/2019:
rada města

I. r u š í
usnesení č. 1348/2019 ze dne 21. 10. 2019 

II. s c h v a l u j e
smlouvu o spolupořadatelství při akci "Vzpomínka na podzim 1989" mezi městem České 
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,

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

předložit smlouvu Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora, k podpisu,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,

podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Smlouva o dočasném bezplatném užívání movité věci - Kamenné sochy stojící Panny 
Marie, ochranitelky města

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1426/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
smlouvu o dočasném bezplatném užívání movité věci - Kamenné sochy stojící Panny Marie, 
ochranitelky města, mezi statutárním městem České Budějovice a Národním památkovým 
ústavem, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01, 
IČO 75032333,

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

předložit smlouvu Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora, k podpisu,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,

podepsat předloženou smlouvu.



14

K bodu: Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro Nadační fond jihočeských 
olympioniků na rok 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1427/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
výjimku z ceníku služeb plaveckého stadionu - slevu ve výši 100 % na vstupné do krytých 
bazénů plaveckého stadionu na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 pro 16 členů Nadačního 
fondu jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II. 118/33, 370 21 České Budějovice, 
IČO 28073924, s tím, že každý čip lze využít 1x denně na maximálně 135 minut,

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

K bodu: Výjimka z ceníku služeb plaveckého stadionu pro Městskou policii České 
Budějovice na rok 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1428/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
výjimku z ceníku služeb plaveckého stadionu - slevu ve výši 100 % na neomezené vstupné 
do bazénů plaveckého stadionu na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prostřednictvím 10 ks 
abonentních čipů pro Městskou policii České Budějovice,

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

K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště 
Máj v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1429/2019:
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 Sídliště Máj v k. 
ú. České Budějovice 2 (dále jen "změna ÚPnM"),

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit návrh pořízení změny ÚPnM s tím, že 
finanční náklady spojené se zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatel,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
v souladu s § 6 odst. (5) a § 46 odst. (3) stavebního zákona předložit návrh na pořízení změny 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2 
ke schválení zastupitelstvu města.
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K bodu: Návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města 
České Budějovice v níže uvedených lokalitách: V Háječku v k. ú. České Budějovice 
7, České Vrbné v k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, 
Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3, Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1430/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města České 
Budějovice (dále též "změny ÚPnM") v níže uvedených lokalitách: 
1. V Háječku v k. ú. České Budějovice 7,
2. České Vrbné v k. ú. České Vrbné,
3. Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory,
4. Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3,
5. Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3.

II. r u š í
níže uvedená usnesení Rady města České Budějovice
1. usnesení č. 84/2014 ze dne 29. 1. 2014 , kterým byl schválen návrh na pořízení změny 

ÚPnM (lokalita č. 1 - V Háječku v k. ú. České Budějovice 7),
2. usnesení č. 975/2004 ze dne 29. 9. 2004 , kterým byl schválen návrh na pořízení změny 

ÚPnM (lokalita č. 2 - České Vrbné v k. ú. České Vrbné),
3. usnesení č. 896/2014 ze dne 28. 5. 2014 , kterým byl schválen návrh na pořízení změny 

ÚPnM (lokalita č. 3 - Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory),
4. usnesení č. 1330/2014 ze dne 20. 8. 2014 , kterým byl schválen návrh zadání změny 

ÚPnM (lokalita č. 3 - Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory),
5. usnesení č. 743/2016 ze dne 23. 5. 2016 , kterým byl schválen návrh na pořízení změny 

ÚPnM (lokalita č. 4 - Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3),
6. usnesení č. 811/2014 ze dne 14. 5. 2014 , kterým byl schválen návrh na pořízení změny 

ÚPnM (lokalita č. 5 - Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3).
III. d o p o r u č u j e

1. schválit návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn ÚPnM,
2. zrušit usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 1/2014 ze dne 20. 2. 2014, 

kterým schválilo návrh na pořízení změny ÚPnM (lokalita č. 1 - V Háječku v k. ú. České 
Budějovice 7),

3. zrušit usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 219/2004 ze dne 21. 10. 2004, 
kterým schválilo návrh na pořízení změny ÚPnM (lokalita č. 2 - České Vrbné v k. ú. 
České Vrbné),

4. zrušit usnesení Zastupitelstva města České Budějovice
a) č. 195/2014 ze dne 19. 6. 2014, kterým schválilo návrh na pořízení změny ÚPnM 

(lokalita č. 3 - Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory),
b) č. 250/2014 ze dne 11. 9. 2014, kterým schválilo návrh zadání změny ÚPnM 

(lokalita č. 3 - Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory),
5. zrušit usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 141/2016 ze dne 20. 6. 2016, 

kterým schválilo návrh na pořízení změny ÚPnM (lokalita č. 4 - Suchomel I v k. ú. 
České Budějovice 3),

6. zrušit usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 194/2014 ze dne 19. 6. 2014, 
kterým schválilo návrh na pořízení změny ÚPnM (lokalita č. 5 - Suchomel III v k. ú. 
České Budějovice 3),

IV. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit v souladu s § 6 odst. (5) stavebního zákona návrhy na ukončení procesů pořizování 
jednotlivých změn územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách, ke 
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schválení Zastupitelstvu města České Budějovice:
1. V Háječku v k. ú. České Budějovice 7, 
2. České Vrbné v k. ú. České Vrbné, 
3. Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, 
4. Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3, 
5. Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3.

K bodu: Informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České 
Budějovice v níže uvedených lokalitách: Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2, 
Nádraží v k. ú. České Budějovice 6, Hvízdal v k. ú. České Vrbné, U Hada v k. ú. 
České Budějovice 2

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1431/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České Budějovice (dále 
též "změny ÚPnM") v níže uvedených lokalitách:
1. Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2,
2. Nádraží v k. ú. České Budějovice 6,
3. Hvízdal v k. ú. České Vrbné,
4. U Hada v k. ú. České Budějovice 2,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona informace o podaných podnětech na 
změny územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách, na 
vědomí Zastupitelstvu města České Budějovice:
1. Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2,
2. Nádraží v k. ú. České Budějovice 6,
3. Hvízdal v k. ú. České Vrbné,
4. U Hada v k. ú. České Budějovice 2.

K bodu: Žádost o realizaci minitendru v souladu s Rámcovou dohodou na pořizování 
produktů Microsoft na základě dříve uzavřené Dohody o centralizovaném zadávání

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1432/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
znění "Žádosti o realizaci minitendru" obsahující optimalizovanou produktovou skladbu 
licencí Microsoft pro SMČB na období 2020-2022, stanovené na základě výsledků auditu 
Microsoft SAM,

II. u k l á d á
1. Mgr. Davidu Křížovi, vedoucímu odboru informačních a komunikačních technologií,

předložit primátorovi města k podpisu vyplněnou "Žádost o realizaci minitendru" ve 
schváleném znění, v souladu s "Dohodou o centralizovaném zadávání" mezi Českou 
republikou - Ministerstvem vnitra a statutárním městem České Budějovice 
č. 2018001944 z 25. 10. 2018,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
a) podepsat předloženou "Žádost o realizaci minitendru",
b) po realizaci minitendru podepsat "Prováděcí smlouvu" mezi statutárním městem 

České Budějovice a vítězem minitendru stanoveným MVČR na základě "Dohody 
o centralizovaném zadávání" mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra 
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a statutárním městem České Budějovice,
c) následně podepsat „Prováděcí smlouvu Enterprise“ (respektive její podpisové 

formuláře) mezi statutárním městem České Budějovice a společností Microsoft 
stvrzující rozsah sjednaného plnění,

d) po dobu trvání "Prováděcí smlouvy Enterprise" každoročně před výročím 
smlouvy podepsat True-Up Report specifikující případné změny 
v městem používané skladbě a počtu licencí.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Nasazení centrální správy identit a zajištění 
její podpory“ - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1433/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Nasazení centrální správy 

identit a zajištění její podpory“ 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,
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: Aktualizace složení Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města 
České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1434/2019:
rada města

s c h v a l u j e
aktualizaci složení Řídícího a monitorovacího výboru Strategického plánu města České Budějovice 
dle důvodové zprávy.
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K bodu: Žádost o podporu na projekt "Aktualizace plánu lokálního ÚSES pro ORP České 
Budějovice" (územní systém ekologické stability)

(Zrušeno usnesením č. 20/2020 ze dne 20. 1. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1435/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
předložení žádosti o podporu na projekt "Aktualizace plánu lokálního ÚSES pro ORP České 
Budějovice" (územní systém ekologické stability),

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

zajistit zpracování a předložení žádosti o podporu,
2. Ing. Svatopluku Mikovi, vedoucímu odboru ochrany životního prostředí,

zajistit realizaci projektu,
3. Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru,

zajistit financování projektu.

K bodu: Žádost o dotaci z Ministerstva obrany na projekt Zabezpečení péče o válečné hroby

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1436/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. investiční záměr a realizaci projektu "Válečné hroby na hřbitově sv. Otýlie",
2. předložení žádosti o dotaci ve vyhlášené výzvě Ministerstva obrany pro rok 2020 na 

období realizace 2021,
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. Tomáši Kubešovi, vedoucímu odboru správy veřejných statků,
zajistit realizaci projektu "Válečné hroby na hřbitově sv. Otýlie" v případě přiznání 
dotace,

3. Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru,
zajistit financování projektu.

4. Kateřině Vrbové, ředitelce p. o. Pohřební ústav města České Budějovice,
poskytnout součinnost při realizaci projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Zajištění administrace veřejné zakázky pod názvem „LED profilovací reflektory 20 
ks“ pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci - zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1437/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem „LED 
profilovací reflektory 20 ks“ pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci, v souladu se 
směrnicí Rady města České Budějovice č. 2/2016 o příspěvkových organizacích,

II. p o v ě ř u j e
Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, podepsat smlouvu o poskytnutí administrativní podpory 
k veřejné zakázce malého rozsahu a související dohodu o zpracování osobních údajů,

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

a) předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu smlouvu 
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o poskytnutí administrativní podpory a související dohodu o zpracování osobních 
údajů,

b) zajistit na základě obdržených podkladů administraci veřejné zakázky malého 
rozsahu dle směrnice Rady města České Budějovice č. 1/2018 o postupu při 
zadávání veřejných zakázek,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o poskytnutí administrativní podpory a související dohodu 
o zpracování osobních údajů.

K bodu: Zajištění administrace veřejné zakázky pod názvem „Oprava osvětlení hrací plochy 
sportovní haly“ pro Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvkovou 
organizaci -  zakázka malého rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1438/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Oprava osvětlení hrací plochy sportovní haly“ pro Sportovní zařízení města České 
Budějovice, příspěvkovou organizaci, v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 
2/2016 o příspěvkových organizacích,

II. p o v ě ř u j e
Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, podepsat smlouvu o poskytnutí administrativní podpory 
k veřejné zakázce malého rozsahu a související dohodu o zpracování osobních údajů,

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

a) předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu smlouvu 
o poskytnutí administrativní podpory a související dohodu o zpracování osobních 
údajů,

b) zajistit na základě obdržených podkladů administraci veřejné zakázky malého 
rozsahu dle směrnice Rady města České Budějovice č. 1/2018 o postupu při 
zadávání veřejných zakázek,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o poskytnutí administrativní podpory a související dohodu 
o zpracování osobních údajů.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem "ZŠ Máj I - zateplení nástavby" - 
zjednodušené podlimitní řízení - opětovné vypsání

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1439/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. opětovné vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem "ZŠ Máj I - 

zateplení nástavby" ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 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 
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řízení,
b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 

dodavatele,
c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,

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 "Bezvýkopové sanace kanalizací, 2019 – 
zpracování PD" - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1440/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem "Bezvýkopové sanace 

kanalizací, 2019 – zpracování PD" 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,
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: „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“ - 
dodatek č. 1

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1441/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019001638 na akci „Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF 
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ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“ se zhotovitelem Jindřichohradecká stavební, s. r. o., 
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 26105128, který řeší navýšení ceny díla 
o + 902.738,65 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.1 k SOD č. 2019001638 k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat výše uvedený dodatek č. 1.

K bodu: Rekonverze areálu bývalých kasáren „Žižkova – Dvořákova“ v Českých 
Budějovicích - dohoda o zániku závazků

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1442/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
dohodu o zániku závazků ze smlouvy o dílo č. 2018001812 na akci "Rekonverze areálu 
bývalých kasáren „Žižkova - Dvořákova“ v Českých Budějovicích" - zpracování projektové 
dokumentace s dodavatelem Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, 
IČO 29263140, dle důvodové zprávy,

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

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

výše uvedenou dohodu podepsat.

K bodu: „Doplnění vzdálených detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích“ - 
Dodatek č. 1

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1443/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018001126 na akci „Doplnění vzdálených detektorů pro 
řízení dopravy v Českých Budějovicích“ se zhotovitelem AŽD Praha, s. r. o., Žirovnická 
3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483, který řeší vícepráce v hodnotě + 
217.736,70 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. 1 k SOD 2018001126 k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat výše uvedený Dodatek č. 1.

K bodu: „Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Pražská třída – Jírovcova)“ - Dodatek č. 1

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1444/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019001164 na akci „Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek 
Pražská třída – Jírovcova)“ se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, IČO 45274924, který řeší vícepráce v hodnotě + 1.219.760,70 Kč bez 
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DPH, méněpráce v hodnotě - 62.426,82 Kč bez DPH a upravuje lhůtu provádění díla dle SOD 
článek III. odstavec 4, dle důvodové zprávy, 

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

předložit primátorovi města výše uvedený Dodatek č. 1 k SOD 2019001164 k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat výše uvedený Dodatek č. 1.

K bodu: Schválení střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2021-2023 zřizovaných 
příspěvkových organizací: Sportovní zařízení města České Budějovice, Pohřební 
ústav města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1445/2019:
rada města

s c h v a l u j e
střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2021-2023 zřizovaných příspěvkových organizací: Sportovní 
zařízení města České Budějovice, Pohřební ústav města České Budějovice.

K bodu: Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci charitativního prodeje 
Požehnaného ležáku

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1446/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád na prodej mimo tržní místo a prodej 
alkoholických nápojů s rozsahem záboru 18 m² na pozemku č. parc. 77/1, k. ú. České 
Budějovice 1 v termínu od 23. 11. do 24. 12. 2019 v rámci charitativního prodeje 
Požehnaného ležáku pro Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National 
Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČO 00514152, se sídlem K. Světlé 
512/4, 370 04 České Budějovice,

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

K bodu: Udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád v rámci mikulášské nadílky

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1447/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z nařízení č. 1/2006 Tržní řád na prodej mimo tržní místo a prodej 
alkoholických nápojů s rozsahem záboru 5 m² v Čechově ulici před objektem č. 521/34 dne 
5. 12. 2019 od 12:00 do 22:00 hod v rámci mikulášské nadílky pro společnost Pizza Opice, s. 
r. o., IČO 07654855, Rudolfovská tř. 151/60, 370 01 České Budějovice,

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: Předání majetku k hospodaření škole zřizované statutárním městem České 
Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1448/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. předání majetku k hospodaření Mateřské škole, Papírenská 23, České Budějovice, IČO 

60077077, zhodnocení nemovitého majetku - zateplení pavilonu A mateřské školy, 
budova s č. pop. 1603, která je součástí pozemku parc. č. 1902/1 v k. ú. České 
Budějovice 7, v celkové pořizovací ceně 9.201.969,91 Kč, s účinností dnem schválení 
radou města,

2. předání majetku k hospodaření Mateřské škole, Papírenská 23, České Budějovice, IČO 
60077077, zhodnocení nemovitého majetku - rekuperace pavilonu A mateřské školy, 
budova s č. pop. 1603, která je součástí pozemku parc. č. 1902/1 v k. ú. České 
Budějovice 7, v celkové pořizovací ceně 337.185,82 Kč, s účinností dnem schválení 
radou města, 

3. předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Papírenská 23, České 
Budějovice, IČO 60077077, klimatizační jednotky pro pavilon A mateřské školy, 
budova s č. pop. 1603, která je součástí pozemku parc. č. 1902/1 v k. ú. České 
Budějovice 7, v celkové pořizovací ceně 390.480,16 Kč, s účinností dnem schválení 
radou města, 

II. u k l á d á
Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Souhlas s přijetím účelového daru pro Základní školu, Dukelská 11, České 
Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1449/2019:
rada města

I. s o u h l a s í
s přijetím účelového daru ve formě stolního hrnčířského kruhu Shimpo RK-5TF od Spolku 
rodičů při ZŠ Dukelská, České Budějovice se sídlem Dukelská 258/11, České Budějovice 
6, IČO 67151922, pro Základní školu, Dukelská 11, České Budějovice, IČO 62537873, 
v pořizovací ceně 16.045 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Porušení rozpočtové kázně v roce 2017 a 2018 příspěvkovou organizací Základní 
školou a Mateřskou školou, L. Kuby 48, České Budějovice a Mateřskou školou 
Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1450/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
porušení rozpočtové kázně
1. Základní školou a Mateřskou školou, L. Kuby 48, České Budějovice, použitím finančních 

prostředků ze schváleného rozpočtu v rozporu se stanoveným účelem, a to v roce 2017 
v částce 146.322 Kč a v roce 2018 v částce 79.000 Kč,  



24

2. Mateřskou školou Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice, použitím finančních 
prostředků ze schváleného rozpočtu v rozporu se stanoveným účelem, a to v roce 2017 
v částce 22.186 Kč a v roce 2018 v částce 34.570 Kč,

II. u k l á d á
1. Základní škole a Mateřské škole, L. Kuby 48, České Budějovice,

odvod peněžních prostředků do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně dle § 
28 odst. 10, bod a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v aktuálním znění z důvodu použití finančních prostředků v rozporu se 
stanoveným účelem v celkové výši 225.322 Kč, 

2. Mateřské škole Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice,
odvod peněžních prostředků do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně dle § 
28 odst. 10, bod a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v aktuálním znění z důvodu použití finančních prostředků v rozporu se 
stanoveným účelem v celkové výši 56.756 Kč, 

3. Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,
Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole, Matice školské 3, 
České Budějovice, zřizované městem České Budějovice na adaptační kurz pro žáky 
6. ročníků

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1451/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o neinvestiční příspěvek na adaptační kurz pro žáky 6. ročníků Základní školy, Matice 
školské 3, České Budějovice, IČO 00581631, ve výši 69.160 Kč,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole, Matice školské 3, České 
Budějovice, IČO 00581631, ve výši 69.160 Kč,

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

K bodu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice  II "MAP II ORP ČB" 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525 Strategický rámec MAP do roku 2023 
ORP České Budějovice - aktualizace příloh

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1452/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou důvodovou zprávu, která informuje o aktualizaci přílohy č. 1 Investiční a další 
priority Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice,

II. s o u h l a s í
se zařazením dalších investičních záměrů a aktualizací stávajících investičních záměrů do 
přílohy č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České 
Budějovice,

III. u k l á d á
Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Schválení střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2021 až 2023 zřizovaných 
příspěvkových organizací - mateřských škol, základních škol a školní jídelny, České 
Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1453/2019:
rada města

s c h v a l u j e
střednědobé výhledy rozpočtů zřizovaných příspěvkových organizací - mateřských škol, základních 
škol a školní jídelny České Budějovice na rok 2021 až 2023, v předloženém znění. 

K bodu: Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany 
města České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1454/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro tyto poskytovatele hospicové péče:
1. Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 50 tis. Kč,
2. Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 50 tis. Kč,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, o. p. s., IČO 70853517, na zajištění hospicové péče pro občany města České 
Budějovice ve výši 150 tis. Kč,

III. u k l á d á
1. Bc. Marii Voštové, vedoucí odboru sociálních věcí,

zajistit realizaci usnesení přijatého v bodě I,
2. Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,

předložit zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace 
uvedené v bodě II.

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1455/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020,

II. s c h v a l u j e
1. návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 2.344.742 tis. Kč,
b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 2.622.223 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve 

výši 1.958.828 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 663.395 tis. Kč,
c) financování ve výši 277.481 tis. Kč,

2. rozpočty jednotlivých zřízených příspěvkových organizací uvedené v Oddílu IV. a V. 
návrhu rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 pod odpovědným 
místem 201 až 276,

3. návrh zapojení části zůstatku účelového fondu města Fond financování a obnovy 
vodohospodářského majetku ve výši 18.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu 
města na obnovu vodohospodářského majetku,

4. návrh zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond rezerv a rozvoje města ve 
výši 71.926 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost, 
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5. návrh zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond zaměstnanců města ve výši 
1.550 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich 
kulturními a sociálními potřebami,

6. návrh závazných ukazatelů:
a) rozpočtu příjmů, tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b) rozpočtu běžných a kapitálových výdajů, tj. součtové řádky za jednotlivá 

odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú 
a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele 
v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do výše 200 tis. Kč),

c) výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, 
ostatní platy, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné a náhrady mezd 
v době nemoci,

III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města zmocnit:
1. radu města ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč 

(včetně) a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků 
z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na 
rozpočtové prostředky města,

2. vedoucího finančního odboru k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: 
schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného 
místa, který je v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména 
u vyhlašovaných grantových programů), podpisem předloženého návrhu rozpočtového 
opatření,

IV. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 12. 2019
předložit návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 k projednání 
zastupitelstvu města.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 145 až 158

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1456/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 145 - zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov platných od 1. 1. 2021 ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí ve výši 
502.609 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 146 - zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nová na projekt „Šablony II. pro Základní školy 
a Mateřské školy“ ve výši 1.549.594 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 147 - zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace MŠ Čéčova  na projekt „MŠ Čéčova – Šablony II“ ve výši 
619.302 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 148 - zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci 
projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na zajištění sociální služby 
Azylové domy (ID 9824836) na období 2019-2021 na základě 1. monitorovacího období 
ve výši 1.863.863,55 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice a současně snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 1.863.863,55 Kč ve prospěch zvýšení 
zůstatku základního běžného účtu (výdaje předfinancovány z rozpočtu města),
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5. rozpočtové opatření číslo 149 - zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci 
projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na zajištění sociální služby 
Azylové domy (ID 7532777) na období 2019-2021 na základě 1. monitorovacího období 
ve výši 373.384,80 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice a současně snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 373.384,80 Kč ve prospěch zvýšení zůstatku 
základního běžného účtu (výdaje předfinancovány z rozpočtu města),

6. rozpočtové opatření číslo 150 - zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje 
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke 
Smlouvě č. SDO/OSOV/042/19 ve výši 28.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 
na platy, mzdy a jejich navýšení a současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz 
ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu ve výši 28.000 Kč (výdaje byly 
předfinancovány z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází k úpravě závazného 
ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost),

7. rozpočtové opatření číslo 151- zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje 
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke 
Smlouvě č. SDO/OSOV/046/19 ve výši 334.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice na 
platy, mzdy a jejich navýšení a současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve 
prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu ve výši 334.000 Kč (výdaje byly 
předfinancovány z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází k úpravě závazného 
ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost),

8. rozpočtové opatření číslo 152 - zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje 
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke 
Smlouvě č. SDO/OSOV/019/19 ve výši 1.382.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České 
Budějovice na platy, mzdy a jejich navýšení a současně snížení neinvestičního příspěvku 
na provoz ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu ve výši 1.382.000 Kč 
(výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází 
k úpravě závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost),

9. rozpočtové opatření číslo 153 - snížení rozpočtu kapitálových výdajů majetkového 
odboru z důvodu přehodnocení rozpočtu z pozemků ve prospěch zvýšení zůstatku 
základního běžného účtu ve výši 1.738.000 Kč,

10. rozpočtové opatření číslo 154 - snížení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář 
primátora z důvodu přehodnocení rozpočtu z konzultačních, poradenských a právních 
služeb a z nákupu ostatních služeb – významné akce ve prospěch zvýšení zůstatku 
základního běžného účtu ve výši 500.000 Kč,

11. rozpočtové opatření číslo 155 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru školství 
a tělovýchovy určených na projekty rozšiřující služby škol na zvýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ Matice školské na adaptační kurzy 6. 
tříd ve výši 69.160 Kč,

12. rozpočtové opatření číslo 156 - přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních 
věcí z nákupu ostatních služeb účelové dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na 
cestovné k výplatě měsíčních paušálů pro pracovnice SPOD ve výši 10.000 Kč,

13. rozpočtové opatření číslo 157 - zapojení nedaňových příjmů odboru správy veřejných 
statků z přijatého pojistného plnění (za škody způsobené na majetku města) ve prospěch 
rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí  na úhradu ostatních nákladů 
souvisejících s poškozením dřevěné podlahy, omítek a malby v kanceláři 
primátora (31.097 Kč) a úhradu související s poškozením služebního vozidla při dopravní 
nehodě (69.152 Kč) v celkové výši 100.249 Kč,

14. rozpočtové opatření číslo 158 - zapojení nespecifikované rezervy finančního odboru ve 
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prospěch rozpočtu běžných výdajů stavebního úřadu na náklady exekuce - odstranění 
stavby domu na základě rozhodnutí SU/3823/2018 ve výši 1.281.701 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru, do 30. 11. 2019
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 145 až 158 do rozpočtu roku 2019.

K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost o prodloužení smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání v objektu Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice – 
FOKUS České Budějovice, z. ú.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1457/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Novohradská 1058/71, 
370 08 České Budějovice, o výměře 243 m2 pro FOKUS České Budějovice, z. ú., se sídlem 
Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice, IČO 27023583, 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 prostoru sloužícího podnikání v objektu Na 
Mlýnské stoce 282/11, 370 01 České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1458/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu Na Mlýnské stoce 282/11, 370 01 České 
Budějovice – provozní prostor se zázemím o celkové výměře 177,27 m2 pro společnost ABC 
Finance, s. r. o., se sídlem Krajinská 35/1, 370 01 České Budějovice, IČO 01887980, za 
nájemné ve výši 360.000 Kč/rok, tj. 30.000 Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou a budoucí nájemce složí 
jistotu ve výši tří měsíčních nájmů,

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 nebytového prostoru v objektu Panská 
207/4, 370 01 České Budějovice – Umění ve městě, z. s.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1459/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
výpůjčku nebytového prostoru v objektu Panská 207/4, 370 01 České Budějovice, o celkové 
výměře 364,10 m2 pro Umění ve městě, z. s., se sídlem Doubravická 1867/1a, 370 08 České 
Budějovice, IČO 07578911, prostor bude vypůjčen za účelem umístění obrazů a interiérových 
plastik do 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy,

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



29

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem prostoru sloužícího podnikání, Dvořákova 
12, 370 01 České Budějovice – TJ Karate České Budějovice, z. s.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1460/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Dvořákova 12, 370 01 České Budějovice, 
o celkové výměře 121,00 m2, pro TJ Karate České Budějovice, z. s., se sídlem Zavadilka 
2094, 370 05 České Budějovice, IČO 62536940, za účelem rozšíření sportovního zázemí, za 
nájemné ve výši 30.250 Kč/rok, 2520,80 Kč/měsíc, tj. 250 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou a valorizační doložkou, 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 byty – přenechání bytu č. 95 o velikosti 1+0 v domě Lidická tř. 7, 370 01 
České Budějovice do nájmu pro konkrétní fyzickou osobu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1461/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
přenechání bytu č. 95 o velikosti 1+0, výměra 16,24 m2 (započitatelná plocha 15,92 m2), 
v domě Lidická tř. 7, 370 01 České Budějovice, do nájmu pro konkrétní fyzickou osobu, 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opětovného 
prodloužení, za podmínek stanovených nájemní smlouvou, za nájemné ve výši 
168,50 Kč/m2/měsíc, jmenovaná složí jistotu ve výši 4.000 Kč a dosavadní byt o výměře 
26,68 m2 vrátí zpět vlastníkovi,

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 – udělení výjimky z Pravidel a přenechání bytu č. 10 o velikosti 1+2 
v domě Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice do nájmu pro konkrétní fyzickou 
osobu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1462/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
udělení výjimky z Pravidel a přenechání bytu č. 10 o velikosti 1+2, výměra 62,60 m2 
(započitatelná plocha 62,60 m2), v domě Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice, do nájmu 
pro konkrétní fyzickou osobu, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 
měsíců s možností opětovného prodloužení, za podmínek stanovených touto smlouvou, za 
nájemné ve výši 111,80 Kč/m2/měsíc a jmenovaná složí jistotu ve výši 8.000 Kč,

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 byty – zrušení usnesení rady města č. 963/2019 ze dne 15. 7. 2019 
a přenechání bytu č. 3 o velikosti 1+0 v domě Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice 
do nájmu pro konkrétní fyzickou osobu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1463/2019:
rada města

I. r u š í
usnesení č. 963/2019 ze dne 15. 7. 2019 

II. s c h v a l u j e
přenechání bytu č. 3 o velikosti 1+0 výměra 26,68 m2 (započitatelná plocha bytu je 25,64 m2), 
v domě Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice, do nájmu pro konkrétní fyzickou osobu, 
s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opětovného 
prodloužení, za podmínek stanovených touto smlouvou, za nájemné ve výši 
142,20 Kč/m2/měsíc, jmenovaná složí jistotu ve výši 4.000 Kč a dosavadní byt o výměře 
16,24 m2 vrátí zpět vlastníkovi,

III. 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 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 550/14 a parc. č. 200/1 v k. ú. 
Haklovy Dvory, ul. E. Rošického

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1464/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 550/14 
a parc. č. 200/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č. 1, 
spočívajícího ve strpění umístění podzemního/nadzemního komunikačního vedení - 
rozdělovače s elektroměrem, kabelů podzemního sdělovacího vedení a kabelu NN pro 
napájení rozvaděče, pro stavbu pod označením 16010-053012  
RVDSL1719_C_C_CBMA202-CBMA1HR_MET a v právu vstupu na pozemek za účelem 
zřízení, provozování a údržby komunikačního vedení a zařízení, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732 
(jako povinným) a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., „CETIN“, Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako oprávněným), za cenu stanovenou dle „Zásad 
projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je při dotčené ploše cca 18 
m, za cenu 10.000 Kč + 100 Kč za každý započatý 1 m2 (cena je uváděná bez DPH), 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 – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 2022 a 2263 v k. ú. České 
Budějovice 7, ulice Strádova

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1465/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 2022 
a parc. č. 2263 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 7 (dle přílohy č. 
3), spočívajícího ve strpění umístění komunikačního vedení a zařízení (komunikační sítě – 
metalické a optické kabely a rozvaděč) v rámci stavby „16010-051065 
RVDSL2012_C_C_CBRO339-CBRO1HR_MET“ a v právu vstupu na pozemky za účelem 
nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem 
(cca 16 m), mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732 (jako povinným) 
a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2691/6, Žižkov, 
130 00 Praha 3, IČO 04084063 (jako oprávněným), za cenu stanovenou dle „Zásad 
projednávání a schvalování smluv o zřízení 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), 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3206 v k. ú. České Budějovice 7, 
ulice Římovská

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1466/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3206 
(ostatní komunikace, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 7 (dle přílohy č. 3), 
spočívajícího ve strpění umístění kabelu NN a uzemnění k pozemku parc. č. 3210/1, k. ú. 
České Budějovice 7, v rámci stavby „Roudné, Římovská K/3210/1 – smyčka NN“, a v právu 
vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem (cca 5 m2), 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), za cenu stanovenou dle „Zásad 
projednávání a schvalování smluv o zřízení 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), 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 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. České Budějovice 2, 
ulice Litvínovická

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1467/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 
(manipulační plocha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 2 (dle přílohy č. 3), 
spočívajícího ve strpění umístění kabelového vedení NN v rámci stavby „ČB, Litvínovická 
K1802/2 ČB 2, přip NN“ a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby 
a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 6 m2), 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), za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení 
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), 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 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. 1468/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v uložení kabelového vedení NN pro nové odběrné místo na pozemku parc. č. 1676, 
vybudované v rámci stavby „ČB, U Lučního jezu, parc. 1676, k.ú. ČB 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 
údržby, provozu a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace a včetně 
jejího odstranění, mezi statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a spol. 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400 
(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.



33

K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 1955/1, k. ú. České Budějovice 2 
(zahrádkářská kolonie U Cihelny, Čtyři Dvory)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1469/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v uložení kabelové přípojky NN vč. uzemnění pro nové odběrné místo na pozemku parc. č. 
1955/7, vybudované v rámci stavby „ČB, K 1955/7, U Hada, přip. NN“, na části pozemku 
parc. č. 1955/1, 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 
údržby, provozu a odstraňování poruch včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace a včetně 
jejího odstranění, mezi statutárním městem České Budějovice (jako stranou povinnou) a spol. 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400 
(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.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí úplatné zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemek parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Vodní, Suché 
Vrbné)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1470/2019:
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 a uzemnění vybudovaných v rámci stavby „ČB, Vodní 89/74 
– úprava NN“ na pozemku parc. č. 219 v k. ú. České Budějovice 5, 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 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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 3324 a 3189/1 v k. ú. České 
Budějovice 7, ul. Na Děkanských polích

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1471/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3189/1 
(ostatní komunikace, ostatní plocha) a parc. č. 3324 (zahrada), k. ú. České Budějovice 7, 
spočívajícího ve strpění a umístění kanalizačních přípojek (dešťové a splaškové) a vodovodní 
přípojky k rodinnému domu, k pozemku parc. č. 3323/7, a v právu vstupu na pozemky za 
účelem nutných oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým 
plánem (cca 25 m), mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732 (jako 
povinným), a vlastníkem pozemku parc. č. 3323/7, k. ú. České Budějovice 7, konkrétní 
fyzickou osobou (jako oprávněným), za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání 
a schvalování smluv o zřízení věcných břemen“, to je za 1.000 Kč (cena je uváděná bez 
DPH), za podmínek stanovených příslušnými odbory MM České Budějovice s tím, že věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,

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. 441/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, 
ul. Lomená)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1472/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (přístavba a nástavba 
rodinného domu), spočívajícího v právu uložení kanalizační přípojky do části pozemku parc. 
č. 441/1 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 
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,

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ul. 
Litvínovická

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1473/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
budoucí úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2209 
(manipulační plocha, ostatní plocha), k.ú. České Budějovice 2 (dle přílohy č. 3), spočívajícího 
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ve strpění a umístění kanalizační přípojky splaškové k připravované novostavbě rodinného 
domu, k pozemku parc. č. 1802/2 a v právu vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, 
údržby a odborné revize, v rozsahu, jak bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 3 m), mezi 
statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732 (jako povinným) a vlastníkem 
pozemku parc. č. 1802/2, k. ú. České Budějovice 2, konkrétní fyzickou osobou (jako 
oprávněným), za cenu stanovenou dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení 
věcných břemen“, to je za 1.000 Kč (cena je uváděná bez DPH), za podmínek stanovených 
příslušnými odbory MM České Budějovice s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - dohoda o umístění stavby - balkony, parc. č. 2914/1, k. 
ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1474/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
dohodu o umístění stavby balkonů, vybudovaných v rámci akce „Snížení energetické 
náročnosti BD + výměna balkonů BD – č. p. 1003, 1004, 1005, České Budějovice 3“ nad 
částí pozemku parc. č. 2914/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 36 m2, v k. ú. České 
Budějovice 3, dle přílohy č. 5, mezi statutárním městem České Budějovice (jako vlastník 
pozemku) a Společenstvím vlastníků jednotek Puklicova 8, 10, 12 České Budějovice, se 
sídlem Puklicova 1005/12, 370 04 České Budějovice, IČO 26098482 (jako investor 
a stavebník), za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr umístění stavby nad částí pozemku parc. 
č. 2914/1 v k. ú. České Budějovice 3 - ul. Puklicova

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1475/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr umístění stavby (zateplení a umístění závěsných balkónů na obvodový plášť domu v ul. 
Puklicova č.p. 1000) nad částí pozemku parc. č. 2914/1v k. ú. České Budějovice 3, o celkové 
ploše cca 45 m2, dle přílohy č. 1, mezi statutárním městem České Budějovice (vlastník 
pozemku) a Společenstvím vlastníků Puklicova 1002/2,1001/4 a 1000/6 České Budějovice, se 
sídlem Puklicova 1000/6, České Budějovice, IČO 044 55 801(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 stavby č. p. 1000 na 
pozemku parc. č. 2890 v k. ú. České Budějovice 3,   

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 – dohoda o umístění stavby nad částí pozemku parc. č. 
2061/424 v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Dr. Bureše)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1476/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
umístění stavby (umístění 10 sloupců lodžií na obvodový plášť domu v ul. Dr. Bureše 1185/1, 
1186/3, 1187/5, 1188/7 a 1189/9) nad částí pozemku parc. č. 2061/424 v  k. ú. České 
Budějovice 2, o celkové ploše cca 33 m2, dle přílohy č. 3, mezi statutárním městem České 
Budějovice (vlastník pozemku) a Společenstvím vlastníků domu Dr. Bureše 1-9, České 
Budějovice, se sídlem Dr. Bureše 1189/9, České Budějovice, IČO 05500516 (investor), za 
cenu 10.300 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. 
1185, 1186, 1187, 1188 a 1189 na pozemku parc. č. 2061/435 v 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 – výpůjčka pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. 
České Vrbné – projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské 
rybníky“

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1477/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr výpůjčky pozemků parc. č. 2079, č. 2080, č. 2082, č. 2083, č. 2085, č. 2088, č. 2089, č. 
2091, č. 2092, č. 2093, č. 2095, č. 2096, č. 2097, č. 2100, č. 2087/1, č. 2099/149, č. 2099/150, 
č. 2099/152, č. 2099/184, č. 2099/185, č. 2099/203, č. 2099/205, č. 2099/211, č. 2099/241 a č. 
2214/5, vše k. ú. České Budějovice 2, a pozemků parc. č. 335, č. 389, č. 390, č. 307/3, č. 
330/4, č. 330/6, č. 330/7, č. 333/2, č. 333/3, č. 334/2, č. 334/3, č. 334/4, č. 336/1, č. 336/2, č. 
337/2, č. 337/3, č. 346/1, č. 346/4, č. 346/7, č. 376/2, č. 384/1, č. 385/13, č. 385/14, č. 385/3, 
č. 387/1 a č. 388/1, vše k. ú. České Vrbné, dle přílohy č. 3, Jihočeskému kraji, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650 (vypůjčitel), za účelem realizace projektu 
„Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury 
v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“, na dob  určitou 15 let,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. 
České Budějovice 7 (Plavská ul.)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1478/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr pronájmu id. 3400/170991 pozemku parc. č. 3929/38 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 571 m2 v k. ú. České Budějovice 7 (spoluvlastnický podíl náležející k jednotce č. 
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1982/9), dle přílohy č. 3,  konkrétním fyzickým osobám, na dobu určitou po dobu trvání 
vlastnického práva k jednotce č. 1982/9 v domě v ul. Plavská 1982/15 v Českých 
Budějovicích, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, tj. 397 Kč ročně, za účelem zajištění 
užívacího práva k pozemku,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 3931/9 v k. ú. České 
Budějovice 7 (Plavská ul.)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1479/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr pronájmu id. 949/16728 pozemku parc. č. 3931/9 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 740 m2 v k. ú. České Budějovice 7 (spoluvlastnický podíl náležející k jednotce č. 
2154/9), dle přílohy č. 3, konkrétním fyzickým osobám, na dobu určitou po dobu trvání 
vlastnického práva k jednotce č. 2154/9 v domě v ul. Plavská 2154/19 v Českých 
Budějovicích, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, tj. 1.469 Kč ročně, za účelem zajištění 
užívacího práva k pozemku,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemků parc. č. 205 a č. 217/1, k. ú. 
České Budějovice 1 (ul. Hroznová a Mlýnská)

(Změněno usnesením č. 80/2020 ze dne 20. 1. 2020)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1480/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr pronájmu části pozemků parc. č. 205 a č. 217/1 o celkové výměře cca 120 m2 v k. ú. 
České Budějovice 1 (dle přílohy č. 3), konkrétním fyzickým osobám, na dobu určitou 10 let, 
za účelem úpravy veřejného prostranství na klidovou zónu se zelení,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. České 
Budějovice 1 (Sokolský ostrov, slepé rameno) – změna nájemní smlouvy

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1481/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
změnu v nájemní smlouvě č. 2017001430 (114-2/1678/17) ze dne 7. 6. 2017 v platném znění, 
uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice (pronajímatel) a spol. A – stav 
Bohemia, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 1926/16, České Budějovice, IČO 26090244, za 
účelem zajištění manipulace s plovoucím zařízením a zřízení přístupového chodníčku na části 
pozemku parc. č. 571/1, k. ú. České Budějovice 1, spočívající:
- v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2030, 
- v rozšíření předmětu nájmu na výměru 53 m2, dle přílohy č. 3, a s tím související úpravou 
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výše 
   nájemného na částku 3.050 Kč ročně,  

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

předložit primátorovi města k podpisu dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017001430,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dodatek k nájemní smlouvě č. 2017001430.

K bodu: Dispozice s majetkem města - uzavření nájemních smluv na část pozemku parc. 
č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 v rámci stavby "Novostavba bytového domu 
Hálkova"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1482/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku parc. č. 2528/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 554 m2, v k. ú. 

České Budějovice 3 (dle přílohy č. 1), za účelem realizace parkovacího stání, zpevněných 
ploch a chodníku, společnosti OMEGA & partners, s. r. o., se sídlem Jana Růžičky 
1143/11, Praha, IČO 25177028 (investor a nájemce), v rámci stavby "Novostavba 
bytového domu Hálkova", na dobu určitou po dobu trvání stavby, nejpozději však do 8 
let, za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 8.310 Kč ročně,

2. pronájem části pozemku parc. č. 2528/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 276 m2, v k. ú. 
České Budějovice 3 (dle přílohy č. 1), za účelem vybudovaní a užívání vjezdu do 
bytového domu, společnosti OMEGA & partners, s. r. o., se sídlem Jana Růžičky 
1143/11, Praha, IČO 25177028 (investor a nájemce), v rámci stavby "Novostavba 
bytového domu Hálkova", na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné 
ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 4.140 Kč ročně,

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

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

podepsat nájemní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Branišovská a U Lesa, sídl. Máj)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1483/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části pozemků parc. č. 2015/52, č. 2015/116 a č. 2015/119 o celkové výměře 
159 m2, k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, společnosti OMEGA & partners, s. r. o., se 
sídlem Jana Růžičky 1143/11, Praha 4 – Kunratice, IČO 25177028, za účelem umístění 
stavby ZTV (úprava křižovatky ulic Branišovská a U Lesa včetně stávajících chodníků, 
napojení na stávající chodník), na dobu určitou po dobu trvání stavby, nejdéle však do 
31. 12. 2027, za nájemné ve výši 2.385 Kč ročně,

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

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

podepsat nájemní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – pronájem pozemků za účelem vybudování staveb 
ZTV v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: 
II. etapa“ v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1484/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem částí pozemků parc. č. 325, 352, 345, 360, vše v k. ú. České Budějovice 4, 
o celkové výměře 2952 m2 za účelem realizace staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby 
„Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, dle přílohy č. 1, 
mezi statutárním městem České Budějovice (pronajímatel a vlastník pozemků) a společností 
ACEK BOHEMIA, s. r. o, se sídlem Lucemburská 1496/8, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO 
27938085 (nájemce a investor), a to na dobu určitou 8 let, za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, 
tj. celkem 44.280 Kč/rok,

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 – pronájem částí pozemků za účelem vybudování 
vodovodního řadu v rámci stavby „České Budějovice – propojení vodovodního řadu 
Vrbenská – Rudolfovská – objekt SO 301 – vodovod“ v k. ú. České Budějovice 4

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1485/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem částí pozemků parc. č. 1834/4 a parc. č. 1918/1 v k. ú. České Budějovice 4 
o celkové výměře 120 m2 za účelem vybudování stavby vodovodního řadu vybudovaného 
v rámci stavby „České Budějovice – propojení vodovodního řadu Vrbenská – Rudolfovská – 
objekt SO 301 – vodovod“ v k. ú. České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, mezi statutárním 
městem České Budějovice (pronajímatel a vlastník pozemků) a společností STAVMAT 
STAVEBNINY, a. s., se sídlem Pod Můstkem 884/56, 252 19 Rudná, IČO 25121049 
(nájemce a investor stavby), a to na dobu určitou 8 let, za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 
celkem 1.800 Kč/rok,

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 – ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 608/1 v k. 
ú. České Budějovice 5 odstoupením (V Hluboké cestě, Suché Vrbné)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1486/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
odstoupení od nájemní smlouvy č. 31526 346 (včetně dodatků) uzavřené dne 4. 3. 1999 
s Baseballovým oddílem „ANGELS“, se sídlem Potoční 1224/11, 373 16 Dobrá Voda 
u Českých Budějovic, IČO 68520824, na pronájem části pozemku parc. č. 608/1 v k. ú. České 
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Budějovice 5, za účelem zřízení sportoviště – baseballového areálu a potřebného zázemí 
podporujícího účel pronájmu, a to  z důvodu dlouhodobého neužívání pozemku v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou,

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

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

podepsat odstoupení od nájemní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České 
Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1487/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 540 m2 v k. ú. České Budějovice 4, společnosti VGP Park Ceske Budejovice, a. s., 
se sídlem č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547, za cenu v místě a čase obvyklou + 
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 – odkoupení pozemků a stavby na části pozemku parc. 
č. 3340/123 a pozemcích parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. 
České Budějovice 7, ulice Malebná  

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1488/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. záměr odkoupení pozemků 

- části pozemku parc. č. 3340/123 oddělení geometrickým plánem se stejným označením 
jako parc. č. 3340/123, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4450 m2 a pozemků
- parc. č. 3349, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 26 m2, 
- parc. č. 3340/165, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 90 m2 a 
- parc. č. 3341/76, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 408 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 7, od konkrétní fyzické osoby, za cenu dle „Pravidel pro převod staveb 
ZTV“, tj. 2.000 Kč,

2. záměr odkoupení pozemků 
- parc. č. 3340/125, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a 
- parc. č. 3340/124, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 25 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 7, od společnosti Josef Nováček & spol., s. r. o., IČO 48204625, za 
cenu dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,

3. odkoupení stavby komunikace (komunikace, chodníky, zatravněné pásy a zpevněné 
plochy) na pozemcích 
- parc. č. 3340/123, o výměře 4450 m2 
- parc. č. 3349, o výměře 26 m2, 
- parc. č. 3340/165, o výměře 90 m2  
- parc. č. 3341/76, o výměře 408 m2, 
- parc. č. 3340/125, o výměře 120 m2  
- parc. č. 3340/124, o výměře 25 m2, vše v k. ú. České Budějovice 7, 
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od vlastníka stavby společnosti Josef Nováček & spol., s. r. o., IČO 48204625, za cenu 
dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ v celkové výši 2.000 Kč + DPH,

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města,
2. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu (stavba komunikace),
3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat kupní smlouvu (stavba komunikace).

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a stavby v rámci stavby ZTV 
Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1489/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. záměr odkoupení pozemků zastavěných stavbami komunikace včetně součástí 

a příslušenství realizovaných v rámci stavby „ZTV Rožnov jih – Zahradní město – 2. 
etapa“ (příloha č. 3), a to:
- parc. č. 3114/160 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 85 m2 a
částí pozemků z parc. č. 3114/10, 3114/6, 3110/10, 3110/4, 3110/3, 3110/2 
oddělených geometrickým plánem č. 4401-57/2019 a nově označených jako 
- parc. č. 3110/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 5846 m2

- parc. č. 3114/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 215 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 7, 
od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ tj. 
2.000 Kč,

2. odkoupení dokončených staveb realizovaných v rámci stavby „ZTV Rožnov jih – 
Zahradní město – 2. etapa“ (příloha č. 4)
- veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3110/3, 3110/4, 3110/6, 3110/7, 3110/8, 
3110/9, 3110/12, 3110/13, 3114/6, 3114/10, 3114/17, 3114/18, 3114/21, 3114/20, 
3114/22, 3114/23, 3114/24, 3114/278 a parc. č. 3950/2 
- vodovodní řad na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3114/6 a 3114/10 
- dešťová a splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3110/7, 
3114/6, 3114/10 a parc. č. 3114/19  
- komunikace včetně součástí a příslušenství (komunikace, chodníky, zálivy 
autobusových zastávek MHD a chodník v rámci přechodu pro chodce) na pozemcích 
parc. č. 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3110/7, 3110/8, 3110/9, 3110/10, 3114/6, 3114/113, 
3114/10, 3114/17, 3114/18, 3114/19, 3114/20, 3114/21, 3114/22, 3114/23, 3114/24, 
3114/160 a parc. č. 3950/2, vše v k. ú. České Budějovice 7, 
od investora stavby konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč/stavbu, celkem 8.000 Kč,

3. zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti na částech pozemku par. č. 3950/2 
v k. ú. České Budějovice 7, spočívajícího v povinnosti strpět kabel a 5 stožárů veřejného 
osvětlení, nástupiště MHD a chodník realizované v rámci stavby „ZTV Rožnov jih – 
Zahradní město – 2. etapa“ a v právu vstupu  a vjezdu na pozemek za účelem nutných 
oprav, údržby a odborné revize, v rozsahu, jak je zaměřeno geometrickými plány č. 
4453-144/2019 a č. 4454-154/2019, mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 
00244732 (jako oprávněným) a Jihočeským krajem, IČO 70890650, prostřednictvím 
subjektu spravujícího majetek kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10, IČ 70971641, (jako povinným), na dobu neurčitou,



42

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit tuto majetkovou dispozici k projednání v zastupitelstvu města,
2. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru,

předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu (stavby ZTV) a zajistit realizaci 
tohoto usnesení,

3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu (stavby ZTV).

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1490/2019:
rada města

I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit prodej 3 částí pozemku parc. č. 2061/629 oddělených geom. 
plánem a označených jako pozemky parc. č. 2994 -  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
11 m2, č. 2995 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a č. 2996 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 3 m2, vše k. ú. České Budějovice 2, Společenství vlastníků K. Chocholy 8, 
České Budějovice, se sídlem K. Chocholy 1286/8, České Budějovice, IČO 28082818, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 24.700 Kč + 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 – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nerudova)

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1491/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2620/5 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 91 m2, k. ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové 
Město, IČO 69797111, 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 – odkoupení pozemku parc. číslo 159/6 v k. ú. 
Třebotovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1492/2019:
rada města

r u š í
usnesení č. 230/2018 ze dne 19. 2. 2018 v celém svém znění, týkající se záměru odkoupení 
pozemku parc. č. 159/6 (lesní pozemek) o výměře 103 m2 v k. ú. Třebotovice, od konkrétní fyzické 
osoby.
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K bodu: Výpůjčka obřadní síně Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1493/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
výpůjčku obřadní síně a šatny svateb č. 6 Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje za 
účelem předání medailí za zásluhy a bezpečnost policistům, policistkám a občanským 
zaměstnancům územního odboru České Budějovice, a to dne 20. 11. 2019 v době 9:00 - 13:00 
hodin,

II. u k l á d á
1. Ing. Michalu Voleníkovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí,

předložit Smlouvu o výpůjčce tajemníkovi magistrátu k podpisu,
2. Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,

podepsat Smlouvu o výpůjčce.

K bodu: Vrácení částky za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění 
odjezdu vozidla

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1494/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
vrácení částky 200 Kč konkrétní fyzické osobě, za přiložení a odstranění technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla RZ CBO 82-45, ze dne 11. 10. 2019,

II. u k l á d á
Ing. Vilému Vávrovi, koordinátorovi městské policie,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Petice obyvatel ulic Hroznová a Česká v Českých Budějovicích proti rušení nočního 
klidu provozem restaurace Solnice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1495/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
petici obyvatel ulic Hroznová a Česká v Českých Budějovicích proti rušení nočního klidu 
provozem restaurace Solnice,

II. s c h v a l u j e
text odpovědi na petici obyvatel ulic Hroznová a Česká v Českých Budějovicích proti rušení 
nočního klidu provozem restaurace Solnice, a to v upraveném znění,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
zajistit odeslání odpovědi na petici.
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K bodu: Petice obyvatel ulic Boršovská, St. Čečka, L. Kuby, Parková, K. Lavičky, 
Krumlovská v Českých Budějovicích a dalších obyvatel za zachování rázu 
rodinného bydlení - nesouhlas s výstavbou tří bytových domů v ulici St. Čečka

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1496/2019:
rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
petici obyvatel ulic Boršovská, St. Čečka, L. Kuby, Parková, K. Lavičky, Krumlovská 
v Českých Budějovicích a dalších obyvatel za zachování rázu rodinného bydlení - nesouhlas 
s výstavbou tří bytových domů v ulici St. Čečka,  

II. s c h v a l u j e
text odpovědi na petici obyvatel ulic Boršovská, St. Čečka, L. Kuby, Parková, K. Lavičky, 
Krumlovská v Českých Budějovicích a dalších obyvatel za zachování rázu rodinného bydlení 
- nesouhlas s výstavbou tří bytových domů v ulici St. Čečka, a to v upraveném znění,

III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
zajistit odeslání odpovědi na petici.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění návštěvy společnosti Bayerisch - 
Böhmische Gesellschaft, Freundeskreis Passau-Budweis z partnerského města 
Pasova v Českých Budějovicích pro organizátora akce SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-
Německo-Rakousko se sídlem v Českých Budějovicích 

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1497/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace - spolupráce s partnerskými městy - na zajištění návštěvy 
společnosti Bayerisch - Böhmische Gesellschaft, Freundeskreis Passau-Budweis v Českých 
Budějovicích dne 7. 12. 2019 ve výši 10.000 Kč pro organizátora SPOLEK TŘÍ ZEMÍ 
Česko-Německo-Rakousko, Riegrova 1802/13, 370 01 České Budějovice 3, IČO 27045820, 

II. u k l á d á
Daně Matějkové, vedoucí odboru kancelář primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace – akce pod záštitou primátora – Koncert 
"Francouzská mandolína"

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1498/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace - akce pod záštitou primátora – Koncert "Francouzská 
mandolína" dne 4. 12. 2019 v Českých Budějovicích ve výši 10.000 Kč pro Jihočeskou 
filharmonii, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 00396036,

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.
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K bodu: Termíny schůzí Rady města České Budějovice na 1. pololetí 2020

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1499/2019:
rada města

s c h v a l u j e
termíny schůzí Rady města České Budějovice na 1. pololetí 2020:
20. ledna, 3. února, 2. a 16. března, 6. a 20. dubna, 18. května, 1. a 22. června 2020.



46

N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: „ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD“ - dodatek č. 1

Usnesení ve věci schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019001055 na akci „ZŠ a MŠ 
Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD“ se zhotovitelem ACG – Real, s. r. o., Velehradská 
1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 27094359, který řeší navýšení ceny díla o + 
1.109.537,88 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy, nebylo přijato.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 69

Usnesení ve věci schválení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 69 - přesun části rozpočtu 
v rámci kapitálových výdajů investičního odboru z akce „Parkoviště Jírovcova“ na akci „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova“ na dofinancování této akce v důsledku vynucených 
změn oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby ve výši 1.000.000 Kč, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání 
na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 79/21, 370 01 České Budějovice – nájemce 
Jiří Pumpr

Usnesení ve věci souhlasu s umístěním sídla podnikání na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 
79/21 pro nájemce pana Jiřího Pumpra, trvalý pobyt Budivojova 1551/3, 370 04 České Budějovice, 
IČO 04147685, dle důvodové zprávy, nebylo přijato.

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

Usnesení ve věci schválení
1. budoucího úplatného zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího 
v uložení inženýrských sítí (dešťová kanalizační přípojka, splašková kanalizační přípojka, 
vodovodní přípojka a teplovodní přípojka), 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. záměru 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 
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 – pronájem části pozemku parc. č. 579/7 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. Krokova, Suché Vrbné)

Usnesení ve věci schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 579/7 – orná půda o výměře 
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cca 905 m2 v k. ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 1, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 
měsíce, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. 
Homole

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 904/1 (orná půda) o výměře cca 
700 m2 v k. ú. Homole, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2099/200 v k. ú. České 
Budějovice 2 (býv. vojenské cvičiště, Čtyři Dvory)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2099/200 – ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 2488 m2, k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, za nejvyšší 
nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené 
s prodejem, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)

Usnesení ve věci schválení záměru bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2042/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 5762 m2, k. ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – 
Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice, za podmínky jeho 
užívání ve veřejném zájmu (účelová komunikace) po dobu 15 let a s podmínkou zřízení věcného 
práva ve prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111 (oprávněný), spočívajícího 
v závazku statutárního města České Budějovice (povinný) nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 
zástavním právem, a to po dobu 15 let, nebylo přijato.

K bodu: Žádost konkrétní fyzické osoby o vrácení částky za nucený odtah

Usnesení ve věci schválení vrácení částky 1815 Kč konkrétní fyzické osobě, za nucený odtah 
vozidla RZ 4C8 5207, ze dne 12. 10. 2017, částky 291 Kč za služby parkoviště pro odtažená 
vozidla, tj. celkem částky 2106 Kč, nebylo přijato.

Č. Budějovice  12. 11. 2019
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda JUDr. Ing. Tomáš Bouzek
primátor náměstek primátora


