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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-ZM/456/2021/Z/7
Z Á P I S

z 24. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 1. 11. 2021 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, Jaroslav Hansal, 
Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana 
Kilbergerová, Ing. arch. Jan Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., 
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, Ing. Petr 
Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan Michl, JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan 
Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Jan Pikous, Mgr. Bc. Martin Pikous, MgA. Jan Piskač, 
Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana Procházková, MBA, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří 
Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef 
Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 
RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří 
Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:05 h) přítomno 43 zastupitelů a doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., byla přítomna 
on-line, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet. 
Za opoždění příchod se omluvil Mgr. Lukáš Bajt, za odchod během jednání se omluvil 
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA., a za dřívější odchod z jednání se omluvila Mgr. Jana 
Kilbergerová.
Ing. Svoboda pogratuloval nově zvoleným poslancům do Parlamentu ČR, a to 
Mgr. Hellerovi, Ing. Kubíčkovi a Ing. Vojtkovi, Ph.D.
Ing. Svoboda informoval o doručení oznámení od Mgr. Hellera ohledně vzdání se funkce 
předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ke dni 1. 11. 2021 
a navrhl zařadit jako bod č. 1 do programu jednání „Volbu předsedy Finančního výboru 
Zastupitelstva města České Budějovice“.  
Bylo hlasováno o sloučení návrhové a volební komise (43,0,0,0/43). 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předsedkyně komise Zuzana 
Kudláčková, členové Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Ing. Jan Mádl, 
Ing. Světlana Procházková, MBA, Mgr. Nadberežný (43,0,0,0/43).
RSDr. Braný informoval o návštěvě zástupců partnerského města Suhl v Českých 
Budějovicích, tlumočil pozdrav adresovaný vedení statutárního města České Budějovice 
a členům zastupitelstva, dále předal věcný dar primátorovi města.
MgA. Piskač přednesl návrh zastupitelského klubu Pirátů, se souhlasem členů Kulturní 
komise rady města, na doplnění programu jednání o bod s názvem „Zpoždění soutěže 
o víceleté granty v oblasti kultury na r. 2022 – 2023“. Tento bod navrhl časově zařadit 
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bezprostředně po bodu „Vystoupení občanů“, tzn. jako 2. bod po polední pauze. Dále 
citoval text usnesení, který bude předán návrhové a volební komisi. 
Mgr. Thoma v reakci na vystoupení MgA. Piskače uvedl, že materiál, týkající se 
víceletých grantů v oblasti kultury na r. 2022 – 2023 bude projednán na nejbližším 
jednání rady města a následně zařazen do programu zasedání zastupitelstva města dne 
6. 12. 2021.
Na návrh předkladatelů byly z programu jednání staženy materiály „Dispozice 
s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1179/25 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. 
Nemanická („severní spojka“ – konkrétní fyzická osoba) (č.j. KP-ZM/415/2021/M/204) 
a Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže 
Složiště – Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 (č.j. KP-ZM/428/2021/M/217)“.
Bylo hlasováno o návrhu na zařazení bodu Volba předsedy Finančního výboru 
zastupitelstva města České Budějovice (42,0,2,1/45) – návrh byl přijat.  
Bylo hlasováno o návrhu na zařazení bodu Zpoždění soutěže o víceleté granty v oblasti 
kultury na r. 2022 – 2023 (18,4,22,1/45) – návrh nebyl přijat. MgA. Piskač požádal 
o uvedení do zápisu, že hlasoval pro zařazení tohoto bodu – celkový počet hlasů pro 
zařazení bodu je tedy 19. 
Byl schválen program jednání 24. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
(44,0,1,0/45).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Jaroslava Berku a Ing. Petra Maroše.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače o ukončení 24. zasedání zastupitelstva města 
nejpozději v 19:00 hodin, v případě neprojednání všech bodů programu o pokračování 
v zasedání v nejbližším možném termínu (12,18,11,4/45) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o ukončení 24. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (34,0,9,2/45) – návrh byl přijat.

1. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ()
Přijato usnesení č. 154/2021 (31,0,12,2/45)
Mgr. Heller požádal o uvedení do zápisu, že hlasoval pro zařazení tohoto bodu do 
programu jednání, ale v přehledu o hlasování se objevil záznam, že se hlasování zdržel. 
Informoval o podání své rezignace na funkci předsedy výborů a jako důvod uvedl zvolení 
poslancem do Parlamentu ČR. Zároveň navrhl na funkci předsedy výboru Ing. Michaelu 
Kudláčkovou. 
Bylo hlasováno o volbě předsedy finančního výboru formou veřejného hlasování 
prostřednictvím hlasovacího zařízení (37,4,1,3/45).
RSDr. Braný oznámil, že klub KSČM nebude navrhovat protikandidáta na funkci 
předsedy finančního výboru a navrženého kandidáta nepodpoří svými hlasy.
Ing. Kudláčková vyjádřila svůj souhlas s nominací na předsedkyni finančního výboru 
a krátce představila svůj profesní život.

2. Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě 
Děkanská pole v Českých Budějovicích - právní stanovisko Advokátní kanceláře 
Zvolánková, s. r. o. (KP-ZM/421/2021/M/210)
Přijato usnesení č. 155/2021 
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
JUDr. Ing. Semrádová Zvolánková okomentovala právní stanovisko advokátní kanceláře 
a shrnula skutečnosti, týkající se předmětných pozemků. Doporučila zvážit podání žaloby 
ve věci sporu, který nemá naději na úspěch, a to nejen z důvodů předpokládaných 
vysokých nákladů na soudní řízení, ale také na možné narušení vztahů mezi městem 
a církví.
V diskusních příspěvcích zazněly názory ohledně podpory legitimity podání žaloby, 
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názory proti žalobě a k finančním nákladům spojeným se soudním řízením.
Mgr. Lavička navrhl hlasovat o ukončení diskuse.
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl ukončení diskuse po vystoupení všech přihlášených do 
diskuse.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., o ukončení diskuse po vystoupení všech 
přihlášených do diskuse (19,1,21,4/45) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Lavičky o ukončení diskuse (23,9,9,4/45) – návrh byl 
přijat.
Z. Kudláčková navrhla oddělené hlasování. 
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (45,0,0,0/45)
II. ruší (26,11,6,2/45)

3. Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/399/2021/M/189)
Přijato usnesení č. 156/2021 (42,0,0,3/45)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

4. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (KP-
ZM/420/2021/M/209)
Přijato usnesení č. 157/2021 (42,0,0,3/45)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

5. Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice 
a Za poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 (KP-ZM/402/2021/M/191)
Přijato usnesení č. 158/2021 (41,0,0,4/45)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

6. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně 
veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/2019 (KP-ZM/403/2021/M/192)
Přijato usnesení č. 159/2021 (34,0,8,2/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že se zužuje územní působnost vyhlášky, vypouští se 
z ní jedna konkrétní lokalita, ul. Piaristická, kde došlo k značnému zklidnění situace 
a změně podmínek. Ponechání stávajících omezení je navrženo v ulicích J. Opletala, 
Karla IV., Široká a Krajinská. 
V diskusi zazněly názory potvrzující prospěšnost vyhlášky, zklidnění situace v ulicích 
města v nočních hodinách. V důsledku regulace obecně závaznou vyhláškou a zvýšené 
kontrolní činnosti ze strany městské policie se výrazně omezilo narušování veřejného 
pořádku v uvedených lokalitách.
Bc. Hošek vznesl 2 protinávrhy: 1. dočasně vyjmout z vyhlášky všechny ulice (ul. 
Piaristická, J. Opletala, Karla IV. Široká, Krajinská), 2. dočasně vyjmout z vyhlášky 
Krajinskou a Piaristickou ul.
RSDr. Braný navrhl ke zvážení setkání vedení města a členů zastupitelstva města 
k diskusi k vybraným tématům, problémům ve městě např. jednou za půl roku. 
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška vyjmout z vyhlášky všechny ulice (ul. Piaristická, J. 
Opletala, Karla IV. Široká, Krajinská) (8,11,21,4/44) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška vyjmout z vyhlášky Krajinskou a Piaristickou ul. 
(5,5,31,3/44) - návrh nebyl přijat.
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 18 Vystoupení občanů.

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství   (KP-ZM/404/2021/M/193)
Přijato usnesení č. 160/2021 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
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8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/418/2021/M/207)
Přijato usnesení č. 161/2021 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

9. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/419/2021/M/208)
Přijato usnesení č. 162/2021 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

10. Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých 
Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu (KP-
ZM/427/2021/M/216)
Přijato usnesení č. 163/2021 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

11. Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného 
náměstí v Českých Budějovicích" (KP-ZM/412/2021/M/201)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
V rámci diskuse zazněly názory a informace ohledně ceny soutěže, hodnoty zakázky 
a výše investičních nákladů, způsobu financování projektu, složení hodnotící komise.
M. Šebek požádal o zaslání přehledu všech architektonických soutěží včetně 
architektonické soutěže na sportovní halu s informacemi o výši vynaložených finančních 
prostředků, popisu stavu, termín realizace. 
Ing. Holický navrhl odložení materiálu.
Bylo hlasováno o návrhu na odložení materiálu (39,0,0,2/41) – návrh byl přijat.

12. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (KP-ZM/405/2021/M/194)
Přijato usnesení č. 164/2021 (36,0,1,4/41)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Vojtko, Ph.D., upřesnil informace k poplatku z pobytu a uvedl, že maximální příjem 
do rozpočtu města by mohl činit cca 3 mil. Kč. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje materiál schválit v předloženém 
znění.

13. Majetkové dispozice ()

13.1 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. 
č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní) (KP-
ZM/417/2021/M/206)
Přijato usnesení č. 165/2021 (25,0,13,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Ing. Konečný, Ph.D., vznesl návrh na změnu usnesení v části I. schvaluje záměr prodeje 
… „za nejvýše nabídnutou cenu, minimálně však za cenu 3.000 Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem“. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., - „za nejvýše nabídnutou cenu, 
minimálně však za cenu 3.000 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem“ (25,0,13,3/41) – 
návrh byl přijat. 

13.2 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České 
Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice) (KP-ZM/411/2021/M/200)
Přijato usnesení č. 166/2021 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.3 Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. 
České Budějovice 3 (U Voříškova dvora) (KP-ZM/425/2021/M/214)
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Přijato usnesení č. 167/2021 (38,0,1,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.4 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České 
Budějovice 3 (ul. Klaricova) (KP-ZM/426/2021/M/215)
Přijato usnesení č. 168/2021 (29,0,11,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.5 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/424/2021/M/213)
Přijato usnesení č. 169/2021 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.6 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České 
Budějovice 6 (ul. Křižíkova) (KP-ZM/413/2021/M/202)
Přijato usnesení č. 170/2021 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.7 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 
2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. 
Horákové) (KP-ZM/410/2021/M/199)
Přijato usnesení č. 171/2021 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.8 Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České 
Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)   (KP-ZM/409/2021/M/198)
Přijato usnesení č. 172/2021 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.9 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 
1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (KP-ZM/414/2021/M/203)
Usnesení nebylo přijato (0,39,1,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nepřijal usnesení k tomuto materiálu.
Mgr. Šindelář informoval o výnosech z nájmu a nákladech na provoz objektu KD Vltava, 
dále poskytl informace k záměru rekonstrukce, která by probíhala etapově, s ohledem na 
ekologickou zátěž (azbest) je možné čerpat dotaci z operačního programu životního 
prostředí. Uvedl, že Správa domů, s. r. o., nedoporučuje prodej, objekt má velký potenciál 
do budoucna.
Proběhla diskuse k navrženému záměru prodeje pozemku, zazněly názory proti prodeji 
objektu KD Vltava. 
Ing. Maroš požádal o předložení informace ohledně záměru využití budovy do budoucna 
na některém z příštích jednání zastupitelstva města. 

13.10 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. 
České Budějovice 7, Mánesova (KP-ZM/408/2021/M/197)
Usnesení nebylo přijato (0,32,7,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.11 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, 
Třebínský rybník (KP-ZM/406/2021/M/195)
Usnesení nebylo přijato (0,35,3,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.12 Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České 
Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 
2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště Vltava x 
Mladé (KP-ZM/407/2021/M/196)
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Usnesení nebylo přijato 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že vysvětlil systém rozhodování o majetkových 
dispozicích a zpracování znaleckých posudků. Na jednání zastupitelstva města je 
opakovaně předkládána nabídka navrhovatelů na odkup.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nepřijal usnesení k tomuto materiálu u žádné 
z variant
Bc. Hošek požádal o začlenění znaleckých posudků do předkládaných materiálů, případně 
zpřístupnění alespoň v elektronické podobě.
V diskusi zazněl návrh na pokračování jednání s navrhovateli o dosažení příznivé ceny 
pozemků.
Ing. Svoboda navrhl oddělené hlasování.
Oddělené hlasování:
I.      schvaluje 
1.    varianta (0,31,9,1/41) – návrh nebyl přijat, 
2.    varianta (0,29,10,2/41) – návrh nebyl přijat.
JUDr. Ing. Bouzek navrhl hlasovat o návrhu usnesení v části II. ukládá. 
Proběhlo procedurální hlasování o návrhu hlasovat o části usnesení II. ukládá 
(0,19,8,13/40) – návrh nebyl přijat.

14. Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České 
Budějovice (KP-ZM/416/2021/M/205)
Přijato usnesení č. 173/2021 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

15. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/401/2021/M/190)
Přijato usnesení č. 174/2021 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o informaci ohledně stavu projektu a povolení na propojku 
ul. Rudolfovská x Vrbenská včetně křižovatek a prověření, zda v souvislosti s převodem 
práv nedošlo ke změně ohledně závazků požadovaných městem, zda stále platí a zda 
nebudou moci být v budoucnu zpochybněny. 
Z. Kudláčková poděkovala za odpověď na svůj dotaz s tím, že potvrdila funkčnost 
aplikace a její akceptaci v ostatních vozidlech IDS. 
J. Michl poděkoval za odpověď na jeho dotaz. Následně požádal o informaci, zda se bude 
pro příští rok počítat v rozpočtu s financemi na opravu uvedených rybníků. 
Ing. Moravec sdělil, že nemá informace, zda výhledově je něco v plánu, bude jednat 
s Ing. Staňkem, jednatelem Lesů a rybníků města Českých Budějovic, s. r. o.

16. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 
11., 14., 18. a 25. října 2021 (KP-ZM/423/2021/M/212)
Přijato usnesení č. 175/2021 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o zaslání veřejnoprávní smlouvy na stavbu „Změna 
dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavení úpravy Kulturního domu Slavie“ 
v elektronické podobě e-mailem. Dále vznesl kritiku k záměru změny tarifu jízdného 
v MHD, především k navýšení tarifu pro důchodce.  
Ing. Svoboda poskytl informace k postupu přípravy záměru zvýšení tarifu jízdného. 
MgA. Piskač se ve svém příspěvku vyjádřil k „soutěži o víceleté granty v oblasti kultury 
na r. 2022 – 2023“, k průběhu jednání kulturní komise v této věci, ke zpoždění projednání 
výsledku soutěže v radě města, apeloval na dodržování pravidel a plánu pro udělování 
těchto grantů.
Ing. Maroš vznesl připomínku ke způsobu informování politických klubů o přípravě 
návrhu změn tarifu jízdného. Vyjádřil kritiku k plnění příjmů a výdajů Dopravního 
podniku, apeloval na hospodárnost. 
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Ing. Konečný, Ph.D., kritizoval rozhodnutí rady neumožnit bezplatné užívání 10 
parkovacích míst na nám. Př. Otakara II. v době konání adventních trhů, dále neschválení 
ceny za pronájem elektrorozvaděče č. 3, stejně jako odmítnutí náhrady za neuskutečněný 
trh v době „Covidu“ v r. 2020. 
Mgr. Thoma se vyjádřil k jednotlivým bodům z vystoupení Ing. Konečného, Ph.D., 
a upřesnil uvedené informace. 
Ing. Svoboda poukázal na dopis společnosti ART4PROMOTION, ve kterém sdělují, že se 
trhy v r. 2020 z epidemiologických důvodů nebudou konat. Město s ohledem na tuto 
situaci zareagovalo tak, že nepovažovalo tento krok za porušení koncesní smlouvy 
a umožnilo společnosti ucházet se o pořádání dalšího ročníku adventních trhů po skončení 
koncesní smlouvy, ovšem nikoli jako náhradu za neuskutečněný trh.  
Ing. Moravec a Ing. Řeřábek upřesnili informace ohledně nákupu energií a ke smlouvě na 
energii k rozvaděči č. 3.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o zaslání cenové kalkulace na elektrorozvaděč č. 3 e-
mailem. 
Ing. Maroš požádal o informace ohledně přípravy letošních adventních trhů. 
Mgr. Thoma uvedl, že přípravy probíhají, je připraven čistopis dohody, v současné době 
jsou neshody ohledně bezplatných parkovacích míst a slevě na rozvaděč č. 3, které ale 
nebrání konání trhů, lze využít jiné možnosti, např. parkování u sportovní haly, použití 
jiného rozvaděče, atd. 
Ing. Svoboda odmítl hrozbu neuskutečnění trhů, město dodržuje smlouvu v plném 
rozsahu a očekává totéž od druhé strany. 
RSDr. Braný dal ke zvážení zlepšení systému evidence a vymáháním pohledávek. 

17. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Kudláčková přečetla dopis Jana Marka, ve kterém uvádí, že odborem kultury 
a cestovního ruchu je mu opakovaně znemožněno znovuotevření mandátní smlouvy na 
předprodej vstupenek v CB systému.
Ing. Maroš se dotázal Ing. Vojtka, Ph.D., na výsledky testování dětí na Covid-19 ve 
školách; další dotaz adresoval Ing. Holickému v němž uvedl, že občanům v Husově 
kolonii brání ve výstavbě nových rodinných domů chybějící kanalizace. Jsou ochotni 
kanalizaci vybudovat na vlastní náklady a předat městu, ale údajně ze strany města není 
o toto zájem. 
Ing. Holický uvedl, že informace o podobných záměrech jsou z několika lokalit města 
(Suchomelská, Husova kolonie, Šindlovy Dvory) kde kanalizace chybí. V případě, že 
existuje nějaké investorské sdružení nebo skupina, která by byla schopna s městem 
participovat na ZTV, je prostor k jednání.
Ing. Vojtko, Ph.D., na dotaz Ing. Maroše uvedl, že vývoj situace není dobrý, v dnešním 
testování antigenními testy bylo odhaleno 59 pozitivních žáků v základních školách, 
připravuje se i druhá vlna testování. 
Ing. Konečný, Ph.D., se dotázal Ing. Vojtka, Ph.D., ohledně jeho působení na radnici po 
zvolení poslancem.
Ing. Vojtko, Ph.D., uvedl, že nechce kumulovat uvolněné funkce, dokončí některé práce, 
rozpracované projekty, na prosincovém zasedání zastupitelstva města předloží návrh 
řešení.
Bc. Hošek se obrátil na Ing. Vojtka, Ph.D., s žádostí na zjednodušení přístupu ke 
kolovadlům. V dalším příspěvku zmínil zprávu z médií týkající se nepřiměřeného 
zákroku strážníka městské policie a dotázal se, zda město uvažuje o nějakém systémovém 
zlepšení např. školení strážníků pro jednání s lidmi, sebeovládání, atd. 
Ing. Svoboda odpověděl, že všichni uchazeči i následně strážníci městské policie jsou 
podrobováni náročným psychotestům, procházejí všemožnými školeními v různých 
oborech jejich působnosti, aby splnili nároky na ně kladené. Nicméně může se stát, že 
dojde k selhání jednotlivce jako v tomto případě.    
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Ing. Vojtko, Ph.D., k žádosti Bc. Hoška ohledně kolovadla uvedl, že technické řešení je 
jednoduché. Soubor materiálů pro jednání zastupitelstva se dává na „ftp“ přístup, je 
zazipován a zaheslován, těch souborů tam může být víc ke stažení a tímto způsobem by 
mohly být na jednom místě k dispozici. 
Bc. Hošek požádal o zpřístupnění také pro občany na webu města.  
Z. Kudláčková uvedla, že v poslední době má problém se stažením materiálů 
v elektronické podobě. Dále vznesla dotaz, zda se město České Budějovice připojí 
nějakým způsobem k výzvám ohledně „Milostivého léta“ a jestli pomůže některým svým 
dlužníkům. 
Ing. Vojtko, Ph.D., k problémům s elektronickými materiály přislíbil najít řešení s OICT. 
K dotazu ohledně „Milostivého léta“ uvedl, že odbor sociálních věcí má připravený 
informační balíček, který půjde těm dlužníkům, kterých by se to týkalo, o kterých se ví. Je 
navázána spolupráce s organizacemi Theia a Člověk v tísni, bude kontaktována Jihočeská 
hospodářská komora.
Mgr. Lavička informoval, že dopravní podnik má pilotní projekt ohledně odpuštění 
pohledávek, budou obesílat dlužníky. 
MgA. Piskač dal ke zvážení návrh umožnit velkým příspěvkovým organizacím vysoutěžit 
granty na více let a být tak nezávislými na volebním období. 
J. Hansal vznesl následující dotazy: termín dokončení webu c-budejovice.cz; kdy budou 
znovu zprovozněny informační panely na zastávkách MHD a dokončena možnost platby 
kartou. Dále se dotázal na využití vybraných peněz z parkovacích zón a modrých zón. 
 Následně tlumočil dotaz občana p. Jirky, zda se podle nového územního plánu připravuje 
podzemní parkoviště u Malého jezu.
Ing. Vojtko, Ph.D., podal podrobné informace o stavu prací na webu města, termín finální 
verze se předpokládá začátkem roku 2022. 
Mgr. Lavička uvedl, že nyní probíhá testování, testovací verze ve vozech MHD se spustí 
v půlce prosince, v plném provozu od ledna 2022; k přípravám nového webu města dodal 
doplňující informace a věří, že výsledek bude hodný 21. století. 
Ing. Holický k výběru z parkovacích zón a parkovného ve vazbě na výdajovou část 
rozpočtu uvedl, že příjmová stránka se přímo neváže na výdajovou stránku rozpočtu, ale 
jedná se částečně o provozní výdaje a částečně o kapitálové tedy investiční výdaje, 
konkrétní čísla nezná, odpoví písemně.
Ing. Svoboda k dotazu o budování podzemního parkoviště u Malého jezu uvedl, že o tom 
není nic známo, není to lokalita, která by vyžadovala takové řešení. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., poděkovala Ing. Vojtkovi, Ph.D., za aktivity ohledně 
„Milostivého léta“. Informovala o krocích, které podnikl Krajský úřad Jihočeského kraje. 
Dále poděkovala pracovníkům OICT za umožnění dálkového připojení na jednání 
zastupitelstva města a bezproblémový průběh přenosu. 
J. Špak uvedl doplňující informace k problému s dostupností materiálů v elektronické 
podobě.

18. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
V tomto bodu nevystoupil žádný občan.

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.

24. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:15 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 154/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
Mgr. Šimona Hellera,

II. v o l í
Ing. Michaelu Kudláčkovou, předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice.  

K bodu: Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě 
Děkanská pole v Českých Budějovicích - právní stanovisko Advokátní kanceláře 
Zvolánková, s. r. o. (č.j. KP-ZM/421/2021/M/210)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 155/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Právní stanovisko ve věci posouzení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 3336/2, 3340/1, 
3939/1, 3944/1, a parc. č. 3947/1 k. ú. České Budějovice 7, vypracované Advokátní kanceláří 
Zvolánková, s. r. o.,

II. r u š í
usnesení č. 67/2021 ze dne 10.5.2021 týkající se podání žaloby na určení vlastnického práva 
statutárního města České Budějovice k pozemkům parc. č. 3336/2, 3340/1, 3939/1, 3944/1, 
a parc. č. 3947/1 v k. ú. České Budějovice 7.

K bodu: Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/399/2021/M/189)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 156/2021:
zastupitelstvo města

I. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Ing. Martinu Ramešovou,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o zvolení přísedící.

K bodu: Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (č.j. KP-
ZM/420/2021/M/209)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 157/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Renaty Musilové. 
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K bodu: Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U požární 
zbrojnice a Za poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/402/2021/M/191)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 158/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 97 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice a Za poliklinikou v katastrálním 
území České Budějovice 3 (dále též "změna č. 97 ÚPnM"), po provedeném řízení ve smyslu § 
55b ve vazbě na §§ 52 a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahujícím návrh 
rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek 
a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 97 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 91997/2021,

III. v y h o v u j e
námitce č. 1, kterou uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/2, Holešovice 170 00 
Praha 7,

IV. v y d á v á
změnu č. 97 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 27 stran, z toho 4 
strany textu (strany 1 až 4) a 6 výkresů A3 výroku, 23 stran textu (strany 5 až 27) a 2 výkresy 
A3 odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném 
znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

V. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 97 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitách U požární zbrojnice a Za poliklinikou v katastrálním území České 
Budějovice 3, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování 
Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 97 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup údajů o vydané změně č. 97 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 
o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/2019 (č.j. KP-ZM/403/2021/M/192)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 159/2021:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně 
veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2017 a 2/2019,



11

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství   (č.j. KP-ZM/404/2021/M/193)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 160/2021:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/418/2021/M/207)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 161/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace, se sídlem E. Pittera 256/3, České Budějovice, IČO 62537962, dle 
důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/419/2021/M/208)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 162/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové 
organizace, se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, České Budějovice, IČO 28150244, dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, 
příspěvkové organizace.
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K bodu: Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu 
v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení 
a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory 
malého rozsahu (č.j. KP-ZM/427/2021/M/216)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 163/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. úpravy podmínek čerpání podpory v rámci projektu "Restart cestovního ruchu v Českých 

Budějovicích v roce 2021" na základě dodatků smluv s destinačním managementem 
Českobudějovicko - Hlubocko, z. s., IČO 04666038, se sídlem Masarykova 35, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, který je realizátorem projektu pro statutární město České 
Budějovice,   

2. dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci z důvodu úprav podmínek 
čerpání podpory v rámci projektu "Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 
2021".

K bodu: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (č.j. KP-ZM/405/2021/M/194)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 164/2021:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, 
parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní) (č.j. KP-
ZM/417/2021/M/206)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 165/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 513 m2, 
parc. č. 751/1 – zahrada o výměře 90 m2, parc. č. 747/19 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 2 m2 a parc. č. 749/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. České 
Budějovice 4, za nejvýše nabídnutou cenu, minimálně však za cenu 3.000 Kč/m2 + náklady 
spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České 
Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice) (č.j. KP-ZM/411/2021/M/200)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 166/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2658/3 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. 
č. 2658/29 o výměře 10 m2 v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3, konkrétním fyzickým 
osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 9.870 Kč + náklady spojené s prodejem,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. 
České Budějovice 3 (U Voříškova dvora) (č.j. KP-ZM/425/2021/M/214)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 167/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2143/1, oddělené dle geometrického plánu a označené jako 
nově vzniklý pozemek parc. č. 2143/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 429 m2 a části 
pozemku parc. č. 4728/1, oddělené dle geometrického plánu a označené jako nově vzniklý 
pozemek parc. č. 4728/17 (travní porost) o výměře 238 m2, vše v k. ú. České Budějovice 3, do 
vlastnictví společnosti SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o., se sídlem Lipová 
1471/7, 370 05 České Budějovice, IČO 281 44 856 (jako kupující) za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. celkem za 1.369.340 Kč + 
náklady spojené s prodejem, s podmínkou předkupního práva věcného pro statutární město 
České Budějovice,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České 
Budějovice 3 (ul. Klaricova) (č.j. KP-ZM/426/2021/M/215)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 168/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 2702/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2, k. ú. České 
Budějovice 3, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
35.200 Kč,

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

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

podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/424/2021/M/213)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 169/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. pozemku parc. č. 755/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 507 m2, k. ú. Třebotovice, z vlastnictví České republiky – Ministerstva 
obrany, Tychonova 221/1, Praha – Hradčany, IČO 60162694, do vlastnictví statutárního 
města České Budějovice, se závazkem využívání předmětu převodu ve veřejném zájmu, 
nepronajímání předmětu převodu ke komerčním účelům a nepřevedení vlastnictví na třetí 
osobu, to vše po dobu 10 let,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. 
České Budějovice 6 (ul. Křižíkova) (č.j. KP-ZM/413/2021/M/202)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 170/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2, k. ú. 
České Budějovice 6, 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
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 
2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. 
Horákové) (č.j. KP-ZM/410/2021/M/199)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 171/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1281 m2, č. 2014/90 – ostatní plocha, zeleň o výměře 91 m2, č. 2014/91 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 361 m2, č. 2014/92 – ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2 a části pozemku 
parc. č. 2014/7 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 2014/141 o výměře 
649 m2,  vše k. ú. České Budějovice 2, 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,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. 
České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)   (č.j. KP-ZM/409/2021/M/198)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 172/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 62/5 (zeleň, ostatní plocha) zastavěné 
stavbou chodníku v rámci stavby „Doplnění chodníku u vědecké knihovny“, v rozsahu jak 
bude zaměřeno geometrickým plánem (cca 15 m2), k. ú. České Budějovice 7, od vlastníka 
pozemku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha, IČO 69797111 (dárce),
 

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

předložit smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu primátorovi města 
k podpisu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu.

K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/416/2021/M/205)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 173/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České 
Budějovice.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/401/2021/M/190)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 174/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 
4., 11., 14., 18. a 25. října 2021 (č.j. KP-ZM/423/2021/M/212)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 175/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 6. září, 20. září, 30. září, 4. října, 
11. října, 14. října, 18. října a 25. října 2021.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem 

čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (č.j. KP-ZM/414/2021/M/203)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2137/136 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 4131 m2, jehož součástí je stavba čp. 1243 (obč. vyb. – KD Vltava), vše 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 a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. 
České Budějovice 7, Mánesova (č.j. KP-ZM/408/2021/M/197)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 22/1, o výměře cca 150 m2 
(zeleň, ostatní plocha) a parc. č. 74, o výměře cca 105 m2 (zeleň, ostatní plocha), vše v k. ú. České 
Budějovice 7, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou 
a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. 
Třebín, Třebínský rybník (č.j. KP-ZM/406/2021/M/195)

Usnesení ve věci záměru prodeje části pozemku parc. č. 127/1 o výměře cca 284 m2 v k. ú. Třebín, 
dle přílohy č. 3, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou 
a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajisti 
realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České 
Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 
2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště 
Vltava x Mladé (č.j. KP-ZM/407/2021/M/196)

Usnesení ve věci schválení 
1. varianty: 
záměru směny pozemku parc. č. 2162/66, o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), k. ú. 
České Budějovice 2, v podílovém spoluvlastnictví (každý id. ½) konkrétní fyzické osobyza 
pozemky parc. č. 2014/8, o výměře 1514 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), k. ú. České Budějovice 2 
a parc. č. 2599/53 o výměře 739 m2 (orná půda), k. ú. České Budějovice 6 ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice, IČO 00244732
a záměru odkoupení pozemků parc. č.  2162/68, o výměře 1895 m2 (jiná plocha, ostatní plocha) 
a parc. č. 2162/26, o výměře 525 m2, (jiná plocha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice od 
podílových spoluvlastníků (každý id. ½) konkrétní fyzické osobě za celkovou částku 1 Kč 
s tím, že se konkrétní fyzické osoby vzdají ve smlouvě všech případných právních nároků, které 
uplatňují nebo mohou uplatnit vůči statutárnímu městu České Budějovice v souvislosti 
s vlastnictvím pozemků parc. č.  2162/26, parc. č. 2162/66, parc. č. 2162/68, parc. č. 2162/70, parc. 
č. 2162/71 a parc. č. 2162/72, k. ú. České Budějovice 2,
2. varianty:
záměru směny pozemku parc. č. 2162/66, o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), k. ú. 
České Budějovice 2, v podílovém spoluvlastnictví (každý id. ½) konkrétní fyzické osoby, 
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za pozemky parc. č. 2599/53 o výměře 739 m2 (orná půda), parc. č. 2599/55, o výměře 803 m2, 
(orná půda) a parc. č. 2599/56, o výměře 839 m2, (orná půda), k. ú. České Budějovice 6 ve 
vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732
a záměru odkoupení pozemků parc. č.  2162/68, o výměře 1895 m2 (jiná plocha, ostatní plocha) 
a parc. č. 2162/26, o výměře 525 m2, (jiná plocha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice od 
podílových spoluvlastníků (každý id. ½) konkrétní fyzické osoby za celkovou částku 1 Kč 
s tím, že se konkrétní fyzické osoby (podílový spoluvlastníci) vzdají ve smlouvě všech případných 
právních nároků, které uplatňují nebo mohou uplatnit vůči statutárnímu městu České Budějovice 
v souvislosti s vlastnictvím pozemků parc. č.  2162/26, parc. č. 2162/66, parc. č. 2162/68, parc. č. 
2162/70, parc. č. 2162/71 a parc. č. 2162/72, k. ú. České Budějovice 2, nebylo přijato.

Č. Budějovice  1. 11. 2021
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

Jaroslav Berka

Ing. Petr Maroš

Ing. Jiří Svoboda
primátor


