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KP-ZM/497/2020/Z/6
ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 2. 11. 2020 od 9:00 hodin ve Sportovní hale, Stromovka 12, České Budějovice
Přítomni:
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, 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.,
Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková,
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, MUDr. Lukáš Mareš, 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:
MUDr. Martin Kuba
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil ve sportovní hale primátor Ing. Jiří Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo ve sportovní hale v době zahájení
(9:05 hodin) přítomno 40 členů, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA se zúčastnil distančně on-line.
Zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet.
Za pozdější příchod se omluvil Ing. František Konečný, Ph.D.
Za dřívější odchod se omluvili zastupitelé doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Jaroslava
Šporclová a Jaroslav Berka.
Ing. Svoboda informoval o změně v klubu zastupitelů Pirátů, kdy jeho předsedou se nově
stal Josef Špak místo MUDr. Lukáše Mareše.
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předsedkyně Zuzana Kudláčková,
členové Mgr. Jan Kubeš, Ing. Jan Mádl, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Petr Maroš
(42,0,0,0/42)
Zastupitelé obdrželi na stůl materiály:
Změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice s tím, že byl
navržen nově jako bod poř. č. 1,
Opravenou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu kina
Kotva v roce 2021,
Doplnění materiálu - Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů
Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice.
Všechny výše uvedené materiály byly též zaslány elektronicky e-mailem.
Bylo hlasováno o zařazení bodu do návrhu programu „Změna Jednacího řádu
Zastupitelstva města České Budějovice" jako bod poř. č. 1 (41,0,0,1/42) – bod byl
zařazen.
Dále bylo hlasováno o zařazení bodu do návrhu programu „Volba neuvolněného člena
Rady města České Budějovice“ nově jako bod poř. č. 2 (38,0,1,4/43) – bod byl zařazen.
Následně bylo hlasováno o zařazení bodu „Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva
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města České Budějovice“ nově jako bod poř. č. 3 (42,0,0,1/43) – bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o tom, že volby proběhnou veřejným hlasováním (34,0,8,1/43) – návrh
byl přijat.
Ing. Maroš informoval, že se nově stal předsedou klubu zastupitelů ODS místo
MUDr. Martina Kuby, který se této funkce vzdal.
J. Špak navrhl zařazení bodu „Informace o postupu ve věci konkretizace podpory
politickým obětem režimů v Bělorusku, Číně a Severní Koreji“ jako předposlední bod
před „Diskuzi zastupitelů“.
Bylo hlasováno o návrhu J. Špaka „Informace o postupu ve věci konkretizace podpory
politickým obětem režimů v Bělorusku, Číně a Severní Koreji“ (11,5,14,13/43) – bod
nebyl zařazen.
Byl schválen program 15. zasedání zastupitelstva města (41,0,1,1/43).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Ing. Jana Pikouse a Jana Michla.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 14. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Přestávka na oběd byla vyhlášena ve 12:15 hodin s tím, že ve 13:00 hodin byl projednán
bod „Vystoupení občanů“.
Bylo hlasováno o ukončení zasedání ZM po vyčerpání všech bodů programu
(32,0,10,1/43).
1.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice (KP-ZM/480/2020/M/251)
Přijato usnesení č. 176/2020 (41,0,0,3/44)
Bylo hlasováno o návrhu Josefa Špaka, kdy § 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu se mění
takto: "V diskusi vystupuje zpravidla až po zastupitelích obce" (6,0,35,3/44) - návrh
nebyl přijat.
Materiál uvedl Ing Svoboda s tím, že se jedná o úpravu § 4 odst. 4, týkající se distanční
účasti zastupitelů na zasedání zastupitelstva prostřednictvím dálkového audiovizuálního
přenosu, a to výhradně v případě nařízené karantény konkrétního zastupitele.
JUDr. Ing. Bouzek navrhl doplnění navržené změny „… a to výhradně v případě nařízené
karantény či izolace…“. Ing. Svoboda si osvojil jeho návrh na doplnění jednacího řádu
a bude doplněn o slovo „izolace“.
J. Špak navrhl úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice v § 5 odst. 2
písm. b) "V diskusi vystupuje zpravidla až po zastupitelích obce". Připomněl § 4 odst. 11
jednacího řádu. Důvodem jeho návrhu je, aby zastupitelé mohli nechat vyjádřit občana či
hosta dříve, a to že vyčkají s přihlášením do diskuze.
RSDr. Braný požádal, aby se znovu otevřelo téma úpravy jednacího řádu zastupitelstva
města do konce března 2021.
Ing. Svoboda sdělil, že v 1. čtvrtletí 2021 svolá zástupce jednotlivých klubů k jeho
případným úpravám.

2.

Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice ()
Přijato usnesení č. 177/2020 (27,0,15,1/43)
Ing. Svoboda uvedl, že dne 30. 10. 2020 obdržel vzdání se funkce neuvolněného člena
Rady města České Budějovice Ing. Martina Maršíka, Ph.D. ke dni 1. 11. 2020.
Ing. Maršík, Ph.D. poděkoval zastupitelům, kteří mu dali důvěru a zvolili ho v roce 2018
do funkce neuvolněného člena Rady města České Budějovice. Jeho specializací je
školství a jedním z bodů programu koalice je řešení centra města. V současné době je
potřeba radního, který se specializuje právě na centrum. Klub HOPB navrhuje, že by se
novým radním mohl stát Mgr. Martin Pražák s tím, že bude rád, když bude zvolen.
Mgr. Thoma poděkoval Mgr. Maršíkovi, Ph.D., za spolupráci v radě města. Navrhl
usnesení „I. bere na vědomí vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města České
Budějovice Ing. Martina Maršíka, Ph.D. a II. volí Mgr. Martina Pražáka neuvolněným
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členem Rady města České Budějovice“.
Proběhla rozsáhlá diskuze k návrhu na nového neuvolněného člena Rady města České
Budějovice.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu Pirátů.
3.

Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ()
Přijato usnesení č. 178/2020 (39,0,0,4/43)
Ing. Svoboda uvedl, že mu bylo dne 1. 11. 2020 doručeno vzdání se funkce člena
Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice MUDr. Martin Kuby ke
dni 2. 11. 2020.
Ing. Petr Maroš navrhl usnesení „I. bere na vědomí vzdání se funkce člena Finančního
výboru Zastupitelstva města MUDr. Martina Kuby, II. volí Michala Šebka, členem
Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice“.
M. Šebek se krátce představil a přijal nominaci na funkci člena Finančního výboru
Zastupitelstva města České Budějovice.

4.

Informace o činnosti krizového řízení města v nouzovém stavu (bez podkladového
materiálu) ()
Ing. Svoboda shrnul činnost krizového štábu ORP České Budějovice v druhé vlně
pandemie Covid 19 za období od září do října 2020.
Ing. Vojtko, Ph.D. informoval o situaci v sociální oblasti a školství.
Proběhla rozsáhlá debata týkající se rozdílného přístupu základních škol k on-line výuce
dětí.

5.

Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (KP-ZM/459/2020/M/234)
Přijato usnesení č. 179/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

6.

Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov
- sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k.
ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup
pořizování) (KP-ZM/450/2020/M/225)
Přijato usnesení č. 180/2020
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (42,0,0,1/43),
v části II. schvaluje návrh na pořízení změn ÚPnM ve zkráceném postupu pořizování
s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním dokumentace budou hradit
navrhovatelé:
- Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 (7,1,33,2/43) - návrh nebyl přijat.
- Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 (0,16,26,1/43) - návrh
nebyl přijat.
II. ukládá 1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání
informace navrhovatelům o výsledku jednání zastupitelstva města. (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že rada města návrh na pořízení výše uvedených změn
územního plánu města České Budějovice nedoporučila.
Ing. Mádl navrhl oddělené hlasování.
Proběhla diskuze k výše uvedeným návrhům na pořízení změn územního plánu.

7.

Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií
v katastrálním území České Budějovice 4 (vydání změny) (KP-ZM/453/2020/M/228)
Přijato usnesení č. 181/2020 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

8.

Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará
cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny) (KP-ZM/451/2020/M/226)
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Přijato usnesení č. 182/2020 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
9.

Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s. (KP-ZM/457/2020/M/232)
Přijato usnesení č. 183/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

10.

Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 2020000478 - Kredance, z. s. (KP-ZM/458/2020/M/233)
Přijato usnesení č. 184/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

11.

Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2021 (KPZM/464/2020/M/239)
Přijato usnesení č. 185/2020 (36,0,6,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že byla upravena veřejnoprávní smlouva.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit tuto dotaci.
Doplnil, že zásadní položkou je odpuštění nájemného, které je 104 Kč/rok, kdy jde o další
podporu kina Kotva ze strany města.
Proběhla diskuze týkající se změn systému poskytování dotací, např., aby energie bylo
možné uplatnit ve vyúčtování.

12.

Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2019002618 o poskytnutí dotace
statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina
Kotva v roce 2020" (KP-ZM/463/2020/M/238)
Usnesení nebylo přijato (7,6,27,2/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nepřijal žádné usnesení k tomuto bodu.
Proběhla diskuze k nákladům na provoz kina Kotva.

13.

Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst
a obcí, z. s. (KP-ZM/476/2020/M/249)
Přijato usnesení č. 186/2020 (26,0,15,1/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že každý rok bude informovat předsedy klubů nebo
zastupitelstvo zprávou o činnosti. Jinak si myslí, že by bylo dobré udělat revizi členství
statutárního města České Budějovice ve spolcích jako je např. Svaz měst a obcí ČR nebo
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
Byla vyhlášena přestávka s tím, že následně byl projednán bod „Vystoupení občanů“.

14.

Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace
přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ
Grünwaldova" (KP-ZM/461/2020/M/236)
Přijato usnesení č. 187/2020
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše na odložení materiálu (6,27,6,3/42) - návrh
nebyl přijat.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí (38,0,1,3/42)
2. Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova (34,0,5,3/42)
II. ukládá (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
MUDr. Mareš navrhl oddělené hlasování, následně sdělil stanovisko Pirátů k navrženým
záměrům.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu přijmout usnesení.
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MUDr. Mareš navrhl odložení materiálu z důvodu nedostatečné důvodové zprávy týkající
se záměru Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova.
15.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (KP-ZM/454/2020/M/229)
Přijato usnesení č. 188/2020 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že poplatek za odpad zůstává v roce 2021 v částce
680 Kč/rok na poplatníka. Nadále zůstávají v platnosti osvobození, která jsou nad rámec
zákona.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit návrh obecně
závazné vyhlášky.

16.

Rozpočtová opatření číslo 136 a 137 (KP-ZM/465/2020/M/240)
Přijato usnesení č. 189/2020 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města rozpočtová
opatření č. 136 a 137 ke schválení.

17.

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 (KP-ZM/466/2020/M/241)
Přijato usnesení č. 190/2020 (36,0,4,2/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.

18.

Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice individuální žádosti (KP-ZM/477/2020/M/250)
Přijato usnesení č. 191/2020 (42,0,0,0/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že rada města doporučila schválit prominutí
úhrady nájemného ze strany města ve výši 40 %. Jednání se zúčastnil Mgr. Petr Šindelář,
jednatel Správy domů, s. r. o.
Ing. Holický oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM s tím, že jeho
manželka podniká v nebytových prostorech města.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor po rozsáhlé debatě doporučil zastupitelstvu
města předkládanou variantu ve výši 40 %.
Proběhla debata o výši zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci Covid 19.

19.

Majetkové dispozice ()

19.1

Dispozice s majetkem města – uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o.
(vrácení části kauce) (KP-ZM/474/2020/M/247)
Přijato usnesení č. 192/2020 (32,4,4,2/42)
Bylo hlasováno o odložení materiálu (11,11,16,4/42) - návrh nebyl přijat.
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se náhrady za zrušená 3 parkovací místa s tím, že
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl odložení materiálu.

19.2

Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP
a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín (KPZM/468/2020/M/243)
Přijato usnesení č. 193/2020 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

19.3

Dispozice s majetkem města – budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část
pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce (KPZM/475/2020/M/248)
Přijato usnesení č. 194/2020 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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Ing. Vojtko, Ph.D. oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM s tím, že je
zaměstnancem Jč. univerzity.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová oznámila střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM
s tím, že společně s doc. Ing Kozlovou, Ph.D. jsou také zaměstnankyně Jč. univerzity.
19.4

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č.
2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská)
(KP-ZM/455/2020/M/230)
Přijato usnesení č. 195/2020 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

19.5

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č.
178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17,
712/18, 871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova) (KP-ZM/456/2020/M/231)
Přijato usnesení č. 196/2020 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

19.6

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České
Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD) (KP-ZM/460/2020/M/235)
Přijato usnesení č. 197/2020 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

19.7

Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú. České Budějovice 3
(ul. Čéčova, sídl. Na Pražské) (KP-ZM/473/2020/M/246)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit
bezúplatné plnění a odkoupit pouze největší pozemek o velikosti 1636 m2.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se ceny za odkup pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových s tím, že o ní bude ještě jednáno.
Bylo hlasováno o odložení materiálu (32,1,5,4/42) - materiál byl odložen.

19.8

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k.
ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/467/2020/M/242)
Přijato usnesení č. 198/2020
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D. na odložení materiálu (21,3,15,3/42) návrh nebyl přijat.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje
- záměr prodeje pozemku parc. č. 485 zahrada o výměře 177 m2 v k. ú. Haklovy Dvory,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku (26,0,16,0/42) návrh byl přijat
- část pozemku parc. č. 488 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú.
Haklovy Dvory, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku
(18,1,21,2/42) - návrh nebyl přijat.
II. ukládá (40,0,0,2/42)
Proběhla debata o záměru prodeje výše uvedených pozemků.

19.9

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú.
České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (KP-ZM/472/2020/M/245)
Usnesení nebylo přijato (0,33,7,2/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. bouzek

20.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 2020
(KP-ZM/462/2020/M/237)
Přijato usnesení č. 199/2020 (40,0,0,0/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
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21.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
a občana města České Budějovice (KP-ZM/471/2020/M/244)
Přijato usnesení č. 200/2020 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že byla doplněna odpověď RSDr. Branému ve věci
zpracování přehledu povolení a odpuštění poplatku za zábor veřejného prostranství
v období 2019 – 2020.

22.

Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva
města České Budějovice (KP-ZM/452/2020/M/227)
Přijato usnesení č. 201/2020 (32,0,2,6/40)
Materiál uvedl J. Špak.

23.

Diskuze zastupitelů ()
MgA. Piskač: Vyjádřil se k návrhu, který byl přednesen na začátku jednání týkající se
konkretizace podpory politickým obětem režimů v Bělorusku, Číně a Severní Koreji.
Ing. Vojtko, Ph.D.: V reakci na vystoupení MgA. Piskače shrnul jednání na Jihočeské
univerzitě České Budějovice na podnět Josefa Špaka ve věci připravení studijních
programů a stipendijní podpory pro zahraniční studenty např. z Běloruska v Českých
Budějovicích, kdy se spolupráci v tomto smyslu nebrání. Bylo navrženo zapojení Nadace
města pro podporu vzdělání a vědy, která by byla schopna podpořit zájemce, ještě než na
univerzitní studium přijedou a dokud nedostanou stipendium od Jihočeské univerzity.
MgA. Piskač: Poděkoval Ing. Vojtkovi, Ph.D., že symbolická podpora dostává pevnější
obrysy a bude rád za realizaci.
JUDr. Mlčoch: Upozornil na situaci týkající se revitalizace parku Dukelská, kdy klub
Pirátů obdržel dendrologický posudek, který zjistil, že zásah do vzrostlé zeleně má být
rozsáhlý. Má být odstraněno 18 stromů a 19 keřů z celkového počtu 79 stromů a 26 keřů.
Počítá se sice s náhradou za jiné stromy, ale má být zasažena určitá část zeleně, která
chrání jižní část parku. Citoval z posudku, který rozešle členům zastupitelstva. Vznesl
dotaz, jaký bude další postup z hlediska přípravy této investice. Myslí si, že by bylo dobré
toto odborné dendrologické vyjádření komentovat či oponovat a vést ještě diskuzi, zda by
nebylo možné upravit projekt tak, aby nedošlo k ohrožení parku v jeho jižní části. Dále se
tázal, zda je rada města nakloněna vytvořit pracovní skupinu k posouzení citovaného
dendrologického posudku parku Dukelská.
Ing. Svoboda: V reakci na vyjádření JUDr. Mlčocha uvedl, že neví, do jaké míry jsou
zastupitelé kompetentní posuzovat dendrologický posudek, který byl objednán klubem
Pirátů. Tato záležitost je otázkou přenesené působnosti státní správy a je na ní, jak se
k této záležitosti postaví.
Mgr. Lavička: Upozornil, že posudek byl rozeslán 2. 11. 2020 ve 4:23 hodin, kdy už
nemohl jako předseda klubu zastupitelů hnutí ANO kolegy informovat a mrzí ho, že pan
předseda Pirátů o tomto posudku věděl již ve čtvrtek, proto mohl být rozeslán dříve. Na
revitalizaci parku Dukelská proběhla soutěž a veřejně se projekt prezentoval. Připadá mu
neférové, že se najednou nyní, kdy by se měl park realizovat, objeví nové posouzení.
Uvedl, že materiál klubu hnutí ANO rozešle, každopádně mu ale připadá nešťastné řešit
tuto záležitost takto na poslední chvíli.
Ing. Moravec: Informoval, že projekt je před podáním na odbor dopravy a silničního
hospodářství magistrátu. Během léta si nechal klub Pirátů kopírovat situaci ke kácení
a nedávno žádal o další informace. Na základě toho byl pak předán posudek ke kácení
k parku Dukelská, který zpracoval pan Kunce, ale on neví, jestli ho zpracoval jako
zaměstnance Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo jako fyzická osoba.
JUDr. Mlčoch: Odborné vyjádření pan Kunce zpracoval jakožto člen stráže ochrany
přírody při Krajském úřadu Jihočeského kraje.
Ing. Moravec: Sdělil, že je zpracováno závazné stanovisko Odborem ochrany životního
prostředí Magistrátu města České Budějovice, a to je souhlasné k zásahu, který je
plánován v parku Dukelská, ale nyní se vše celé zpochybňuje.
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JUDr. Mlčoch: Uvedl, že přichází s apelem, aby se znovu rada města podívala na projekt
tak, aby tato hrozba kácení byla vyloučena nebo maximálně eliminována. Myslí si, že
není pozdě, aby se tímto nemohlo město zabývat. Na žádném projednávání nebyla zmínka
o rozsahu kácení, hovořilo se o 10 %, ale rozsah je značně větší, než vyplývalo
z úvodních debat. Jde mu o úpravu projektu, aby rizika byla co nejmenší pro vzrostlé
dřeviny.
Ing. Moravec: Upozornil, že proti sobě v této věci stojí dvě vyjádření. Pochybuje o tom,
že investiční odbor během léta poskytl k rozhodování něco jiného. Byly dva návrhy na
kácení a mrzí ho, že se s takovými podněty přichází na poslední chvíli a nevidí v nich
dobrou vůli.
Mgr. Heller: Vznesl dotaz, kdo zadal posudek a požádal o objasnění funkce „stráž
ochrany přírody při Krajském úřadu Jihočeského kraje“.
JUDr. Mlčoch: Sdělil, že o posudek požádal klub Pirátů z iniciativy paní Korytářové,
která je krajskou zastupitelkou a členkou komise pro životní prostředí rady města. Jde
o vnitřní popud Pirátů. Funkce stráže ochrany přírody je zřízena dle zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny při krajských úřadech. Záměrem je zjistit aktuální stav
a vést diskuzi a zastupitelstvo se zdálo být prvním termínem, kde tuto záležitost zmínit.
Apeluje na radu města, aby se touto záležitostí začala zabývat.
Mgr. Kubeš: Sdělil, že tuto záležitost konzultoval s Ing. arch. Vodákem z komise pro
architekturu, který sdělil, že na tomto projektu se podíleli zahradní architekti, kteří vědí,
co znamená vykácet několik kusů vzrostlé zeleně a dokáží si představit, co způsobí zásah
do dalších stromů. Odkázal na jejich odbornost, kdy se nebrání dalším konzultacím, které
jsou možné. Zkušenost a profesionalita je na jejich straně a nebál by se, že budou všechny
stromy vykáceny.
Mgr. Pražák: Poděkoval kolegům z koalice a zároveň některým kolegům z opozice, kteří
mu vyjádřili alespoň slovní podporu.
Ing. Svoboda: Informoval, že dne 6. 11. 2020 od 9:00 hodin se koná zasedání rady města
speciálně k jednomu bodu týkající se územního plánu a budou přizváni předsedové všech
klubů zastupitelstva.
Ukončil zasedání zastupitelstva v 16:20 h.
24.

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

-

Odpověď na otevřený dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve
věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného, hospodářského
zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města" (KPZM/478/2020)
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.
15. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:20 hod.
Přílohou zápis je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KPZM/480/2020/M/251)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 176/2020:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice, v upraveném znění, s účinností bezprostředně
od jeho schválení.
K bodu: Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 177/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města České Budějovice Ing. Martina Maršíka,
Ph.D.,
v o l í
Mgr. Martina Pražáka neuvolněným členem Rady města České Budějovice.

K bodu: Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 178/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
MUDr. Martina Kuby,
v o l í
Michala Šebka členem Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (č.j. KP-ZM/459/2020/M/234)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 179/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklé ulice - přeložky silnice v k. ú. České Budějovice 2 - prodloužení
stávající komunikace
M. Horákové
u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci a technickou realizaci označení nově vzniklých ulic.
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K bodu: Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě
Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec
a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona
(zkrácený postup pořizování) (č.j. KP-ZM/450/2020/M/225)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 180/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

b e r e n a v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Rožnov sever v k. ú. České Budějovice 7, Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice
3 (dále též "změna ÚPnM") ve zkráceném postupu pořizování,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace
navrhovatelům o výsledku jednání zastupitelstva města.

K bodu: Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za
Otýlií v katastrálním území České Budějovice 4 (vydání změny) (č.j. KPZM/453/2020/M/228)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 181/2020:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 88 územního plánu
města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České
Budějovice 4 (dále též "změna č. 88 ÚPnM"), po provedeném řízení dle § 55b ve vazbě na §§
52 a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahujícího námitku, rozhodnutí o námitce,
odůvodnění rozhodnutí o námitce, uplatněné připomínky a jejího vyhodnocení,
II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 88 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění
aktualizace č. 5, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu, pod č.j.: KUJCK 64472/2020/OREG,
III. v y d á v á
změnu č. 88 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 37 stran, z toho 3
strany textu (strany 4 až 6) a 7 výkresů výroku, 14 stran textu (strany 7 až 20) a 3 výkresy
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,
IV. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 88 ÚPnM, včetně dokladů o jejím pořizování,
u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 88 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu a krajskému úřadu,
3. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup k údajům o vydané změně č. 88 ÚPnM
včetně úplného znění.
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K bodu: Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné
a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny) (č.j. KP-ZM/451/2020/M/226)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 182/2020:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 89 územního plánu
města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v katastrálním území České
Vrbné (dále též „změna č. 89 ÚPnM“), včetně odůvodnění obsahujícího námitku, rozhodnutí
o námitce, odůvodnění rozhodnutí o námitce, výčet uplatněných připomínek a jejich
vyhodnocení,
II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 89 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění
Aktualizace č. 3, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 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 110244/2016/OREG,
III. v y d á v á
změnu č. 89 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu 50 stran textu, 17 výkresů
přílohy č. 1 a 3 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České
Budějovice, kterou byl vydán územní plán města České Budějovice, v platném znění,
v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška, kterou byl vydán územní plán
města České Budějovice, dále nepoužije,
IV. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení územně plánovací dokumentace změny č. 89 územního plánu města České
Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v katastrálním území České Vrbné,
včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města
České Budějovice,
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 89 ÚPnM, včetně úplného znění,
opatřené záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,
3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 89 ÚPnM,
včetně úplného znění.
K bodu: Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s. (č.j. KP-ZM/457/2020/M/232)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 183/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 uzavřené dne 27.04.2020 se subjektem Cantus
Firmus, z. s., V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice, IČO 03730239, v rámci
Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020 u Opatření č. 3
- Kulturní projekty, kterým se mění termín realizace akce Festival staré hudby "Musica ad
confluentem - 2020" na 31.12.2020,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s. (č.j. KP-ZM/458/2020/M/233)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 184/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 uzavřené dne 04.05.2020 se subjektem Kredance, z.
s., Klavíkova 1563/1, 370 04 České Budějovice, IČO 22724591, v rámci Dotačního programu
města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020 u Opatření č. 3 - Kulturní projekty,
kterým se mění termín realizace akce "Malá inventura 2020 - festival nového divadla" na
31.12.2020,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2021 (č.j. KPZM/464/2020/M/239)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 185/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2021 ve výši 1.370.000 Kč
Janu Turinskému, IČO: 48235920, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Janu Turinskému, v upraveném
znění,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zapojit částku 1.370.000 Kč do rozpočtu města na rok 2020, OM 104,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů
měst a obcí, z. s. (č.j. KP-ZM/476/2020/M/249)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 186/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
podání žádosti o členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických
manažerů měst a obcí, z. s.,
u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
podepsat žádost o členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických
manažerů měst a obcí, z. s.
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K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace
přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ
Grünwaldova" (č.j. KP-ZM/461/2020/M/236)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 187/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí,
2. Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (č.j. KP-ZM/454/2020/M/229)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 188/2020:
zastupitelstvo města
I.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dle důvodové zprávy,

II.

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

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 136 a 137 (č.j. KP-ZM/465/2020/M/240)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 189/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 136 - úpravy neinvestičních příspěvků na provoz u školských
příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) dle rozpisu z důvodu přehodnocení svých rozpočtů
na rok 2020, a to navýšení příspěvků v celkové výši 1.700.340 Kč a snížení příspěvků
v celkové výši 4.890.960 Kč ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu ve
výši 3.190.620 Kč (součástí úpravy rozpočtu jsou změny závazných ukazatelů),
2. rozpočtové opatření číslo 137 - zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru
od Komerční banky, a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního
odboru na financování dotační akce „Stavební úpravy a příprava - Autiscentrum“
z důvodu uhrazení prací provedených v souladu s harmonogramem prací v roce 2020 ve
výši 11.800.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 11. 2020
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 136 a 137 do rozpočtu města roku 2020.
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K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 (č.j. KP-ZM/466/2020/M/241)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 190/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 – přesun části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů
investičního odboru z akce vodohospodářské strojní investice (2.000.000 Kč), rekonstrukce
kanalizací (300.000 Kč) a rekonstrukce vodovodů (3.100.000 Kč) na akci ČOV ČB –
modernizace technologie k dofinancování souvisejících stavebních i technologických úprav
a doplnění (zahušťování kalu, čerpání primárního kalu vč. souvisejících zařízení) v celkové
výši 5.400.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 11. 2020
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 52 do rozpočtu města roku 2020.

K bodu: Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci
COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České
Budějovice - individuální žádosti (č.j. KP-ZM/477/2020/M/250)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 191/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za nebytové prostory pronajaté
od statutárního města České Budějovice v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve
smyslu § 1 odst. 2 z.č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 níže uvedeným nájemcům, a to ve formě dodatku ke stávající
nájemní smlouvě:
1. Jatka Lišov - Petr Číhal s.r.o., se sídlem Lazna 1051/18f, 373 72 Lišov, IČO 28149963 –
nájemce nebytového prostoru v objektu Krajinská 23, 370 01 České Budějovice –
prominutí nájemného ve výši 30.000 Kč,
2. Brazzale Moravia a.s., se sídlem Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČO 63319551 - nájemce
nebytového prostoru v objektu Lannova tř. 17, 370 01 České Budějovice – prominutí
nájemného ve výši 48.000 Kč,
3. Ing. Milena Kalistová, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 50/14, 370 01 České
Budějovice, IČO 45018782 - nájemce nebytového prostoru v objektu nám. Přemysla
Otakara II. 50/14, 370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši
41.851,20 Kč,
4. Pekárna Srnín s.r.o, se sídlem Srnín 65, 381 01 Český Krumlov, IČO 08505527 nájemce nebytového prostoru v objektu Plachého 10, 370 01 České Budějovice –
prominutí nájemného ve výši 26.236,80 Kč,
5. KinderGarten One – Mateřská škola, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 1735/2, 370 01
České Budějovice, IČO 28431600 – prominutí nájemného ve výši 67.413,60 Kč,
6. Ing. Jana Holická, se sídlem Ant. Barcala 1277/26, 370 05 České Budějovice, IČO
47244275 - nájemce nebytového prostoru v objektu nám. Přemysla Otakara II. 41/11,
370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši 24.000 Kč,
7. Roman Kačány, se sídlem Jana Štursy 2406/33, 370 10 České Budějovice, IČO
46629491 - nájemce nebytového prostoru v objektu Pražská tř. 38, 370 01 České
Budějovice – prominutí nájemného ve výši 11.376 Kč,
8. Ba Minh Hoang, se sídlem Jižní 2527/83, 370 10 České Budějovice, IČO 60613441 nájemce nebytového prostoru žlutého stánku č. 3 Lannova tř., 370 01 České Budějovice
– prominutí nájemného ve výši 8.160 Kč,
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9.

II.

Mgr. Andrea Procházková, se sídlem tř. 28. října 1592/5, 370 01 České Budějovice, IČO
03938778 - nájemce nebytového prostoru v objektu U Černé věže 14 a nám. Přemysla
Otakara II. 21, 370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši 7.200 Kč,
10. Milan Maxa, se sídlem Fr. Ondříčka 1209/22, 370 11 České Budějovice, IČO 40761070 nájemce nebytového prostoru v objektu Fr. Ondříčka 46, 370 11 České Budějovice –
prominutí nájemného ve výši 5.611,20 Kč,
11. Budějovický majáles, z.s., se sídlem Česká 195/20, 370 01 České Budějovice, IČO
03347371 - nájemce nebytového prostoru v objektu Česká 195/20, 370 11 České
Budějovice – prominutí nájemného ve výši 2.210,40 Kč,
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 – uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o.
(vrácení části kauce) (č.j. KP-ZM/474/2020/M/247)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 192/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem České Budějovice a společností
WIRAX, s.r.o., se sídlem Uhelný trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, IČO 03202755, o vrácení
50 % kauce složené dle smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene
č.2016002467 (114-2/339/16/VB), v platném znění, uzavřené mezi statutárním městem České
Budějovice (jako stranou oprávněnou) a spol.WIRAX, s.r.o., se sídlem Uhelný trh 414/9,
Praha 1, Staré Město, IČO 03202755 (jako stranou povinnou) za účelem bezplatného užívání
3 parkovacích stání vybudovaných na části pozemku parc. č. 62 v k.ú. České Budějovice 6
pro veřejnost, tj. o vrácení částky ve výši 250.000 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu dohodu o narovnání,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dohodu o narovnání.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP
a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín (č.j.
KP-ZM/468/2020/M/243)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 193/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 792/1 lesní pozemek, oddělené geometrickým plánem
a označené parc. č. 792/19 o výměře 884 m2 v k. ú. Včelná, České republice, Ředitelství
silnic a dálnic, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO 65993390, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku navýšenou dle zákona č.
416/2009 Sb., tj. celkem ve výši 192.640 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit kupní smlouvu primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část
pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce (č.j. KPZM/475/2020/M/248)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 194/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
budoucí směnu části pozemku parc. č. 431/1, o výměře cca 7 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),
k.ú. České Budějovice 1, ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se
sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO 60076658, za část pozemku
parc.č. 78, o výměře cca 8 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha), k.ú. České Budějovice 1,
ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 244732 (dle přílohy č. 3), s tím, že
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uhradí statutárnímu městu České Budějovice
rozdíl v hodnotách směňovaných nemovitostí a náklady spojené se směnou,

II.

u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit smlouvu o budoucí smlouvě směnné primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě směnné.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc.
č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul.
Lázeňská) (č.j. KP-ZM/455/2020/M/230)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 195/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemku parc. č. 2779/1 (silnice, ostatní plocha),
v k.ú. Třebotovice, dle přílohy č. 3, oddělené geom. plánem a označené jako pozemek
parc. č. 2779/6 o výměře 228 m2 a parc. č. 2779/8 o výměře 15 m2, (celkem 243 m2),
z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO
70890650, do vlastnictví statutárního města České Budějovice,
2. darování části pozemku 2779/4 (silnice, ostatní plocha), v k.ú. Třebotovice, dle přílohy č.
3, oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 2779/7 o výměře 4 m2,
z vlastnictví statutárního města České Budějovice, do vlastnictví Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu darovací smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.

16

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č.
178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12,
712/17, 712/18, 871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova) (č.j. KPZM/456/2020/M/231)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 196/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1.

II.

bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 (ostatní komunikace, ostatní
plocha) a části pozemku parc. č. 464/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha), oddělené
geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 464/10, 464/11, 464/12, 464/13, 464/14,
464/16, a parc. č. 464/18, o celkové výměře 74 m2, vše v k.ú. České Budějovice 6, dle
přílohy č. 3, z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, IČO 70890650, do vlastnictví statutárního města České Budějovice,
2. darování částí pozemků 712/12, 712/17, 712/18 a části parc. č. 871/8 (ostatní
komunikace, ostatní plocha), oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č.
712/19, 712/20, 712/21 a parc. č. 871/14 o celkové výměře 97 m2, vše v k.ú. České
Budějovice 6, dle přílohy č. 4, z vlastnictví statutárního města České Budějovice, do
vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO
70890650,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu darovací smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú.
České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD) (č.j. KP-ZM/460/2020/M/235)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 197/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře
239 m2, k.ú. České Budějovice 7, 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,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemku,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.

17

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č.
488 v k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/467/2020/M/242)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 198/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 485 zahrada o výměře 177 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12.
a 19. října 2020 (č.j. KP-ZM/462/2020/M/237)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 199/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 2020.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice a občana města České Budějovice (č.j. KP-ZM/471/2020/M/244)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 200/2020:
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 a občana
města.
K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie
Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-ZM/452/2020/M/227)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 201/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zápis Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
ze dne 7.10.2020.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2019002618 o poskytnutí dotace
statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu
Kina Kotva v roce 2020" (č.j. KP-ZM/463/2020/M/238)
Usnesení ve věci schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2019002618 o poskytnutí
dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina
Kotva v roce 2020", Janu Turinskému, IČO: 48235920, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice
a uložení Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat předložený Dodatek, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú.
České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (č.j. KP-ZM/472/2020/M/245)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 263/23 (ostatní plocha, manipulační
plocha) o výměře 367 m2, v k. ú. České Vrbné, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně 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.

Č. Budějovice 2. 11. 2020
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Jan Michl
Ing. Jan Pikous
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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