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KP-ZM/377/2020/Z/4
ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 4. 9. 2020 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, 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., Ing. Michaela Kudláčková, Zuzana 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:
RSDr. Petr Braný
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05
hodin) přítomno 41 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za odchod během jednání se omluvili zastupitelé MgA. Jan Piskač a Mgr. Martin Pražák.
Mgr. Heller: Požádal předsedajícího Ing. Svobodu o vyhlášení minuty ticha za politické
oběti totalitního režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.
Ing. Maršík, Ph.D.: Doplnil Mgr. Hellera a navrhl rozšíření symbolické podpory, která
směřuje k pronásledovaným křesťanům v Číně a politickým vězňům v Severní Koreji.
Byla vyhlášena minuta ticha.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předsedkyně Zuzana Kudláčková, členové
Jaroslav Berka, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Jan Mádl, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Petr
Maroš a Ing. Jan Pikous. (38,0,0,4/42)
Zastupitelé obdrželi Zprávu k přípravě voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje.
M. Šebek: Požádal předkladatele o stažení bodu poř. č. 13.2 Dispozice s majetkem města
– prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)
z důvodu očekávání rozsáhlé diskuze, vzhledem k tomu, že není vydiskutovaný
s Teplárnou města České Budějovice, a. s., městem a potenciálním kupujícím.
JUDr. Ing. Bouzek: Uvedl, že zmíněný bod poř. č. 13.2 byl projednán s Ing. Králem,
předsedou představenstva Teplárny České Budějovice, a. s. s tím, že nevidí důvod k jeho
stažení a myslí si, že věci by měly být posunuty dál a diskutovat o něm.
Byl schválen program 13. zasedání zastupitelstva města (34,1,8,0/43).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.
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a Mgr. Martina Pražáka.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Byla navržena přestávka na oběd od 12:15 – 13:00 hodin s tím, že ve 13:00 hodin byl
projednán bod „Vystoupení občanů“.
Bylo hlasováno o ukončení zasedání ZM po vyčerpání všech bodů programu
(34,1,8,0/43).
1.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce
2019 (KP-ZM/347/2020/M/192)
Přijato usnesení č. 127/2020 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Jednání byl přítomen předseda kulturní komise rady města Ing. Radim Beránek.
V diskuzi byl zmíněn způsob nastavení přerozdělování dotací na podporu kultury na
nekomerční projekty, navýšení finančních prostředků, víceleté granty. Následně
poskytování dotací organizacím zřizovaných městem, např. školám, kdy finanční
prostředky by jim mohly být dány přímo do rozpočtu.

2.

Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí
smluvní pokuty (KP-ZM/354/2020/M/199)
Usnesení nebylo přijato (22,0,16,6/44)
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že rada města k tomuto bodu nepřijala usnesení.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tuto záležitost projednal a nepřijal žádné
usnesení.
Proběhla rozsáhlá debata týkající se prominutí smluvní pokuty.
Bylo hlasováno o návrhu, že po vystoupení jednatele společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ,
s. r. o., mohou diskutovat znovu zastupitelé (34,0,1,8/43) – návrh byl přijat.
V diskuzi vystoupil Petr Dvořák, jednatel DVOŘÁK STAVEBNÍ, s. r. o. s vysvětlením
vzniklé situace.

3.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvkové organizace (KP-ZM/353/2020/M/198)
Přijato usnesení č. 128/2020 (40,0,0,4/44)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

4.

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7,
České Budějovice (KP-ZM/318/2020/M/166)
Přijato usnesení č. 129/2020 (39,0,0,5/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

5.

Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (KPZM/316/2020/M/164)
Přijato usnesení č. 130/2020 (38,0,2,4/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., s tím, že oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího
řádu ZM.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nedoporučil schválení poskytnutí neinvestiční
dotace.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., oznámila, že je zaměstnankyně Jihočeské univerzity.
Ing. Moravec nahlásil, že je členem Správní rady Jihočeské univerzity.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová sdělila, že je zaměstnankyní Jihočeské univerzity.
MgA. Piskač také oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM.

6.

Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na
profesionálního trenéra na rok 2020 (KP-ZM/317/2020/M/165)
Usnesení nebylo přijato (2,26,10,6/44)
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Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nedoporučil schválení materiálu.
7.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce
2019 (KP-ZM/307/2020/M/160)
Přijato usnesení č. 131/2020 (37,0,0,7/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

8.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
v roce 2019 (KP-ZM/315/2020/M/163)
Přijato usnesení č. 132/2020 (33,0,0,11/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

9.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti
v roce 2019 (KP-ZM/341/2020/M/187)
Přijato usnesení č. 133/2020 (33,0,0,11/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., oznámila střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM s tím,
že je jednatelkou spolku Bílý kruh bezpečí, z. s.

10.

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020 (KP-ZM/343/2020/M/189)
Přijato usnesení č. 134/2020 (37,1,1,5/44)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Pražák požádal o vytvoření pracovní skupiny, která by zpracovala jednoduchý
a přehledný souhrn o hospodaření města z důvodu nepřehlednosti současného materiálu.
Navrhl usnesení „zastupitelstvo města pověřuje Ing. Petra Holického, náměstka
primátora k vytvoření pracovní skupiny pro změnu podoby materiálu o hospodaření
města, aby byl pochopitelný všemi zastupiteli.“ (14,2,14,14/44) - návrh nebyl přijat.
Mgr. Heller sdělil, že finanční výbor materiál projednal a doporučil zastupitelstvu vzít na
vědomí.

11.

Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 (KP-ZM/349/2020/M/194)
Přijato usnesení č. 135/2020 (37,0,1,5/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.

12.

Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 2 (KP-ZM/321/2020/M/167)
Přijato usnesení č. 136/2020 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.

Majetkové dispozice ()

13.1

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice
(KP-ZM/329/2020/M/175)
Přijato usnesení č. 137/2020 (38,0,0,6/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.2

Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Nerudova) (KP-ZM/333/2020/M/179)
Přijato usnesení č. 138/2020 (27,3,10,3/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Proběhla rozsáhlá diskuze k prodeji výše uvedené části pozemku a možnosti vytápění
objektu.
Na návrh Ing. Konečného, Ph.D., bylo hlasováno o ukončení diskuze zastupitelů
(28,3,4,8/43) – návrh byl přijat.
Vystoupil majitel objektu Ing. Michal Fajtl s tím, že předpokládá i nadále spolupráci
s Teplárnou České Budějovice, a. s., i po jeho plánované rekonstrukci.
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13.3

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú.
Dubné, území mezi Dubným a Třebínem (KP-ZM/327/2020/M/173)
Přijato usnesení č. 139/2020 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.4

Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole (KPZM/335/2020/M/181)
Přijato usnesení č. 140/2020 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.5

Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice
6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (KP-ZM/323/2020/M/169)
Přijato usnesení č. 141/2020 (35,0,0,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.6

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice
(KP-ZM/326/2020/M/172)
Přijato usnesení č. 142/2020
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (35,0,3,5/43) - návrh byl přijat.
V části II. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1009/11 (ostatní plocha, manipulační
plocha), oddělené geometrickým plánem, a označené jako nově vzniklá parc. č.
1009/11 o výměře 1410 m2 v k. ú. Třebotovice, dle přílohy č. 3,
1. konkrétní fyzické osobě, za dohodnutou kupní cenu ve výši 542.000 Kč a náklady
spojené s prodejem,
2. společnosti SECUREHOME CB, s. r. o., IČO 07354819, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 350.000 Kč a náklady spojené s prodejem, pro případ, že by zájemce z 1. místa
odstoupil,
3. konkrétní fyzické osobě, IČO 46627570, za dohodnutou kupní cenu ve výši
325.500 Kč a náklady spojené s prodejem, pro případ, že by zájemce z 2. místa odstoupil
(0,15,21,7/43) – nebylo usnesení přijato.
Vystoupil Jiří Podlešák, který vyjádřil nesouhlas s prodejem výše uvedené části
pozemku.

13.7

Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část
parc. č. 2720/7 a pozemků parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6,
Nové Hodějovice (KP-ZM/340/2020/M/186)
Přijato usnesení č. 143/2020 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. arch. Klein oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM.
Byl projednán bod poř. č. 20 "Vystoupení občanů".

13.8

Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České
Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“, vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul.
U Jeslí) (KP-ZM/361/2020/M/204)
Přijato usnesení č. 144/2020 (28,0,5,8/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.9

Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1,
224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala) (KPZM/331/2020/M/177)
Přijato usnesení č. 145/2020 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.10

Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České
Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská (KP-ZM/332/2020/M/178)
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Přijato usnesení č. 146/2020 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
13.11

Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné
(KP-ZM/337/2020/M/183)
Přijato usnesení č. 147/2020 (30,0,1,10/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.12

Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České
Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek) (KP-ZM/356/2020/M/200)
Přijato usnesení č. 148/2020 (33,0,1,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Moravec oznámil, že je členem Správní rady Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
Ing. Konečný, Ph.D., se omluvil z jednání z důvodu konání svateb.

13.13

Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.) (KP-ZM/342/2020/M/188)
Přijato usnesení č. 149/2020 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.14

Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
615/10, k. ú. České Budějovice 5 (KP-ZM/344/2020/M/190)
Přijato usnesení č. 150/2020 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.15

Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú.
České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (konkrétní fyzické
osoby) (KP-ZM/363/2020/M/206)
Přijato usnesení č. 151/2020 (32,0,1,9/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.16

Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České
Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1. (KPZM/336/2020/M/182)
Přijato usnesení č. 152/2020 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.17

Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České
Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR
– ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení (KPZM/346/2020/M/191)
Přijato usnesení č. 153/2020 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor projednal a doporučil usnesení přijmout.

13.18

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č.
2665/11, k. ú. Třebotovice (KP-ZM/348/2020/M/193)
Přijato usnesení č. 154/2020 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.19

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú.
České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (KP-ZM/357/2020/M/201)
Přijato usnesení č. 155/2020 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.20

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod
stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (KPZM/325/2020/M/171)
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Přijato usnesení č. 156/2020 (31,0,0,11/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
13.21

Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.
České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné) (KP-ZM/350/2020/M/195)
Přijato usnesení č. 157/2020
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje
1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2544 oddělené geom. plánem a označené jako
pozemek parc. č. 2544/1 o výměře 2734 m2 a částí pozemku parc. č. 2543/1 oddělených
geom. plánem a označených jako pozemky parc. č. 2543/1 o výměře 2134 m2, parc. č.
2543/5 o výměře 17 m2, parc. č. 2543/7 o výměře 37 m2, parc. č. 2543/9 o výměře 28
m2, parc. č. 2543/11 o výměře 24 m2, parc. č. 2543/13 o výměře 45 m2 a parc. č.
2543/15 o výměře 218 m2, vše k. ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 3, z vlastnictví
České republiky do vlastnictví statutárního města České Budějovice (35,0,0,6/41) - návrh
byl přijat.
V části 2. úplatné nabytí – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 5 od České
republiky, dle přílohy č. 4:
a) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/2 o výměře 134 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/4 o výměře 253 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 888.000 Kč,
b) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/3 o výměře 667 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/6 o výměře 250 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 2.107.000 Kč,
c) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/4 o výměře 661 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/8 o výměře 499 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 2.661.000 Kč,
d) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/5 o výměře 56 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/10 o výměře 92 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 351.000 Kč,
e) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/6 o výměře 44 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/12 o výměře 98 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 337.000 Kč,
f) část pozemku parc. č. 2544 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc.
č. 2544/7 o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 2543/1 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 2543/14 o výměře 96 m2, vše k. ú. České Budějovice
5, za kupní cenu ve výši 248.000 Kč,
(4,16,12,9/41) – usnesení nebylo přijato.
II. ukládá (34,0,0,7/41)
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu oddělené hlasování
a přijmout usnesení týkající se bezúplatného nabytí části pozemků.

13.22

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České
Budějovice 7, za areálem „papíren“ (KP-ZM/324/2020/M/170)
Usnesení nebylo přijato (1,26,7,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.23

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku
parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská (KP-ZM/334/2020/M/180)
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Usnesení nebylo přijato (0,15,16,11/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
13.24

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k.
ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/328/2020/M/174)
Usnesení nebylo přijato (0,24,6,12/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.25

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory) (KP-ZM/330/2020/M/176)
Usnesení nebylo přijato (0,24,6,12/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.26

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České
Budějovice 3 (KP-ZM/351/2020/M/196)
Usnesení nebylo přijato (0,26,5,11/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.27

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České
Budějovice 2 (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj) (KP-ZM/358/2020/M/202)
Usnesení nebylo přijato (0,20,9,13/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.28

Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České
Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky (KP-ZM/339/2020/M/185)
Usnesení nebylo přijato (4,20,10,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

13.29

Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú.
České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská) (KP-ZM/359/2020/M/203)
Usnesení nebylo přijato (3,10,22,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Vystoupil žadatel Mgr. Martin Matouš s návrhem podpisu smlouvy o smlouvě budoucí,
kde by byla podmínka, že kovová konstrukce přístřešku „loubí“ bude na jeho náklady
opravena a zachována. Následně by pak na něj byl převeden, a to včetně pozemku.
Bylo hlasováno o návrhu Z. Kudláčkové na odložení tohoto bodu (11,6,19,6/42) - návrh
nebyl přijat.

14.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června,
13., 20. a 22. července, 24. srpna 2020 (KP-ZM/312/2020/M/161)
Přijato usnesení č. 158/2020 (33,0,0,8/41)
Bc. Hošek: Požádal o vysvětlení, proč rada města usnesením č. 662/2020 rozhodla
o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárna České
Budějovice, a. s., za účetní období roku 2019.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že na jeho dotaz obdrží písemnou odpověď.

15.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/313/2020/M/162)
Přijato usnesení č. 159/2020 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

16.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze
dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 2020 (KP-ZM/362/2020/M/205)
Přijato usnesení č. 160/2020 (35,0,1,5/41)
Materiál uvedl Ing. Maroš.

17.

Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města
České Budějovice (KP-ZM/338/2020/M/184)
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Přijato usnesení č. 161/2020 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
18.

Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva
města České Budějovice (KP-ZM/364/2020/M/207)
Usnesení nebylo přijato (21,0,14,6/41)
Materiál uvedl J. Špak.
Proběhla rozsáhlá diskuze k návrhům výboru na usnesení zastupitelstva města:
- „zajistit provedení kontroly nefunkčních odkazů na webu města,
- zajistit pořízení analýzy rychlosti odezvy webových stránek a návrhu řešení“, dále
k odstranění chybových hlášek na webových stránkách města na úřední desce a fungování
výboru.

19.

Diskuze zastupitelů ()
MUDr. Mareš: Vznesl dotaz, v jaké fázi je příprava výstavby komunikace „Stavba I/20
České Budějovice, severní spojka“. Dle jeho informací bylo přerušeno územní řízení.
Mgr. Lavička: Odpověděl, že problematická křižovatka Pražská – Nemanická byla
kapacitně vyřešena novým projektem s tím, že Ředitelství silnic a dálnic bude znovu
podávat návrh do územního řízení.
Ing. arch. Klein: Navrhl, aby místo skleniček byly dány zastupitelům na stůl plechové
hrnky, které jsou nerozbitné.
JUDr. Ing. Bouzek: Zmínil kauzu pozemků Na Děkanských polích. Připomněl podnět
konkrétní fyzické osoby, který se objevil v reportáži Televize Seznam, ve které se
konkrétní fyzická osoba prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Filipa obrátil na
město s tím, že pozemky Na Děkanských polích vydané církvi měly patřit městu, a to se
mělo o ně ucházet. Právní oddělení odboru kancelář primátora vypracovalo zamítavou
odpověď, která byla sdělena konkrétní fyzické osobě. V návaznosti na ni se objevily další
argumenty, proč převod vlastnictví na církev v roce 1548 neměl být převodem vlastnictví,
ale pouhým převodem užívacích práv. Sdělil, že přesvědčil vedení města na kolegiu
primátora, že bude dobré zpracovat historickoprávní analýzu věci. Jednal se
Západočeskou univerzitou s panem děkanem Balíkem, která přijala objednávku v částce
50 tis. Kč včetně DPH. Posudek byl doručen a výsledkem je, že dané pozemky patří
Římskokatolické církvi. Město nemá možnost z mnoha důvodů tyto pozemky nabýt na
základě historicky sjednaného práva zpětné koupě. Jednal o tomto s panem Špakem, který
má jiný posudek s opačným názorem. Posudek ze Západočeské univerzity je pro něj
přesvědčivý a argumentace je jednoznačná. Město nechává svůj majetek v rukou církve,
ale pokud by byl v této věci posun, pak by zastupitelstvo informoval, jinak by vše
ponechal individuálnímu zájmu.
J. Špak: V reakci na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka uvedl, že dle informací, které má,
studie byla doručena včera nebo dnes, jedná se o novou informaci. Myslí si, že by bylo
férové, aby se s ní zastupitelé mohli seznámit v celé šíři.
Ing. Svoboda: Ukončil zasedání zastupitelstva v 15:20 h.

20.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba Vystoupila s podnětem na vydání nové místní vyhlášky „Zásady
chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických
druhů zvířat na území města“ s tím, že zašle vysvětlení otevřeného dopisu, který zaslala
zastupitelům z důvodu nedostačujícího pětiminutového limitu. Dále zmínila, že zašle
podnět radě města s harmonogram akcí, které by odstranily závady infrastruktury a řešily
dopravní situaci v Kalištích. Apelovala na poslance, aby se seznámili s jejími webovými
stránkami www.vdovy.cz, ve kterých je popis, jak jsou vdovy připraveny o finanční
zabezpečení ve stáří.
Mgr. Bc. Pikous: V reakci na vystoupení konkrétní fyzické osoby uvedl, že nezná věcné
důvody k tomu, co by vyhláška měla splňovat. Pokud si přeje do vyhlášky přenést
formulace ze zákona, aby vše bylo srozumitelnější pro občany, tak si myslí, že např.
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přehledná webová stránka by byla vhodným řešením než vytvořením dalšího právního
předpisu.

-

Otevřený dopis zastupitelům statutárního města České Budějovice konkrétní fyzické
osoby ve věci vydání nové místní vyhlášky "Zásady chovu domácího, drobného,
hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území města"
(KP-ZM/366/2020)
E-mail konkrétní fyzické osoby - kritika na vývoj ve městě České Budějovice týkající se
parkovacích míst (KP-ZM/367/2020)
Dopis konkrétní fyzické osoby týkající se doplnění jednacího řádu ZM (KPZM/368/2020)
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.
13. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:20 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury
v roce 2019 (č.j. KP-ZM/347/2020/M/192)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 127/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019.
K bodu: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/353/2020/M/198)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 128/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové
organizace, Větrná 731/13, České Budějovice, IČO 71173064, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice.

K bodu: Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7,
České Budějovice (č.j. KP-ZM/318/2020/M/166)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 129/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Sedmikráska,
V. Špály 7, České Budějovice, IČO 62537709, kterým se mění původní název organizace
a sídlo organizace na Mateřskou školu Sedmikráska, Železničářská 12, České
Budějovice, s účinností od 1. října 2020,

II.

u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České
Budějovice.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (č.j.
KP-ZM/316/2020/M/164)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 130/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč na úhradu nákladů na zajištění
výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství v roce 2020 pro Jihočeskou
univerzitu v Českých Budějovicích,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2019 (č.j. KP-ZM/307/2020/M/160)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 131/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019.
K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu v roce 2019 (č.j. KP-ZM/315/2020/M/163)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 132/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce
2019.
K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální
oblasti v roce 2019 (č.j. KP-ZM/341/2020/M/187)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 133/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019.
K bodu: Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020 (č.j. KPZM/343/2020/M/189)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 134/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020.
K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 (č.j. KP-ZM/349/2020/M/194)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 135/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 44 – přesun části rozpočtu v rámci kapitálových
výdajů odboru útvar hlavního architekta z akce ostatní nákupy DNM – lokalita mezi
Vltavou a cyklostezkou (2.300.000 Kč) a ostatní nákupy DNM – Senovážné náměstí
(967.000 Kč) na budovy, haly a stavby – Bytový dům 4 Dvory k proplacení odměn
(„skicovné“) účastníkům soutěže za návrhy víceúčelového domu v celkové výši
3.267.000 Kč,
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 45 – přesun části rozpočtu v rámci kapitálových
výdajů investičního odboru z dotační akce cyklostezka Plavská (České Budějovice –
Roudné) na nedotační akci stavební úpravy ulice Plavská ve výši 7.600.000 Kč,
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3.

II.

vnitřní rozpočtové opatření číslo V 46 – přesun části rozpočtu v rámci kapitálových
výdajů investičního odboru z akce stavební úpravy ulic na akci rekonstrukce kanalizací
pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele na realizaci kanalizace v Pasovské ulici ve
výši 9.000.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2020
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 46 do rozpočtu města roku
2020.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 2 (č.j. KP-ZM/321/2020/M/167)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 136/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z Dotačního programu města České
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 (granty nad 50 tis.) Výzva 2 dle přílohy
č. 3,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú.
Třebotovice (č.j. KP-ZM/329/2020/M/175)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 137/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc.č. 2755/18 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené
geometrickým plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 2755/46 o výměře 33 m2 v k. ú.
Třebotovice, dle přílohy č. 3, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 25.000 Kč, a náklady spojené s prodejem,
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.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Nerudova) (č.j. KP-ZM/333/2020/M/179)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 138/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2873/3, oddělené geometrickým plánem a nově označené jako
parc. č. 2873/46 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 55 m2, v k. ú. České Budějovice 3, do
vlastnictví společnosti Staroměstská4U s.r.o., se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České
Budějovice, IČO 04904079, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě
a čase obvyklou, tj. za 64.350 Kč + náklady spojené s prodejem,
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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 – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k.
ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem (č.j. KP-ZM/327/2020/M/173)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 139/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1003 oddělené geometrickým plánem a označené jako parc. č.
1003/2 (orná půda) o výměře 65 m2 a části pozemku parc. č. 1094 oddělené geometrickým
plánem a označené jako parc. č. 1094/2 (vodní plocha, tok umělý) o výměře 179 m2, vše v k.
ú. Dubné, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 14.740 Kč
a náklady spojené s prodejem,
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.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
(č.j. KP-ZM/335/2020/M/181)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 140/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc.č. 904/1 (orná půda), oddělené geometrickým plánem a označené
jako nově vzniklá parc. č. 904/10, o výměře 167 m2 v k. ú. Homole, konkrétní fyzické osobě,
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8.350 Kč a náklady spojené s prodejem,
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 pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České
Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (č.j. KP-ZM/323/2020/M/169)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 141/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 2852/1 (zahrada) o výměře 372 m2
v k. ú. České Budějovice 6, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 669.600 Kč a náklady spojené s prodejem,
s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2852/1 (zahrada) o výměře 372 m2 v k. ú. České Budějovice 6,
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konkrétní fyzické osobě, za dohodnutou kupní cenu ve výši 671.000 Kč a náklady spojené
s prodejem,
III. 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 části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú.
Třebotovice (č.j. KP-ZM/326/2020/M/172)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 142/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. 1009/11 (ostatní plocha, manipulační
plocha), oddělené geometrickým plánem, a označené jako parc. č. 1009/11, za nejvyšší nabídnutou
cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 270.000 Kč a náklady spojené
s prodejem.
K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to
část parc. č. 2720/7 a pozemků parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České
Budějovice 6, Nové Hodějovice (č.j. KP-ZM/340/2020/M/186)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 143/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí ( jak bude zaměřeno geometrickým plánem)
zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství (sjezdy, parkovací
stání pro invalidy a veřejnost, přejezdové prahy, plocha na tříděný odpad, úpravy plochy pro
nevidomé, zpevněné plochy, zeleň) a inženýrskými sítěmi, v rámci stavby "Novostavba 10
řadových RD a ZTV Hodějovice", a to části pozemku parc. č. 2720/7 (orná půda) a pozemků
parc. č. 2703/2 (zahrada) a parc. č. 2703/3 (zahrada) o celkové výměře cca 630 m2 v k. ú.
České Budějovice 6, za podmínek a cenu stanovených dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“
tj. 2.000 Kč + DPH, od investora stavby - společnosti JIHOSTAVBY, s. r. o., nám. Přemysla
Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice, IČO 03815242, dle přílohy č. 3,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění
podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit primátorovi města k podpisu
kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek smlouvy o budoucí
smlouvě kupní podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL
České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“, vše v k. ú. České Budějovice 4
(Rudolfovská tř., ul. U Jeslí) (č.j. KP-ZM/361/2020/M/204)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 144/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým plánem)
zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství , v rámci stavby
„LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“, a to parc.č. 955 o výměře cca 133 m2,
parc. č. 956/1 o výměře cca 100 m2 a parc. č. 970 o výměře cca 3 m2, vše v k. ú. České
Budějovice 4, z majetku společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,
158 00 Praha 5, IČO 26178541, za podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod
ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění
podmínek budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí kupní
smlouvy podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129,
223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala)
(č.j. KP-ZM/331/2020/M/177)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 145/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemků zastavěných stavbami komunikace, chodníků, parkovacích
stání, štěrkového zásypu a inženýrské sítě - parc. č. 139/129 (orná půda) o výměře cca
268 m2, parc. č. 223/1 (orná půda) o výměře cca 90 m2, parc. č. 224 (orná půda) o výměře cca
82 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 3), od společnosti H&S developer CB, s. r.
o., se sídlem Čechova 1467/59a, 370 01 České Budějovice, IČO 07272685, za cenu
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění
podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit primátorovi města k podpisu
kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek smlouvy o budoucí
smlouvě kupní podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České
Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská (č.j. KP-ZM/332/2020/M/178)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 146/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 lesní pozemek, o výměře 315 m2 v k. ú. České
Budějovice 3, od Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, IČO 42196451, za dohodnutou kupní cenu ve výši 196.000 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města kupní smlouvu k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České
Vrbné (č.j. KP-ZM/337/2020/M/183)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 147/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 226/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. České
Vrbné, od Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a,
České Budějovice, IČO 60076658, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle
znaleckého posudku ve výši 8.500 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města kupní smlouvu k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České
Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek) (č.j. KP-ZM/356/2020/M/200)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 148/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 1928/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 568 m2
v k. ú. České Budějovice 2, od Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem
Branišovská 1645/31, České Budějovice, IČO 60076658, za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 605.500 Kč,
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 – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.) (č.j. KP-ZM/342/2020/M/188)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 149/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 – ostatní plocha, dráha o výměře 27 m2 v k. ú. České
Budějovice 3, dle přílohy č. 3, od Českých drah, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,
Praha 1, IČO 70994226, za kupní cenu ve výši 24.000 Kč + DPH,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu souhlas s navrhovanou kupní cenou a kupní
smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat souhlas s navrhovanou kupní cenou a kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
615/10, k. ú. České Budějovice 5 (č.j. KP-ZM/344/2020/M/190)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 150/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
vyjmutí pozemku parc. č. 615/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m2, k. ú. České
Budějovice 5, ze žádosti o bezúplatný převod zemědělských pozemků, které se nacházejí
v katastrálním obvodu statutárního města České Budějovice (k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 5,
6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory a Třebotovice), z majetku České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města České
Budějovice, v souladu s § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,
II. s o u h l a s í
ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 116 m2, k. ú. České Budějovice 5, z majetku České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Jihočeského
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650,
III. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu souhlas s bezúplatným převodem,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat souhlas s bezúplatným převodem.
K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2,
k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (konkrétní
fyzické osoby) (č.j. KP-ZM/363/2020/M/206)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 151/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
budoucí směnu pozemků parc. č. 634 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 931 m2, č.
637 – zahrada o výměře 2391 m2, č. 638/1 – zahrada o výměře 1732 m2 a 638/2 – zahrada
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II.

o výměře 216 m2, vše k. ú. České Budějovice 5, (celkem 5270 m2), ve vlastnictví statutárního
města České Budějovice (dle podrobné situace 1),
za pozemky parc. č. 2216/36 – vodní plocha o výměře 435 m2, č. 2216/49 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 82 m2, č. 2216/52 – vodní plocha o výměře 198 m2, část
pozemku parc. č. 2216/39 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 100 m2, vše k.ú.
České Budějovice 2, parc. č. 1868/2 – trvalý travní porost o výměře 57 m2, část pozemku
parc. č. 735/14 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 6 m2 a část pozemku parc.
č. 736 – trvalý travní porost o výměře cca 6734 m2, vše k. ú. České Budějovice 3, (celkem cca
7612 m2), ve vlastnictví konkrétních fyzických osob, (dle podrobné situace 2 a 3), s finančním
doplatkem v hodnotách směňovaných nemovitostí,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu budoucí směnnou smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat budoucí směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú.
České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1. (č.j. KPZM/336/2020/M/182)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 152/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
směnu částí pozemků v k. ú. České Budějovice 4, v rámci realizace dopravní stavby
"Přeložka silnic II/156 a II/157 -1. etapa, část 1.1." takto: část pozemku parc. č. 1924
oddělenou GP a nově označenou jako parc. č. 1924/2, ostatní plocha, o výměře 44 m2, parc.
č. 1924/3, ostatní plocha, o výměře 8 m2, parc. č. 1924/4, ostatní plocha, o výměře 229 m2,
parc. č. 1924/5, ostatní plocha, o výměře 84 m2, parc. č. 1924/6, ostatní plocha, o výměře
67 m2, parc. č. 1924/7, ostatní plocha, o výměře 772 m2, parc. č. 1924/8, ostatní plocha,
o výměře 601 m2, parc. č. 1924/9, ostatní plocha, o výměře 84 m2, parc. č. 1924/10, ostatní
plocha, o výměře 99 m2, parc. č. 1924/11, ostatní plocha, o výměře 699 m2 (celkem
2.687 m2) v majetku České republiky - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8,
Praha 5, IČO 70889953, za část pozemku parc. č. 267/1 oddělenou GP a označenou jako
parc. č. 267/1, vodní plocha o výměře 124 m2, část pozemku parc. č. 268 oddělenou GP
a označenou jako parc. č. 268/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, a parc. č. 268/3 vodní plocha
o výměře 156 m2 a parc. č. 268/4 vodní plocha o výměře 50 m2, část pozemku parc. č. 372/1
oddělenou GP a označenou jako parc. č. 372/12 vodní plocha o výměře 534 m2, část pozemku
parc. č. 560 oddělenou GP a označenou jako parc. č. 560 o výměře 104 m2, část pozemku
parc. č. 561/1 oddělenou GP a označenou jako parc. č. 561/4 vodní plocha o výměře
806 m2, část pozemku parc. č. 561/2 oddělenou GP a označenou jako parc. č. 561/6 vodní
plocha o výměře 1174 m2, část pozemku parc. č. 562/3 oddělenou GP a označenou jako parc.
č. 562/5 vodní plocha o výměře 417 m2, část pozemku parc. č. 571 oddělenou GP
a označenou jako parc. č. 571/4 vodní plocha o výměře 107 m2 a parc. č. 571/5 vodní plocha
o výměře 294 m2, část pozemku parc. č. 572/3 oddělenou GP a označenou jako parc. č. 572/3
vodní plocha o výměře 375 m2, část pozemku parc. č. 570/1 oddělenou GP a označenou jako
parc. č. 570/63 vodní plocha o výměře 131 m2 (celkem 4 277 m2) v majetku statutárního
města České Budějovice, s finančním vypořádáním ve prospěch České republiky - Povodí
Vltavy, s. p., ve výši 146.600 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města směnnou smlouvu k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
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podepsat směnnou smlouvu.
K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České
Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví
ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení
(č.j. KP-ZM/346/2020/M/191)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 153/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

m ě n í
usnesení č. 179/2019 ze dne 16. 9. 2019 ve schvalovací části takto:
I. schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice:
- parc. č. 2173/20 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2434 m2, č. 2181/25 – ost. plocha,
silnice o výměře 309 m2 a 2181/14 – ost. plocha, silnice o výměře 3369 m2, vše k. ú. České
Budějovice 2,
- parc. č. 4734 – ost. plocha, silnice o výměře 4513 m2 v k. ú. České Budějovice 3,
- parc. č. 253/2 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 298 m2, č. 274/2 – ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 5728 m2, č. 274/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 1534 m2 a č.
274/4 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 743 m2, vše k. ú. České Vrbné,
za pozemky ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových:
- parc. č. 2014/33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1518 m2, č. 2014/36 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 497 m2, č. 2015/92 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2,
č. 2015/93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2, č. 2015/94 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 451 m2 a č. 2015/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11487 m2, vše
k. ú. České Budějovice 2,
s finančním doplatkem ve prospěch České republiky ve výši 6.807.035 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu směnnou smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č.
2665/11, k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/348/2020/M/193)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 154/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
134 m2 a č. 2675/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, k. ú. Třebotovice,
z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha – Hradčany,
IČO 60162694, do vlastnictví statutárního města České Budějovice, za podmínky jejich
užívání jako veřejně přístupná účelová komunikace po dobu 10 let a se závazkem
nepronajímat uvedené pozemky ke komerčním účelům a nepřevést vlastnictví na třetí osobu,
a to po dobu 10 let,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemků,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
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podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.
K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú.
České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (č.j. KP-ZM/357/2020/M/201)
(Změněno usnesením č. 113/2021 ze dne 14. 6. 2021)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 155/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1 (ostatní plocha, dráha) oddělené
geometrickým plánem č. 4455-141/2019 a označené jako nově vzniklý pozemek parc. č.
3954/30 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 113 m2 v k. ú. České Budějovice 7, zastavěné
stavbou chodníku (v majetku statutárního města České Budějovice), od vlastníka pozemku
České republiky, prostřednictvím subjektu spravujícího majetek státu Správa železnic, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234 (dárce) s tím, že
nabyvatel (statutární město České Budějovice) přebere spolu s nabývaným majetkem
i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené,
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 částí pozemku parc. č. 3950/2, pod
stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (č.j. KPZM/325/2020/M/171)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 156/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
oddělených geometrickým plánem č. 4469-816/2019 a označených jako nově vzniklé
pozemky parc. č. 3950/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 67 m2 a parc. č.
3950/32 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 85 m2 v k. ú. České Budějovice 7 (dle
přílohy č. 1/3 a 2/3) zastavěné ostrůvky podél chodníků (v majetku statutárního města České
Budějovice), od vlastníka pozemků Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 České Budějovice, IČO 70890650 (dárce), s podmínkou závazku využití předmětu
daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě úplatného převodu darované
nemovitosti třetí osobě ve lhůtě do 10 let ode dne účinnosti darovací smlouvy převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit darovací smlouvu primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k.
ú. České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné) (č.j. KPZM/350/2020/M/195)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 157/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2544 oddělené geom. plánem a označené jako
pozemek parc. č. 2544/1 o výměře 2734 m2 a částí pozemku parc. č. 2543/1 oddělených
geom. plánem a označených jako pozemky parc. č. 2543/1 o výměře 2134 m2, parc. č. 2543/5
o výměře 17 m2, parc. č. 2543/7 o výměře 37 m2, parc. č. 2543/9 o výměře 28 m2, parc. č.
2543/11 o výměře 24 m2, parc. č. 2543/13 o výměře 45 m2 a parc. č. 2543/15 o výměře
218 m2, vše k. ú. České Budějovice 5, dle přílohy č. 3, z vlastnictví České republiky 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 pozemků,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června,
13., 20. a 22. července, 24. srpna 2020 (č.j. KP-ZM/312/2020/M/161)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 158/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání:
15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 2020.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/313/2020/M/162)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 159/2020:
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.
K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze
dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 2020 (č.j. KP-ZM/362/2020/M/205)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 160/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
1.
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze
dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 2020,
2.
Kontrolní zprávu - Rozdíly mezi přiznanými a požadovanými prostředky v grantových
programech 2017 a 2018,
3.
Nevyřešené úkoly uložené Zastupitelstva města České Budějovice k 31. 7. 2020.
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K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města
České Budějovice (č.j. KP-ZM/338/2020/M/184)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 161/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České
Budějovice.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost
o prominutí smluvní pokuty (č.j. KP-ZM/354/2020/M/199)
Usnesení ve věci schválení prominutí smluvní pokuty ve výši 71 555 Kč za prodlení s provedením
díla označeného jako "Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice 3" dle
smlouvy o dílo č. 2020000073, a to na základě žádosti zhotovitele společnosti DVOŘÁK
STAVEBNÍ, s. r. o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO 28096878, dle důvodové zprávy
a uložení Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek
na profesionálního trenéra na rok 2020 (č.j. KP-ZM/317/2020/M/165)
Usnesení ve věci vzetí na vědomí žádost hokejového klubu HC LVI 2009, z. s., se sídlem E.
Rošického 1756, 370 05 České Budějovice, IČO 04964446, o poskytnutí neinvestiční dotace na
příspěvek na profesionálního trenéra na rok 2020 ve výši 300.000 Kč, schválení 1.
poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., se sídlem E. Rošického 1756,
370 05 České Budějovice, IČO 04964446, na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 2020 ve
výši 300.000 Kč, 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a uložení
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora, podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České
Budějovice 7, za areálem „papíren“ (č.j. KP-ZM/324/2020/M/170)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1329/26 (trvalý travní porost)
o výměře 357 m2 v k. ú. České Budějovice 7, 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 výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části
pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská (č.j. KPZM/334/2020/M/180)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1048/2 (jiná plocha, ostatní plocha)
o výměře 74 m2 a části pozemku parc. č. 1048/6, o výměře cca 24 m2, 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
výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12
v k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/328/2020/M/174)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků:
- parc. č. 72/6 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2
- parc. č. 72/7 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2
- parc. č. 72/8 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2
- parc. č. 72/12 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2
v k. ú. Haklovy Dvory, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase
obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi
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primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory) (č.j. KP-ZM/330/2020/M/176)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 749/18 (trvalý travní porost) o výměře
1802 m2, v k. ú. České Budějovice 3, 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.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú.
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/351/2020/M/196)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 90 m2 v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 3), za cenu v místě a čase
obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České
Budějovice 2 (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj) (č.j. KP-ZM/358/2020/M/202)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2017/23 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 4430 m2 v k. ú. České Budějovice 2, 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 odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České
Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky (č.j. KP-ZM/339/2020/M/185)
Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3,
od konkrétní fyzické osoby, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného
usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k.
ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská) (č.j. KP-ZM/359/2020/M/203)
Usnesení ve věci schválení záměru darování části pozemku parc. č. 2061/229 o výměře cca 216 m2
v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, konkrétní fyzické osobě, za podmínky demolice
kovové konstrukce „loubí“ před objektem čp. 970 na pozemku parc. č. 2061/87, k. ú. České
Budějovice 2, na vlastní náklady a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie
Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-ZM/364/2020/M/207)
Usnesení ve věci vzetí na vědomí zápis Výboru pro veřejnou správu a informační technologie
Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 3. 2020 a 26. 8. 2020, nebylo přijato.
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Č. Budějovice 4. 9. 2020
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Mgr. Martin Pražák
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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