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KP-ZM/298/2020/Z/3
ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 5. 6. 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.,
MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, 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, 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.
Omluveni:
Ing. Roman Kubíček, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil ve Sportovní hale primátor Ing. Jiří Svoboda s tím, že bylo
svolané a vyhlášené na základě žádosti zástupců Pirátské strany, Sdružení ODS
a nezávislých kandidátů a KSČM.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení
(9:10 hodin) přítomno 37 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za opožděný příchod se omluvila zastupitelka: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Za dřívější odchod se omluvil zastupitel: RSDr. Petr Braný, Ing. Petr Maroš
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předsedkyně Zuzana Kudláčková, členové
Mgr. Jan Kubeš, Ing. Jan Mádl, Jaroslav Berka, Bc. Zbyněk Sýkora, Mgr. Ivan
Nadberežný. (40,0,0,0/40)
Zastupitelé obdrželi na stůl materiály, které byly zaslány též elektronicky:
- Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019 k bodu poř. č. 10
- Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. a 2. 6. 2020 k bodu poř. č.
29
- Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu – Fond rezerv a rozvoje města
a rozpočtové opatření číslo 70 – realizace stavebně technických úprav otáčivého hlediště
v Českém Krumlově, který byl navržen nově jako bod poř. č. 28.
Ing. Svoboda nově navrhl zařazení bodu „Převod akcií společnosti Jihočeského letiště
České Budějovice, a. s.“, a to na základě usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne
4. 6. 2020, které navrhuje, že by za polovinu účetní hodnoty společnosti koupil Jihočeský
kraj akcie společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., které jsou v majetku
statutárního města České Budějovice.
MgA. Piskač: Upozornil, že opozice požadovala jedno zasedání zastupitelstva města
navíc, nikoli, že plánované 15. 6. 2020 se neuskuteční. V této době by se měli zastupitelé
scházet častěji a měli diskutovat důležité věci. Sdělil, že klub Pirátů nemůže takto schválit
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navržený program.
Ing. Procházková, MBA: Vznesla dotaz, zda svolané zasedání zastupitelstva je
mimořádné. Upozornila, že existuje usnesení zastupitelstva č. 210/2019, kterým si
schválilo řádné zasedání dne 15. 6. 2020.
Ing. Svoboda: Sdělil, že dnešní zasedání není mimořádným zasedáním. Mimořádné
zasedání zákon o obcích ve svých ustanoveních nijak neupravuje. Každé zasedání
zastupitelstva je řádné, protože jsou splněny všechny zákonné potřeby. Program jednání
je vždy schvalován na začátku, pakliže někdo nesouhlasí s ostatními body, nemusí pro něj
hlasovat, to je právo každého zastupitele. Podle zákona o obcích se zastupitelstvo schází
dle potřeby a jediným limitem je, že se musí konat jednou za tři měsíce. Speciální
možnost pro konání zastupitelstva, která byla také využita je, že nejméně třetina
zastupitelstva požádá o jeho svolání. Případně o svolání může požádat hejtmanka.
Všechna jsou to rovnocenná zasedání, pro která platí stejná pravidla.
MgA. Piskač: Navrhl vyřazení bodů poř. č. 5., 6., 10., 11., 12., 13, 15, 16, 22, 28, kdy si
myslí že tyto body by mohly být odloženy na původně plánovaný termín zasedání
zastupitelstva dne 15. 6. 2020 a nyní se upřednostnily body týkající se následků
koronavirové krize.
Ing. Maroš: Předpokládal, že toto zasedání bude věnováno pouze bodům ve vztahu ke
koronavirové krizi. Vznesl dotaz, jestli se plánuje zrušení zastupitelstva dne 15. 6. 2020,
jakým způsobem bude vypořádáno usnesení zastupitelstva týkající se termínů a jak bude
naplněna tříměsíční lhůta do příštího zasedání.
Ing. Svoboda: Uvedl, aby se mohlo zasedání zrušit, muselo by být nejprve svoláno.
Zasedání zastupitelstva nebylo plánováno na 5. 6. 2020, ale vznikla potřeba, aby bylo
svoláno. V materiálu poř. č. 31. jsou navrženy termíny, ve kterých by zastupitelstvo mělo
být svoláno. Další zasedání je plánováno na 4. 9. 2020 a tím bude dodržena tříměsíční
lhůta pro jeho konání.
Proběhla debata týkající se návrhu programu svolaného zasedání zastupitelstva města
v mimořádném termínu a hygienickým opatřením.
Bc. Hošek: Navrhl zařazení bodu „Opatření města České Budějovice vedoucí k omezení
negativních ekonomických dopadů epidemie koronaviru na občany města“ na základě
žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města České Budějovice ze dne
18. 5. 2020.
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače na vyřazení bodů poř. č. 5., 6., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16, 22., 28 z návrhu programu zasedání zastupitelstva – (13,25,3,0/41) – návrh
nebyl přijat.
Bylo hlasováno o zařazení bodu „Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu –
Fond rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 70 – realizace stavebně
technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově“ nově jako bod poř. č. 28
(35,0,5,1/41) – bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody na zařazení bodu „Převod akcií společnosti
Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.“ jako bod poř. č. 30 (28,4,4,5/41) – bod byl
zařazen.
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška – Opatření města České Budějovice vedoucí
k omezení negativních ekonomických dopadů epidemie koronaviru na občany města.
(8,5,27,1/41) – bod nebyl zařazen.
Byl schválen program 12. zasedání zastupitelstva města. (25,3,12,1/41)
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Mgr. Petra Stehlíka a Richarda Schötze.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 11. 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 po vyčerpání všech bodů programu. (25,1,14,1/41)
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1.

Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19) (KPZM/255/2020/M/139)
Přijato usnesení č. 93/2020 (40,0,1,0/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že obsahuje podrobné informace o krizovém řízení
z doby nouzového stavu v souvislosti s Covid-19.

2.

Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího
rozpočtu (KP-ZM/258/2020/M/141)
Přijato usnesení č. 94/2020
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (33,6,2,0/41)
II. vyzývá "poslance a senátory, aby schválili takový návrh zákona o kompenzačním
bonusu v souvislosti s výskytem Covid-19, ve kterém kompenzace přijaté Vládou ČR
nebudou vypláceny na úkor financování samospráv." (31,0,8,1/41) - návrh byl přijat.
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že dle aktuální predikce Ministerstva financí ČR
aktuálně představuje nenaplnění daňových příjmů ze sdílených daní pro rok 2020 v částce
267.052 tis. Kč. Dochází k úpravě výdajů jednotlivých odborů a příspěvkových
organizací, následně bude možné použít v rozpočtu dosud nezapojené prostředky
z mimořádných příjmů představující úspory na nevyplacených platech, z vrácených
nevyčerpaných dotací a zapojením finančních prostředků z minulých let a Fondu rezerv
a rozvoje města, jehož statut umožňuje využít zůstatek fondu „pro financování schodku
rozpočtu v průběhu roku vzniklého výpadkem příjmů“. Lze předpokládat, že se zadlužení
města může zvýšit až na 1 mld. Kč s tím, že by bylo možné rozšířit stávající úvěr, který je
538 mil. Kč o dalších cca 550 mil. Kč a byl by postupně umořován.
Proběhla rozsáhlá diskuze k dopadům koronavirové krize do rozpočtu. Zazněla kritika, že
z materiálu není jasné, které plánované investiční akce budou či nebudou realizovány.
Mgr. Heller sdělil, že obce a kraje se v celé ČR potýkají s problémem propadu příjmů.
Z důvodu opatření, která byla schválena Parlamentem České republiky týkající se tzv.
kompenzačního bonusu pro OSVČ, aby nebyl vyplácen na úkor samospráv, navrhl
doplňující usnesení „zastupitelstvo města II. vyzývá poslance a senátory, aby schválili
takový návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem Covid-19, ve
kterém kompenzace přijaté vládou nebudou vypláceny na úkor financování samospráv."
Sdělil, že finanční výbor doporučil jeho návrh na doplnění usnesení zastupitelstvu ke
schválení.

3.

Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města
a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů
(KP-ZM/259/2020/M/142)
Přijato usnesení č. 95/2020 (32,0,1,8/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil tento materiál zastupitelstvu města
schválit.

4.

Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice (KPZM/260/2020/M/143)
Přijato usnesení č. 96/2020 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že se jedná o prominutí 50 % nájemného za
období od 1. 4. – 30. 6. 2020 za nebytové prostory pronajaté od města České Budějovice,
pokud došlo k uzavření těchto prostor v důsledku mimořádných opatření při epidemii
způsobenou virem Covid-19. Celková částka prominutí úhrady nájemného ze strany
města ve výši 50 % činí 1.583.451 Kč.
Z. Kudláčková učinila oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), kdy
jeden z nájemců je jejím příbuzným a pochválila tuto iniciativu.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil tento materiál schválit.
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5.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče
za rok 2019 (KP-ZM/216/2020/M/133)
Přijato usnesení č. 97/2020 (33,0,0,8/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

6.

Majetkové dispozice ()

6.1

Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č.
2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště
VLTAVA (KP-ZM/214/2020/M/131)
Přijato usnesení č. 98/2020
Oddělené hlasování:
I. ruší (32,0,6,3/41)
V části II. schvaluje odkoupení pozemků o celkové výměře 7734 m2 v k. ú. České
Budějovice 2 od pana Petra Rybáka, bytem Libeňská 116, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
(id. ½) a pana Vladimíra Rybáka, bytem Vlastec 7, 397 01 Písek (id. ½):
- parc. č. 2162/26 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 525 m2,
- parc. č. 2162/66 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2314 m2,
- parc. č. 2162/68 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4895 m2,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.453.850 Kč, tj. 446,58 Kč/m2 (3,15,20,3/41) - nebylo
usnesení přijato.
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zrušení usnesení č. 281/2017 ze dne
11. 12. 2017 s tím, že ke schválení nepřijal žádné usnesení.
Proběhla debata k odkoupení výše uvedených pozemků a jejich využití.

6.2

Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy
Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k. ú.
České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.) (KP-ZM/252/2020/M/136)
Přijato usnesení č. 99/2020 (35,0,4,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Bc. M. Pikous sdělil, že se zdrží hlasování, vzhledem k tomu, že plánovaná
výstavba v této lokalitě mu připadá nevhodná.
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že materiál není podporou výstavby, vychází ze situace
jak byla historicky nastavena.

7.

Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny
České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048 (KP-ZM/262/2020/M/145)
Přijato usnesení č. 100/2020
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (38,0,0,2/40)
Bylo hlasováno o návrzích JUDr. Svatomíra Mlčocha na doplnění usnesení v části:
II. doporučuje
radě města při výkonu působnosti valné hromady Teplárny České Budějovice, a. s.
schválit Strategii pro zelené město - Dlouhodobou koncepci podnikatelské činnosti
Teplárny České Budějovice, a. s. v letech 2020 - 2048, při zahrnutí:
a) návrhu, aby definitivní kapacita ZEVO vyplynula z výsledků jednání s obcemi
Jihočeského kraje (ideálně, aby tyto uzavřely budoucí smlouvy, které je zavážou
k dodávkám odpadů) a zároveň zaručovala naplnění legislativních požadavků na rostoucí
podíl recyklace odpadů (7,0,27,7/41) - návrh nebyl přijat.
b) návrhu, aby odpady do ZEVO pocházely převážně z území Jihočeského kraje
(27,0,8,6/41) - návrh byl přijat.
c) návrhu, aby významná část pro ZEVO byla dopravována na místo určení po železnici
(25,0,7,9/41) - návrh byl přijat.
d) návrhu na zajištění významného vlivu veřejného sektoru na hlasování v právnické
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osobě provozující ZEVO (8,0,23,10/41) - návrh nebyl přijat.
Dále bylo hlasováno o návrhu "doporučuje radě města schválit Strategii pro zelené město
po vyjasnění způsobu financování výstavby ZEVO" (15,0,20,6/41) - návrh nebyl přijat.
III. ukládá (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že k výše uvedené „Strategii pro zelené město“
proběhly ve dnech 14. 5. 2020 a 27. 5. 2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
zastupitelstva semináře pro zastupitele, kde byla možnost se s ní blíže seznámit
a současně diskutovat připomínky. Představenstvo společnosti v rámci naplňování cílů
platné dlouhodobé koncepce, relevantních usnesení dozorčí rady společnosti a rozhodnutí
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Teplárny České Budějovice, a.
s. (Rady města České Budějovice) ze dne 3. 6. 2019 o přípravě změny dlouhodobé
koncepce podnikatelské činnosti, vedoucí mj. k navýšení podílu místně dostupných
obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dřevní štěpka a komunální odpady)
v palivovém mixu Teplárny České Budějovice, a. s. a zajištění možnosti ukončení
spotřeby hnědého uhlí, připravilo aktualizovaný dokument, který určuje další
podnikatelské směřování společnosti v dlouhodobém horizontu, a to včetně hlavních cílů,
provozních opatření, zásad a dlouhodobých investic.
Pokud Rada města České Budějovice schválí předloženou „Strategii pro zelené město“,
představenstvo společnosti pro naplnění dlouhodobých cílů této koncepce podnikatelské
činnosti Teplárny města České Budějovice, a. s., provede retrofit kotle K12 s možností
spalování dřevní štěpky, vybuduje související objekty pro přípravu, skladování a dopravu
štěpky, zrealizuje výstavbu zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO Vráto)
s kapacitou na zpracování 160.000 t odpadů ročně, připraví technické vybavení
společnosti na poskytování podpůrných služeb, ve vhodných lokalitách bude pokračovat
v rozvoji distribučních sítí a konverzi stávajících parovodů na systémy horkovodní a ve
své další činnosti bude postupovat podle předpokladů a záměrů uvedených v této
dlouhodobé koncepci.
Jednání byli přítomni Ing. Václav Král, předseda představenstva, Ing. Tomáš Kollarczyk,
MBA, místopředseda představenstva, Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva
JUDr. Mlčoch navrhl doplňující usnesení:
"II. doporučuje
radě města při výkonu působnosti valné hromady Teplárny České Budějovice, a. s.
schválit Strategii pro zelené město - Dlouhodobou koncepci podnikatelské činnosti
Teplárny České Budějovice, a. s. v letech 2020 - 2048, při zahrnutí těchto návrhů:
a) návrh, aby definitivní kapacita ZEVO vyplynula z výsledků jednání s obcemi
Jihočeského kraje (ideálně, aby tyto uzavřely budoucí smlouvy, které je zavážou
k dodávkám odpadů) a zároveň zaručovala naplnění legislativních požadavků na rostoucí
podíl recyklace odpadů,
b) návrh, aby odpady do ZEVO pocházely převážně z území Jihočeského kraje,
c) návrh, aby významná část pro ZEVO byla dopravována na místo určení po železnici,
d) návrh na zajištění významného vlivu veřejného sektoru na hlasování v právnické osobě
provozující ZEVO,
III. doporučuje radě města schválit Strategii pro zelené město po vyjasnění způsobu
financování výstavby ZEVO."
Byla vyhlášena přestávka ve 12:30 – 13:15 hodin a následoval bod „Vystoupení občanů“,
ve kterém nevystoupil žádný občan.
Ing. Svoboda: Oznámil, že Ing. Kubíček, Ph.D., RSDr. Braný, MUDr. Kuba,
JUDr. Mlčoch jsou členy dozorčí rady Teplárny České Budějovice, a. s.
Proběhla rozsáhlá diskuze k předloženému návrhu klubu Pirátů na doplnění usnesení.
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8.

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení
přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice (KPZM/267/2020/M/150)
Přijato usnesení č. 101/2020 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že důvodem předložení návrhu zrušení výše uvedené
vyhlášky je novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, provedená zákonem č.
115/2020 Sb., s účinností od 1. 7. 2020.

9.

Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích (KPZM/254/2020/M/138)
Přijato usnesení č. 102/2020 (35,0,4,2/41)
Bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Procházkové, MBA, který se týkal navýšení poskytnutí
neinvestiční dotace na částku 800 tis. Kč žadateli „Prostor pro všechny, z. s.“
(20,0,16,4/41) - návrh nebyl přijat.
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že ve veřejnoprávní smlouvě v Čl. V, odst. 1, písm. i)
je doplněno ustanovení ve spojitosti s pandemií nemoci Covid-19. Dále navrhl úpravu
usnesení takto:
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na významné akce uvedené v odst. č. 1 – 8.
II. schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na významné akce uvedené v odst. č. 1 – 6
společně s veřejnoprávní smlouvou ve vzorovém znění.
Proběhla diskuze k systému poskytování neinvestičních dotací na významné akce
a následně k žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace na Multižánrový audiovizuální
festival VLTAVA ŽIJE 2020 ve dnech 25. a 26. 9. 2020 v Českých Budějovicích a 31.
Hudební slavnosti Emy Destinnové ve dnech 25. 8. – 25. 9. 2020 v Českých
Budějovicích.
Jednání byl přítomen Robin Mikušiak, žadatel o poskytnutí neinvestiční dotace - Prostor
pro všechny, z. s. na akci Město lidem, lidé městu 2020, kterou představil.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil schválení poskytnutí neinvestičních
dotací v bodech č. 1. – 6, bod č. 7. a 8. vzal na vědomí.
Bc. Hošek: Požádal o zaslání obecných pravidel, podle kterých jsou poskytovány
neinvestiční dotace na významné akce, případně odkaz, kde je možné je dohledat.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu hnutí ANO.

10.

Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019 (KP-ZM/271/2020/M/154)
Přijato usnesení č. 103/2020 (29,0,6,6/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že rada města nedoporučila udělit Cenu statutárního
města České Budějovice za rok 2019.
Bc. Hošek požádal o aktualizaci Statutu ceny města s tím, aby se nepožadoval podpis
navrhovatele, jak je uvedeno v Čl. 3 odst. c), kdy toto ustanovení nebylo dodrženo ani
v loňském roce, ale i nyní. Dále si myslí, že na diskuzi o udělení ceny města by se měla
podílet širší skupina zastupitelů, ne pouze rada města.

11.

Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (KP-ZM/261/2020/M/144)
Přijato usnesení č. 104/2020 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že se jedná o pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú.
České Budějovice 6 – Mladé, a to Buková, Platanová, K Jezírkům.

12.

Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem
"ART SALON PIANO" (KP-ZM/212/2020/M/129)
Přijato usnesení č. 105/2020 (32,0,7,2/41)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že se jedná o odložený materiál ze zasedání
zastupitelstva dne 18. 5. 2020 ve věci poskytnutí neinvestiční dotace v částce 100 tis. Kč
na akci „ART SALON PIANO“, jehož organizátorem je spolek Česká kultura, z. s.
Dne 21. 5. 2020 byl podpořen Jihočeským krajem částkou ve výši 100 tis. Kč. Materiál
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byl doplněn o detailnější informace týkající se organizátora akce.
Proběhla diskuze k nesystémovému řešení poskytnutí dotace a obavě z nastavení
precedentu přibývajících žádostí mimo dotační programy.
Jednání byl přítomen Jan Páleníček, který představil cyklus komorních koncertů ART
SALON PIANO ve foyer budovy „Business Center Piano“ v Českých Budějovicích.
13.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního
prostředí za rok 2019 (KP-ZM/250/2020/M/134)
Přijato usnesení č. 106/2020 (31,0,0,9/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

14.

Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 19. 6. 2020 (KPZM/213/2020/M/130)
Přijato usnesení č. 107/2020 (31,0,2,6/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

15.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb
péče o děti do 6 let věku v roce 2019 (KP-ZM/185/2020/M/115)
Přijato usnesení č. 108/2020 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

16.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových
aktivit v roce 2019 (KP-ZM/186/2020/M/116)
Přijato usnesení č. 109/2020 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. s tím, že v opatření č. 3 u dvou žadatelů byla částka na
vlastní žádost vrácena z důvodu nezrealizování akce – Caplík, z. s. a Junák – středisko
Walden Č. Budějovice.

17.

Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice (KPZM/201/2020/M/125)
Přijato usnesení č. 110/2020 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

18.

Poskytnutí dotací z Dotačního program města České Budějovice na podporu sociální
oblasti v roce 2020 - 1. výzva (KP-ZM/263/2020/M/146)
Přijato usnesení č. 111/2020 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. Jednání byla přítomna Mgr. Markéta Elich, Ph.D.,
předsedkyně sociální komise rady města s tím, že vysvětlila nová pravidla pro
poskytování dotací na podporu sociální oblasti v roce 2020.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., oznámila dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), kdy
je vedoucí pobočky Bílý kruh bezpečí, z. s. Upozornila, že změna pravidel pro
poskytování dotací způsobila zdržení a některým organizacím problémy s financováním.
Myslí si, že by bylo vhodnější navrátit se k původním pravidlům.
Ing. Moravec oznámil dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), kdy osoba mu
blízká funguje v Prevent 99, z. ú.
Proběhla debata k hodnocení a rozdělování dotací do sociální oblasti a k činnost sociální
komise v době nouzového stavu.

19.

Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KPZM/264/2020/M/147)
Přijato usnesení č. 112/2020 (33,0,0,6/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

20.

Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KPZM/266/2020/M/149)
Přijato usnesení č. 113/2020 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
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21.

Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/268/2020/M/151)
Přijato usnesení č. 114/2020 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

22.

Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s. (KP-ZM/215/2020/M/132)
Přijato usnesení č. 115/2020 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že jde o dohodu o narovnání se společností OHL ŽS, a.
s., na jejímž základě dojde k smírnému vyřešení soudního řízení, které se týká akce
„Zateplení ZŠ Máj I a II v Českých Budějovicích“. Žaloba byla statutárním městem
České Budějovice podána v roce 2013.

23.

Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické
úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis
Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění"
a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici" (KPZM/257/2020/M/140)
Přijato usnesení č. 116/2020
Oddělené hlasování:
I. schvaluje
1. Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově (35,0,3,1/39)
2. Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB
(36,0,1,2/39)
3. Rekonstrukce Domu umění (38,0,01/39)
4. Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici (38,0,01/39)
II. ukládá (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že v rozpočtu města není v době vypsání veřejné
zakázky finanční krytí celé akce, kdy plnění má být realizováno až v následujících letech,
je nutné schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.
MgA. Piskač oznámil dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), kdy osoba mu
blízká je zaměstnancem Jč. divadla.
Proběhla rozsáhlá diskuze o záměru „Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště
v Českém Krumlově“ a „Rekonstrukce Domu umění“.
Na návrh Petra Štěpánka bylo hlasováno o ukončení diskuze k tomuto materiálu
(27,0,5,7/39) - návrh byl přijat.
Na návrh MUDr. Kuby bylo hlasováno o předřazení projednání bodu poř. č. 30 „Převod
akcií společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.“ (31,0,2,6/39) – návrh byl
přijat.

24.

Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (KPZM/279/2020/M/159)
Přijato usnesení č. 117/2020
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby na odložení materiálu (9,12,12,4/37) - návrh
nebyl přijat.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje (27,0,6,4/37)
II. deleguje, III. ukládá (29,0,6,2/37)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že byl předložen zastupitelům na stůl, vzhledem
k tomu, že v úterý dne 2. 6. 2020 proběhlo jednání za jeho účasti a MUDr. Kuby
s náměstky hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Knotem, MBA a Mgr. Novákem.
Výsledkem jednání bylo, že Jihočeský kraj neakceptoval cenu uvedenou ve zpracovaném
znaleckém posudku. Tržní cena společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. byla
uvedena 0 Kč. Návrh ze strany Jihočeského kraje byl, že Rada Jihočeského kraje projedná
cenu za převod akcií, která by se rovnala polovině účetní hodnoty společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice, a. s., která činí 6.496.500 Kč. Rada Jihočeského kraje dne
4. 6. 2020, usnesením č. 581/2020/RK-98 tento návrh schválila s tím, že je přílohou
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předloženého materiálu do zastupitelstva města. Aby mohlo dojít k případnému prodeji
akcí je nezbytné, aby se sešla valná hromada a na ni by mělo statutární město vyslat svého
zástupce, kterého musí delegovat zastupitelstvo. V návrhu usnesení je nominován
Ing. Svoboda, jako náhradní zástupce Mgr. Lavička. Valná hromada by se měla konat do
31. 8. 2020, ale dosud není znám její přesný termín. V tuto chvíli jde o to, že do budoucna
se město vyhne poskytování finančních prostředků na činnost Jihočeského letiště České
Budějovice, a. s. Návratnost vložených prostředků neexistuje. Za současné situace, kdy
letecký provoz je minimální, bude trvat dlouhé roky, než se dostane do nějakého
standardu. Pro město by znamenalo platit ročně desítky miliónů Kč, které by šly do této
společnosti s tím, že by koupilo pouze nějaký vliv v akciové společnosti. Otázkou je, zda
by to pro město bylo výhodné. Důvodem předložení tohoto materiálu je ekonomická
úspora, kdy za každý měsíc, pokud se podaří uzavřít smlouva s Jč. krajem o koupi akcií,
ušetří město 2,5 mil. Kč na provozních nákladech letiště. Materiál bude následně
předložen zastupitelstvu Jč. kraje dne 25. 6. 2020. Klub hnutí ANO bude hlasovat pro
přijetí usnesení. Upozornil na úpravu usnesení v ukládací části v odst. 1 „… rady města“
a v odst. 2 „… dle části II. odst. 2“.
Mgr. Thoma: Požádal o oddělené hlasování o jednotlivých částech usnesení. Několikrát
deklaroval, že je zdrženlivý k prodeji akcií, i když chápe, že dnes je situace úplně jiná
v souvislosti s Covid-19. Klub HOPB návrh na odprodej z velké části podpoří, ale on se
zdrží hlasování v části I. schvaluje.
Proběhla rozsáhlá debata o budoucnosti letiště, diskutovány byly negativní dopady,
dopravní a hluková zátěž, vliv na rozpočet města.
Mgr. Lavička oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Jihočeského letiště České
Budějovice, a. s.
Ing. arch. Klein oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Jihočeského letiště České
Budějovice, a. s.
Mgr. Pražák požádal o písemnou odpověď, jestli bude mít letiště certifikaci pro noční
létání.
Bc. Hošek připomněl „Dohodu o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.“, která byla schválena
zastupitelstvem dne 9. 12. 2019, usnesením č. 214/2019 a současně vyjádřil podporu
tomuto materiálu.
MUDr. Kuba navrhl odložení materiálu na mimořádné zasedání zastupitelstva města.
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů.
Proběhla diskuze k odložení materiálu.
Bylo hlasováno o předřazení projednávání bodů:
- poř. č. 27 Rozpočtová opatření 67 a 69
- poř. č. 28 Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv
a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav
otáčivého hlediště v Českém Krumlově
- poř. č. 29 Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 (28,0,2,5/35) – návrh byl přijat.
25.

Rozpočtová opatření číslo 67 a 69 (KP-ZM/273/2020/M/156)
Přijato usnesení č. 118/2020 (28,0,0,6/34)
Materiál uvedl Ing. Holický.

26.

Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města
a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav otáčivého hlediště
v Českém Krumlově (KP-ZM/278/2020/M/158)
Přijato usnesení č. 119/2020 (29,0,0,3/32)
Materiál uvedl Ing. Holický
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27.

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 (KP-ZM/272/2020/M/155)
Přijato usnesení č. 120/2020 (29,0,0,3/32)
Materiál uvedl Ing. Holický.

28.

Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za
rok 2019 (KP-ZM/265/2020/M/148)
Přijato usnesení č. 121/2020 (28,0,0,3/31)
Materiál uvedl Ing. Holický.

29.

Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019 (KPZM/269/2020/M/152)
Přijato usnesení č. 122/2020 (27,0,0,3/30)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil schválení závěrečného účtu
statutárního města České Budějovice za rok 2019.

30.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010,
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (KPZM/270/2020/M/153)
Přijato usnesení č. 123/2020 (28,0,0,2/30)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil schválení materiálu.

31.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května
a 2. června 2020 (KP-ZM/211/2020/M/128)
Přijato usnesení č. 124/2020 (28,0,0,2/30)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

32.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
a občanů města České Budějovice (KP-ZM/251/2020/M/135)
Přijato usnesení č. 125/2020 (27,0,0,3/30)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

33.

Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2020 (KPZM/205/2020/M/126)
Přijato usnesení č. 126/2020 (26,0,2,2/30)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že zasedání zastupitelstva jsou plánována na 4. září,
5. října, 2. listopadu a 7. prosince.
Z. Kudláčková konstatovala, že je překvapena, že se zasedání zastupitelstva nebude konat
v červenci či v srpnu, když magistrát měl omezený provoz dva měsíce. Nevidí důvod
k tomu, aby měl další pauzu s tím, že poslední prázdninový termín by se zasedání mohlo
konat. Zastupitelé nebyli dotazováni ohledně plánovaných termínů zasedání.
Ing. Svoboda odpověděl, že magistrát je v plném provozu i přes léto, ale i zastupitelé
čerpají dovolenou a byl by problém, aby se zastupitelstvo města o prázdninách sešlo.
Ing. Řeřábek doplnil, že od 1. 6. 2020 magistrát plně funguje a zaměstnanci, kteří měli
OČR se domnívali, že je povinná dovolená mine, ale bude jim nařízena např. po jednom
či dvou dnech v průběhu měsíců června, září a října 2020.

34.

Diskuze zastupitelů ()
Ing. Pikous se přimluvil za to, aby zasedání zastupitelstva byla ukončena v 19:00 hodin,
protože je nedůstojné, když zastupitelé postupně odcházejí.
Ing. Svoboda poděkoval za účast zastupitelům, kteří vydrželi, všem zaměstnancům
magistrátu, p. tajemníkovi a společnosti, která zajistila přenos a hlasování na zasedání
zastupitelstva. Věří, že se zastupitelstvo města bude moci příště sejít v zasedací místnosti
zastupitelstva města.
Ing. Pikous: Vznesl dotaz, zda bude předložena zpráva o činnosti výboru pro veřejnou
správu a IT.
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Ing. Svoboda: Odpověděl, že rada města tento bod na příští jednání navrhne.
J. Špak: Doplnil, že pokud jej nenavrhne rada města, bude jej navrhovat on s tím, že
počítá s předložením materiálu na příští zasedání zastupitelstva.
Ing. Pikous: Vyjádřil se k činnosti výboru pro veřejnou správu a IT, kdy připomněl práci
předsedy výboru v minulém volebním období.
Ing. Svoboda ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 h.
35.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:15 h) ()
V tomto bodu nevystoupil žádný občan.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x =
počet přítomných členů.
12. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:40 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19) (č.j. KPZM/255/2020/M/139)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 93/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
informaci o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19).
K bodu: Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího
rozpočtu (č.j. KP-ZM/258/2020/M/141)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 94/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizaci stávajícího rozpočtu,
v y z ý v á
poslance a senátory, aby schválili takový návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s výskytem Covid-19, ve kterém kompenzace přijaté Vládou ČR nebudou vypláceny na úkor
financování samospráv.

K bodu: Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města
a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových
příjmů (č.j. KP-ZM/259/2020/M/142)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 95/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. čerpání části finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města
k financování schodku rozpočtu vzniklého výpadkem rozpočtových příjmů v roce 2020
ve výši 19.275.317 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 68 - úpravu rozpočtu roku 2020 na základě ministerstvem
financí avizovaného propadu daňových příjmů ze sdílených daní z důvodu dopadu
pandemie koronaviru, a to: snížení rozpočtu příjmů v celkové výši 249.438.409 Kč,
snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 26.933.392 Kč, snížení rozpočtu
kapitálových výdajů v celkové výši 53.6832.700 Kč, zapojení nevyčerpaných prostředků
minulých let ve výši 149.547.000 Kč a zapojení Fondu rezerv a rozvoje města ve výši
19.275.317 Kč dle rozpisu,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2020
realizovat přijatá usnesení a promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 68 do rozpočtu
města roku 2020.

12

K bodu: Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci
COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/260/2020/M/143)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 96/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prominutí 50 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za nebytové prostory
pronajaté od statutárního města České Budějovice nájemcům uvedeným v Příloze č. 1 ve výši
uvedené v Příloze č. 1, pokud došlo k uzavření těchto prostor 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, a to ve formě dodatku ke stávající
nájemní smlouvě,
u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
uzavřít jednotlivé dodatky k nájemním smlouvám s tím, že je oprávněn se souhlasem nájemců
jednotlivých nebytových prostor k prominutí nájemného v nižší výši, pokud by takto přijaté
opatření ohrozilo možnost nájemce získat v maximální výši slevu na nájemném od státu na
základě připravovaného programu COVID – Nájemné.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové
péče za rok 2019 (č.j. KP-ZM/216/2020/M/133)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 97/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok
2019.
K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č.
2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště
VLTAVA (č.j. KP-ZM/214/2020/M/131)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 98/2020:
zastupitelstvo města
r u š í
usnesení č. 281/2017 ze dne 11. 12. 2017 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, č. 2162/66
a č. 2162/68, k.ú. České Budějovice 2, od konkrétních fyzických osob, za cenu ve výši
3.453.850 Kč, v celém rozsahu,
K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy
Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše
v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.) (č.j. KPZM/252/2020/M/136)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 99/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. budoucí darování části pozemku parc.č. 3683/15 o výměře 95 m2 v k. ú. České
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II.

Budějovice 5, z majetku statutárního města České Budějovice, Jihočeskému kraji,
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650,
2. budoucího přijetí daru části pozemku parc. č. 3683/1 o výměře 120 m2 v k. ú. České
Budějovice 5, od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
IČO 70890650,
3. budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým
plánem) zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství, a to
parc. č. 2513/7, parc.č. 2513/8, parc. č. 2513/14, parc. č. 2514/1, parc. č. 2514/7 a parc. č.
2514/10, vše v k. ú. České Budějovice 5, od budoucího vlastníka pozemků společnosti
Dobrovodská investiční, s. r. o., Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice, IČO
06978606, 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,
a)
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po
splnění podmínek budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi města k podpisu
kupní smlouvu,
b)
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě darovací
(darování) a smlouvu o budoucí smlouvě darovací (přijetí daru) a po provedení
stavby předložit primátorovi města k podpisu smlouvy darovací,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
a)
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí kupní
smlouvy podepsat kupní smlouvu,
b)
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě darovací (darování) a smlouvu o budoucí
smlouvě darovací (přijetí daru) a po provedení stavby podepsat obě smlouvy
darovací.

K bodu: Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny
České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048 (č.j. KP-ZM/262/2020/M/145)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 100/2020:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
návrh Strategie pro zelené město - Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny
České Budějovice, a.s. v letech 2020 – 2048,
II. d o p o r u č u j e
radě města při výkonu působnosti valné hromady Teplárny České Budějovice, a. s.,
schválit Strategii pro zelené město - Dlouhodobou koncepci podnikatelské činnosti Teplárny
České Budějovice, a. s., v letech 2020 – 2048, při zahrnutí:
1. návrhu, aby odpady do ZEVO pocházely převážně z území Jihočeského kraje,
2. návrhu, aby významná část odpadů pro ZEVO byla dopravována na místo určení po
železnici,
III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
předložit návrh koncepce Strategie pro zelené město - Dlouhodobé koncepce podnikatelské
činnosti Teplárny České Budějovice, a.s., v letech 2020 – 2048 k rozhodnutí radě města dle §
102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.
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K bodu: Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo
nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/267/2020/M/150)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 101/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního
města České Budějovice,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/254/2020/M/138)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 102/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

b e r e n a v ě d o m í
1. žádost Jihočeského Jazzového Festivalu, s. r. o., Okružní 2615, 370 01 České Budějovice,
IČO 26470837 o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - open air akce Jihočeský jazzový festival 2020 ve dnech 5. a 6. 8. 2020 offprogram a 7.
a 8. 8. 2020 hlavní open air v Českých Budějovicích,
2. žádost Prostoru pro všechny z. s., Komenského 87/16, Budějovické Předměstí, 397 01
Písek, IČO 22733418 o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Město lidem,
lidé městu 2020 ve dnech 28. a 29. 8. 2020 v Českých Budějovicích,
3. žádost Tempo Team Prague, s. r. o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČO 25107615 o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce 1/2Maraton České Budějovice dne 31. 10. 2020,
4. žádost Basketbalového Sportovního Klubu České Budějovice, z. s., Kostelní 1226/32,
370 04 České Budějovice, IČO 26588111 o poskytnutí neinvestiční dotace - významná
akce - Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku dne 1. 9. 2020 na náměstí
Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích,
5. žádost Šachového klubu QCC České Budějovice, z. s., Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České
Budějovice, IČO 27006794, o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Šachový
festival České Budějovice 2020 ve dnech 1. - 9. 7. 2020,
6. žádost Event media s. r. o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24269573
o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Night Run a Avon běh České
Budějovice 2020 dne 3. 10. 2020 v Českých Budějovicích,
7. žádost ART 4 PROMOTION, s. r. o., Hlinská 434/9, České Budějovice, 370 01 České
Budějovice, IČO 26051583 o poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce Multižánrový audiovizuální festival VLTAVA ŽIJE 2020 ve dnech 25. a 26. 9. 2020
v Českých Budějovicích,
8. žádost Festivalové kanceláře Emy Destinnové České Budějovice - koncertní agenturu, s.
r. o., Ant. Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice, IČO 65006828,o poskytnutí
neinvestiční dotace - významná akce - 31. Hudební slavnosti Emy Destinnové ve dnech
25. 8. - 25. 9. 2020 v Českých Budějovicích,
s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - open air akce - Jihočeský jazzový
festival 2020 ve dnech 5. a 6. 8. 2020 offprogram a 7. a 8. 8. 2020 hlavní open
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air v Českých Budějovicích ve výši 450.000 Kč pro Jihočeský Jazzový Festival, s. r. o.,
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, IČO 26470837,
2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Město lidem, lidé městu 2020 ve dnech
28. a 29. 8. 2020 v Českých Budějovicích ve výši 700.000 Kč pro Prostor pro všechny z.
s., Komenského 87/16, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 22733418,
3. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 1/2Maraton České Budějovice dne
31. 10. 2020 ve výši 500.000 Kč pro Tempo Team Prague, s. r. o., Františka Křížka
461/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 25107615,
4. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Náměstí se hýbe aneb Sportem do
školního roku dne 1. 9. 2020 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích ve
výši 100.000 Kč pro Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s., Kostelní
1226/32, 370 04 České Budějovice, IČO 26588111,
5. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Šachový festival České
Budějovice 2020 ve dnech 1. - 9. 7. 2020 ve výši 100.000 Kč pro Šachový klub QCC
České Budějovice, z. s., Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice, IČO 27006794,
6. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Night Run a Avon běh České
Budějovice 2020 dne 3. 10. 2020 v Českých Budějovicích ve výši 100.000 Kč pro Event
media s. r. o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24269573,
7. veřejnoprávní smlouvu ve vzorovém znění,
III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.
K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019 (č.j. KPZM/271/2020/M/154)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 103/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
doporučení rady města neudělit Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2019.
K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (č.j. KP-ZM/261/2020/M/144)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 104/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 6 - Mladé
1. Buková
2. Platanová
3. K Jezírkům
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: Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem
"ART SALON PIANO" (č.j. KP-ZM/212/2020/M/129)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 105/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč, na zajištění organizace akce s názvem
"ART SALON PIANO", jehož organizátorem je spolek Česká kultura, z. s., IČO
26607565 Nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na
kofinancování projektu,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na
kofinancování projektu s názvem "Mezinárodní komorní festival klasické hudby ART
SALON PIANO".

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany
životního prostředí za rok 2019 (č.j. KP-ZM/250/2020/M/134)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 106/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí
za rok 2019.
K bodu: Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 19. 6. 2020
(č.j. KP-ZM/213/2020/M/130)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 107/2020:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
usnesení RM č. 578/2020 ze dne 28. 5. 2020 a program valné hromady společnosti FCC
České Budějovice, s. r. o., která se bude konat 19. 6. 2020,
II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, náměstka primátora, jako zástupce statutárního města České Budějovice na
valnou hromadu společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., se sídlem Dolní 1, České
Budějovice, IČO 25171941, konanou dne 19.6.2020, jako náhradníka Ing. Martina Maršíka,
Ph.D.,
III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě
dle pokynu obsaženého v usnesení RM č. 578/2020 ze dne 28. 5. 2020,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.
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K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019 (č.j. KP-ZM/185/2020/M/115)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 108/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti
do 6 let věku v roce 2019.
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu
volnočasových aktivit v roce 2019 (č.j. KP-ZM/186/2020/M/116)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 109/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce
2019.
K bodu: Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice
(č.j. KP-ZM/201/2020/M/125)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 110/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice, IČO
60077093, kterým se upravuje výměra a cena pozemků ve správě uvedené školy,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního program města České Budějovice na podporu
sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/263/2020/M/146)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 111/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu sociální oblastí v roce 2020 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KPZM/264/2020/M/147)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 112/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění pečovatelské služby pro tyto poskytovatele:
a)
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve
výši 1.051.000 Kč,
b)
Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 1.322.500 Kč,
c)
Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.576.500 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KPZM/266/2020/M/149)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 113/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro tyto poskytovatele:
a)
Arpidu, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., IČO
65053079, ve výši 300.000 Kč,
b)
Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 373.300 Kč,
c)
Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 526.700 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KPZM/268/2020/M/151)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 114/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, z. ú., IČO
00571709, ve výši 110.421 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s. (č.j. KP-ZM/215/2020/M/132)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 115/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
dohodu o narovnání se společností OHL ŽS, a. s., se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00
Brno, IČO 46342796, na základě níž dojde ke smírnému vyřešení soudního řízení týkajícího
se akce „Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích“, vedeného u Okresního soudu
v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 169/2013,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu dohodu o narovnání,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dohodu o narovnání.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně
technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy
a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce
Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici"
(č.j. KP-ZM/257/2020/M/140)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 116/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce:
1. Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově,
2. Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB,
3. Rekonstrukce Domu umění,
4. Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. KPZM/279/2020/M/159)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 117/2020:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
prodej 10 ks akcií na jméno společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.,
Jihočeskému kraji za cenu 6.496.500 Kč,
d e l e g u j e
podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1. Ing. Jiřího Svobodu jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou
hromadu společnosti dle této části, a to včetně případné náhradní valné hromady konané
dle § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), v platném znění, které se budou konat v období do
31. 8. 2020,
2. Mgr. Viktora Lavičku jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice
na valnou hromadu společnosti dle této části, a to včetně případné náhradní valné
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hromady konané dle § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, které se budou konat
v období do 31. 8. 2020,
III. u k l á d á
1. zástupci statutárního města České Budějovice,
delegovanému zastupitelstvem města uvedenému v části II. hlasovat na valné hromadě
společnosti podle usnesení rady města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc náhradnímu zástupci delegovanému dle části II, odst. 2.
K bodu: Rozpočtová opatření číslo 67 a 69 (č.j. KP-ZM/273/2020/M/156)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 118/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 67 - zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2019
v celkové výši 20.999.212,58 Kč na zvýšení zůstatku základního běžného účtu
(5.819.212,58 Kč) a ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.
(15.180.000 Kč),
2. rozpočtové opatření číslo 69 - navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob
(DPPO) za obce za rok 2019 ve schváleném rozpočtu roku 2020 na základě daňového
přiznání ve výši 7.391.560 Kč (DPPO), zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního
odboru ve výši 6.674.710 Kč pro platbu daně a zapojení na rezervy běžných výdajů
finančního odboru ve výši 716.850 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2020
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 67 a 69 do rozpočtu města roku 2020.

K bodu: Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje
města a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav
otáčivého hlediště v Českém Krumlově (č.j. KP-ZM/278/2020/M/158)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 119/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. použití části finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje
města pro realizaci stavebně technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově
ve výši 25.000.000 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 70 - zapojení části finančních prostředků z peněžního fondu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 25.000.000 Kč na zvýšení rozpočtu kapitálových
výdajů investičního odboru pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky
a uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebně technických úprav otáčivého hlediště
v Českém Krumlově,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2020
realizovat přijatá usnesení a promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 70 do rozpočtu
města roku 2020.
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K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 (č.j. KP-ZM/272/2020/M/155)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 120/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 - přesun části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů
investičního odboru z akce preventivní a represivní systémy na akci Senovážné náměstí –
stavební úpravy na stavební úpravy zastávek MHD před KD Metropol a rozšíření komunikace
o bypass pro veřejnou hromadnou dopravu z ulice Žižkovy směrem na Senovážné náměstí ve
výši 17.700.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2020
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 do rozpočtu města roku 2020.

K bodu: Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice
za rok 2019 (č.j. KP-ZM/265/2020/M/148)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 121/2020:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a další související zákony, schválit účetní závěrku roku 2019 za účetní jednotku
statutárního města České Budějovice dle důvodové zprávy.
K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019 (č.j. KPZM/269/2020/M/152)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 122/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

b e
1.
2.
3.

r e n a v ě d o m í
přehled finančního hospodaření za rok 2019,
přehled peněžních fondů za rok 2019,
vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního
města České Budějovice 2019,
4. základní informace o majetku statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2019,
5. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů,
příspěvkovým organizacím a vyúčtování doplňkové (hospodářské) činnosti města za rok
2019,
6. zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města
České Budějovice za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; chyby a nedostatky zjištěné
při dílčích přezkoumáních hospodaření byly napraveny přijatými opatřeními v průběhu
přezkoumání,
7. přijatá opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 zjištěných v rámci závěrečného
přezkoumání,
s c h v a l u j e
závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019 a dle § 17 odst. 7 písm. a)
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
22

III. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 12. 2021
předložit zastupitelstvu města informaci o splnění přijatých opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019 zjištěných v rámci závěrečného přezkoumání.
K bodu: Dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010,
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (č.j.
KP-ZM/270/2020/M/153)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 123/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne
13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice,
na překlenutí případného dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru
v části běžného rozpočtu, jímž se mění datum splatnosti do 30. 6. 2021,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2020
předložit dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru k podpisu primátorovi města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, do 30. 6. 2020
podepsat dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května
a 2. června 2020 (č.j. KP-ZM/211/2020/M/128)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 124/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 2020.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice a občanů města České Budějovice (č.j. KP-ZM/251/2020/M/135)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 125/2020:
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 občanů
města.
K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2020 (č.j.
KP-ZM/205/2020/M/126)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 126/2020:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí roku 2020: 4. září, 5. října,
2. listopadu, 7. prosince.
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Č. Budějovice 5. 6. 2020
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Richard Schötz
Mgr. Petr Stehlík
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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