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KP-ZM/448/2020/Z/5
ZÁPIS
ze 14. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 5. 10. 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, 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, RNDr. Jan Zahradník
Omluveni:
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil ve sportovní hale primátor Ing. Jiří Svoboda.
Blahopřál všem zastupitelům, kteří byli dne 3. 10. 2020 zvoleni ve volbách do
Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo ve sportovní hale v době zahájení
(9:05 hodin) přítomno 42 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za odchod během jednání se omluvil zastupitel Richard Schötz.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Jaroslav Berka, členové Mgr. Jan
Kubeš, Ing. Jan Mádl, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Petr Maroš, Zuzana Kudláčková
a Ing. Jan Pikous. (42,0,0,0/42)
Zastupitelé obdrželi na stůl „Žádost Josefa Kotalíka o podporu realizace dokumentárního
filmu" společně s odpovědí primátora města Ing Svobody.
MgA. Piskač: V návaznosti na minulé zasedání zastupitelstva, kdy byla vyhlášena minuta
ticha za oběti totalitního režimu, navrhl zařazení nového bodu poř. č. 1„Stanovení
konkrétní adekvátní finanční částky z rozpočtu města určené k pokrytí nákladů
humanitární pomoci politickým obětem režimu v Bělorusku, Číně a Severní Koreji
a logistické zajištění dopravy zdravotní, materiální a personální pomoci na místo určení.“
Myslí si, že pokud nemá být politika prázdnými gesty, měla by následovat konkrétní
pomoc.
Proběhla diskuze k výše uvedenému návrhu MgA. Piskače s tím, že Mgr. Heller považuje
jeho návrh za nesystémový, a pokud má mít dopad do rozpočtu města, měl být projednán
na finančním výboru.
J. Špak: Navrhl zařazení bodu „Návrh na pořízení změny Jednacího řádu Zastupitelstva
města České Budějovice“ společně s návrhem usnesení – „zastupitelstvo města
doporučuje Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, svolat pracovní skupinu k úpravě
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Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice složenou ze zástupců všech klubů
v zastupitelstvu města, za účelem úpravy jednacího řádu k umožnění účasti
prostřednictvím telekonference na jednání zastupitelstva a výborů zastupitelstva.“
Proběhla debata k návrhu J. Špaka, který nebyl projednán na poradě předsedů klubů
zastupitelů před jednáním zastupitelstva.
Mgr. Bc. Pikous: Upozornil, že Ministerstvo vnitra České republiky připravuje novelu
zákona o obcích, která tuto otázku upravuje a myslí si, že by bylo rozumné počkat
s úpravou jednacího řádu až po schválení této legislativní změny.
Ing. Svoboda: Rada města České Budějovice již svůj jednací řád změnila, aby mohla
jednat pomocí dálkového přístupu a obdobně se bude pokračovat s přípravou z hlediska
zastupitelstva města. Nepotřebuje k tomuto usnesení zastupitelstva, protože pracovní
skupinu pro úpravu jednacího řádu svolá nezávisle na předloženém návrhu J. Špaka.
V této souvislosti upozornil, že problémem je vyřešení účasti veřejnosti na zasedání, ale
aby vše fungovalo, musí být změna projednána se všemi kluby v zastupitelstvu.
Bc. Hošek v této souvislosti zmínil, že se blíží projednání rozpočtu na příští rok a mohlo
se stát, že by více zastupitelů mohlo být v karanténě.
Ing. Svoboda odkázal na Jednací řád Zastupitelstva města České Budějovice.
J. Špak: Informoval, že svůj návrh stáhl a není nutné o něm hlasovat, když pan primátor
plánuje pracovní skupinu svolat.
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače na zařazení bodu jako poř. č. 1 „Stanovení
konkrétní adekvátní finanční částky z rozpočtu města určené k pokrytí nákladů
humanitární pomoci politickým obětem režimu v Bělorusku, Číně a Severní Koreji
a logistické zajištění dopravy zdravotní, materiální a personální pomoci na místo určení.“
(2,18,13,10/43) – bod nebyl zařazen.
Byl schválen program 14. zasedání zastupitelstva města. (40,0,1,2/43)
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Jaroslava Berku a Mgr. Ivana
Nadberežného.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Přestávka na oběd byla vyhlášena po vyčerpání bodů programu v 11:00 hodin s tím, že ve
13:00 hodin byl projednán bod „Vystoupení občanů“.
Bylo hlasováno o ukončení zasedání ZM po vyčerpání všech bodů programu
(32,1,6,4/43).
1.

Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1.
U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování
(KP-ZM/379/2020/M/208)
Přijato usnesení č. 162/2020 (33,0,11,0/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Proběhla diskuze k návrhu na pořízení změny územního plánu města České Budějovice
v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování,
kde se v současné době buduje výstavba „ZTV Branišovská“.

2.

Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s. (KP-ZM/412/2020/M/211)
Přijato usnesení č. 163/2020 (38,0,0,6/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda z důvodu omluvy náměstka primátora Ing. Vojtka, Ph.D., ze
zasedání zastupitelstva. Jedná se o změnu termínu turnaje „O pohár primátora města
Českých Budějovic“.

3.

Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 2020 (KP-ZM/419/2020/M/218)
Přijato usnesení č. 164/2020 (28,0,3,13/44)
Materiál uvedl Ing. Holický.
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Byl projednán bod poř. č. 6 Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny
jednání 7., 14. a 21. září 2020.
4.

Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 20212025 (KP-ZM/416/2020/M/215)
Přijato usnesení č. 165/2020 (37,0,0,7/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že požádal o úpravu usnesení takto „I. schvaluje
Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021 – 2025.“
Jednání byl přítomen Ing. arch. Tadeáš Matoušek.

5.

Majetkové dispozice ()

5.1

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České
Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj – vypořádání spoluvlastnického podílu
k bytové jednotce) (KP-ZM/418/2020/M/217)
Přijato usnesení č. 166/2020 (40,0,0,4/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

5.2

Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – majetkové vypořádání
pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, severní
spojka) (KP-ZM/423/2020/M/221)
Přijato usnesení č. 167/2020 (40,0,0,4/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová oznámila střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM,
s tím, že je zaměstnankyní Jč. univerzity a dané družstvo má smluvní vztah se Školním
zemědělských podnikem.
Ing. Moravec připomněl, že je členem Správní rady Jč. univerzity.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., oznámila střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM s tím,
že je také zaměstnankyní Jč. univerzity.

5.3

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87
a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj) (KPZM/417/2020/M/216)
Přijato usnesení č. 168/2020 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

5.4

Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6
(majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice) (KPZM/424/2020/M/222)
Přijato usnesení č. 169/2020 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

5.5

Dispozice s majetkem města – budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú.
České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České
Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí) (KPZM/425/2020/M/223)
Přijato usnesení č. 170/2020 (39,0,1,4/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

5.6

Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú.
Třebotovice - zrušení usnesení (KP-ZM/420/2020/M/219)
Přijato usnesení č. 171/2020 (35,0,3,6/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

5.7

Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV
U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné (KP-ZM/421/2020/M/220)
Přijato usnesení č. 172/2020 (39,0,2,3/44)
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Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Proběhla debata o odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I,
k. ú. České Vrbné.
konkrétní fyzická osoba vystoupil s žádostí o podporu odkoupení pozemku a údržby
komunikace.
konkrétní fyzická osoba vystoupila jménem občanů, kteří v dané lokalitě bydlí. Požádala
o schválení materiálu, kdy stav komunikace odpovídá jejímu stáří a v dohledné době do ní
nebude potřeba investovat.
5.8

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České
Budějovice 7, Lidická tř. (KP-ZM/415/2020/M/214)
Usnesení nebylo přijato (1,32,6,5/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

6.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 2020
(KP-ZM/413/2020/M/212)
Přijato usnesení č. 173/2020 (36,0,0,8/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

7.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/414/2020/M/213)
Přijato usnesení č. 174/2020 (37,0,0,7/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

8.

Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační
technologie Zastupitelstva města České Budějovice (KP-ZM/427/2020/M/224)
Přijato usnesení č. 175/2020 (35,0,0,9/44)
Materiál uvedl J. Špak.

9.

Diskuze zastupitelů ()
RSDr. Braný: Požádal o zpracování přehledu, komu byl povolen zábor veřejného
prostranství a odpuštěn poplatek (finanční vyčíslení) v období 2019 – 2020.
Ing. Svoboda: Odpověděl, že přehled bude zpracován a odeslán písemně v zákonné lhůtě.
Ing. Pikous: Připomněl svoji kritiku k činnosti výboru pro veřejnou správu a IT.
Vznesl dotaz na prezentaci helpdesku za zastupitelstvu, kterou ve svém materiálu
avizoval Josef Špak, předseda výboru pro veřejnou správu a IT.
J. Špak: Odpověděl, že zasedání zastupitelstva se koná v improvizovaných podmínkách
sportovní haly, kdy on počítal s prezentací helpdesku v zasedací místnosti zastupitelstva,
kde je možné ji technicky zabezpečit. Dále uvedl, že Ing. Pikous se natolik zajímá
o činnost výboru pro veřejnou správu a IT a o technické věci, proto navrhl ke zvážení, zda
by KSČM neměla vyměnit svého zástupce ve výboru. Vždy je vhodné, aby nejen
předseda, ale i ostatní členové byli ve výboru co nejaktivnější.

10.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Vystoupil se stížností na Městskou polici České Budějovice
s tím, že dne 7. 9. 2020 mu byla neoprávněně uložena pokuta 200 Kč za parkování před
domem v ul. U Trojice 12 a nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
Současně se pozastavil nad chováním policistky č. 990, která mu nesdělila jméno.
Požádal o omluvu ze strany městské policie a zrušení pokuty.
Ing. Svoboda: V reakci na vystoupení konkrétní fyzické osoby uvedl, že již podal stížnost
písemně, byla postoupena k vyjádření městské policii. Celá záležitost je zaznamenána na
kameru a odpověď na ni mu byla zaslána. V souvislosti s jeho dnešním vystoupením, mu
bude písemně odpovězeno v zákonné lhůtě.
Ukončil 14. zasedání zastupitelstva města ve 13:07 hodin.
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-

Odpověď na podnět konkrétní fyzické osoby ve věci změny Jednacího řádu Zastupitelstva
města České Budějovice (KP-ZM/428/2020)
Odpověď na e-mail konkrétní fyzické osoby týkající se kritiky na vývoj ve městě České
Budějovice - parkovací místa (KP-ZM/429/2020)
Žádost konkrétní fyzické osoby o podporu a realizaci dokumentárního filmu společně
s odpovědí (KP-ZM/444/2020)
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.
14. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 13:07 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1.
U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu
pořizování (č.j. KP-ZM/379/2020/M/208)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 162/2020:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada
I v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též „změna ÚPnM“) ve zkráceném postupu
pořizování,
II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení změny ÚPnM ve zkráceném postupu pořizování s tím, že finanční náklady
spojené se zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatel,
III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace
navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města,
2. zajistit předání obsahu návrhu na pořízení změny územního plánu města České
Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve
zkráceném postupu pořizování navrhovateli.
K bodu: Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s. (č.j. KP-ZM/412/2020/M/211)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 163/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 uzavřené dne 27. 7. 2020 v rámci Dotačního
programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 u Opatření č. 4 - příspěvek
na sportovní akce s HC České Budějovice, z. s., se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, České
Budějovice, PSČ 370 01, IČO 144990061, který řeší změnu termínu realizace akce "O pohár
primátora města Českých Budějovic",
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 2020 (č.j. KP-ZM/419/2020/M/218)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 164/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 112 - úpravu rozpočtu roku 2020 na základě provedené kontroly
a přehodnocení rozpočtu příjmů, výdajů a financování, a to zvýšení rozpočtu příjmů v celkové
výši 108.586.411 Kč, snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 1.944.008,98 Kč,
snížení rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 254.185.000 Kč a úpravu rozpočtu
financování v celkové výši 364.715.419,98 Kč (v rámci úpravy financování dochází ke
snížení zapojeného úvěru u KB, a. s., ve výši 70.000.000 Kč, snížení zapojení peněžního
fondu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 43.250.000 Kč, zvýšení zůstatku základního
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II.

běžného účtu ve výši 119.890.000 Kč a převod uvolněných finančních prostředků do
peněžního fondu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 131.575.419,98 Kč),
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 10. 2020
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 112 do rozpočtu města roku 2020.

K bodu: Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České
Budějovice 2021-2025 (č.j. KP-ZM/416/2020/M/215)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 165/2020:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021 - 2025.
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České
Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj – vypořádání spoluvlastnického
podílu k bytové jednotce) (č.j. KP-ZM/418/2020/M/217)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 166/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej id. 18180/361577 pozemku parc. č. 2017/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1508 m2 v k. ú. České Budějovice 2 (spoluvlastnický podíl náležející k jednotce č. 1470/16)
konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 119.000 Kč + 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 – směna pozemků mezi statutárním městem České
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – majetkové
vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská – Na
Sádkách, severní spojka) (č.j. KP-ZM/423/2020/M/221)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 167/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice:
- část pozemku parc. č. 1616/1 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č.
1616/5 o výměře 236 m2 a pozemek parc. č. 1620/13 – ostatní plocha, ost. komunikace
o výměře 160 m2, vše k.ú. České Budějovice 2,
- část pozemku parc. č. 216/2 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č.
216/4 o výměře 3846 m2 a část pozemku parc. č. 217 oddělenou geom. plánem a označenou
jako pozemek parc. č. 217/2 o výměře 5997 m2, vše k. ú. České Vrbné,
- pozemek parc. č. 3/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2, část pozemku parc. č. 40/45
oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č. 40/64 o výměře 916 m2, část
pozemku parc. č. 538/93 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č.
538/120 o výměře 852 m2, část pozemku parc. č. 540/2 oddělenou geom. plánem a označenou
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II.

jako pozemek parc. č. 540/10 o výměře 2194 m2 a pozemek parc. č. 540/6 – ostatní plocha,
zeleň o výměře 21 m2, vše k. ú. Haklovy Dvory, v rozsahu dle přílohy č. 3 (celkem výměra
14266 m2),
za pozemky ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem
Branišovská 1645/31a, České Budějovice, IČO 60076658:
- pozemek parc. č. 1928/14 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 529 m2, část pozemku
parc. č. 1931/1 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č. 1931/7 o výměře
2914 m2, část pozemku parc. č. 1933/2 oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek
parc. č. 1933/8 o výměře 528 m2, část pozemku parc. č. 1984/81 oddělenou geom. plánem
a označenou jako pozemek parc. č. 1984/140 o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 2204/1
oddělenou geom. plánem a označenou jako pozemek parc. č. 2204/8 o výměře 120 m2, vše k.
ú. České Budějovice 2,
- pozemek parc.č. 1121/1 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1122 m2, k. ú. České
Budějovice 3, v rozsahu dle přílohy č. 4 (celkem výměra 5265 m2),
s finančním doplatkem ve prospěch statutárního města České Budějovice ve výši 8.000 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. 2015/86, č.
2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj) (č.j.
KP-ZM/417/2020/M/216)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 168/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře
1061 m2, parc. č. 2015/87 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 286 m2 a č. 2015/128 – ostatní
plocha, ost. komunikace o výměře 348 m2, vše k. ú. České Budějovice 2, z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města České
Budějovice,
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: Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6
(majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice) (č.j.
KP-ZM/424/2020/M/222)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 169/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
přijetí daru pozemků zastavěných stavbou komunikace a chodníků včetně všech součástí
a příslušenství v k. ú. České Budějovice 6 - par.č. 3595, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
3377 m2, parc. č. 3447, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2577 m2, parc. č. 3559,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 940 m2, parc.č. 3446, ostatní plocha, ostatní
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II.

komunikace, o výměře 751 m2, parc.č. 3381/1, orná půda, o výměře 4195 m2, parc. č. 3377,
orná půda, o výměře 3286 m2, parc.č. 3521, orná půda, o výměře 80 m2, parc. č. 3519, orná
půda, o výměře 70 m2, parc. č. 3556, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 171 m2
a parc. č. 3597, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2603 m2, od obce Staré
Hodějovice, IČO 00245453,
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 – budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú.
České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL
České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí) (č.j. KPZM/425/2020/M/223)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 170/2020:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí darování části pozemku parc.č. 972/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. České Budějovice
4, zastavěné stavbou komunikace (odbočovacího pruhu) včetně součástí a příslušenství,
vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“, z majetku
statutárního města České Budějovice, budoucímu vlastníkovi stavby komunikace
Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí darovací smlouvě,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí darovací smlouvě.

K bodu: Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2
v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení (č.j. KP-ZM/420/2020/M/219)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 171/2020:
zastupitelstvo města
r u š í
usnesení č. 146/2019 ze dne 17. 6. 2019 týkající se odkoupení částí pozemků od vlastníků pozemků
v k. ú. Třebotovice za cenu v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku - parc. č. 110/1 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 63 m2 za cenu ve výši 47.250 Kč a parc. č. 104/2 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 10 m2 za cenu ve výši 7.500 Kč, celkem 54.750 Kč, tj. 750 Kč/m2,
K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby
ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/421/2020/M/220)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 172/2020:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 320/1, o výměře 1423 m2, k. ú. České Vrbné, zastavěného
stavbou komunikace včetně součástí a příslušenství realizované v rámci stavby „ZTV
U Hvízdala I“ od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod
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staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč,
II.

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

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14.
a 21. září 2020 (č.j. KP-ZM/413/2020/M/212)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 173/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 7., 14. a 21. září 2020.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/414/2020/M/213)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 174/2020:
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 územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační
technologie Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-ZM/427/2020/M/224)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 175/2020:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
1.
zprávu o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města
České Budějovice - termín jednání: 16. 9. 2020,
2.
zprávu o činnosti územních skupin za období únor-září 2020,
3.
představení helpdesku.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České
Budějovice 7, Lidická tř. (č.j. KP-ZM/415/2020/M/214)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3089/3 (trvalý travní porost) o výměře
774 m2 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.

Č. Budějovice 5. 10. 2020
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Jaroslav Berka
Mgr. Ivan Nadberežný
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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