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KP-ZM/360/2021/Z/6
ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 6. 9. 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře
budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Přítomni:
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, Jaroslav Hansal,
Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. arch. Jan Klein,
Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan
Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková, Mgr. Viktor
Lavička, Ing. Jan Mádl, Ing. Petr Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan Michl, JUDr. Svatomír
Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, 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:
Mgr. Jana Kilbergerová, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. Jan Pikous
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří
Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době
zahájení (9:05) přítomno 36 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně
se usnášet.
Za odchod během jednání se omluvil MgA. Jan Piskač.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Jan Mádl, členové Mgr. Lukáš
Bajt, Jan Michl, Ing. Michaela Kudláčková, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA., Zuzana
Kudláčková, Mgr. Ivan Nadberežný (39,0,0,0/39).
Na návrh předkladatele byl z programu jednání stažen materiál Dispozice s majetkem
města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – STAVMAT
STAVEBNINY, a. s. (KP-ZM/351/2021/M/182).
Byl schválen program jednání 23. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
(36,0,0,3/39).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Kubeše a Mgr. Viktora
Lavičku.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice byl ověřen a nebyly proti
němu vzneseny námitky.
Bylo hlasováno o ukončení 23. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po
vyčerpání všech bodů programu (30,1,8,1/40) – návrh byl přijat.

1.

Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (KPZM/334/2021/M/165)
Přijato usnesení č. 122/2021 (39,0,1,1/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
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V diskusi zazněly úvahy o možnostech náboru, motivace nových přísedících, apel na
členy parlamentu ohledně změny zákona v této záležitosti.
2.

Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2022 (KPZM/354/2021/M/185)
Přijato usnesení č. 123/2021 (39,0,3,0/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Proběhla diskuse k avizované přípravě nového koncesního řízení na nového
provozovatele kina a k výpovědi stávajícího provozovatele.

3.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce
2020 (KP-ZM/321/2021/M/152)
Přijato usnesení č. 124/2021 (42,0,0,0/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

4.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního
prostředí za rok 2020 (KP-ZM/325/2021/M/156)
Přijato usnesení č. 125/2021 (42,0,0,0/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

5.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (KPZM/326/2021/M/157)
Přijato usnesení č. 126/2021 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
JUDr. Mlčoch se dotázal na neakceptování doporučení Ministerstva vnitra ČR,
uvedených v právním posouzení vyhlášky k čl. 2 g) a čl. 10 odst. 2 a).
Ing. Moravec vysvětlil systém sběru oděvů a textilního materiálu, jejich následné využití
a zpracování. Uvedl, že doporučení a upozornění ministerstva vnitra vzali na vědomí.
Dále k čl. 10 uvedl, že občané Českých Budějovic dostávají od města bezúplatně nádobu
na směsný komunální odpad. V lokalitách s tříděním od prahu domu také nádobu na bio
odpad, papír a plast. V případě, že někdo s typizovanou nádobu není spokojen, po
domluvě s odborem správy veřejných statků si může zakoupit jinou.

6.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice,
příspěvkové organizace (KP-ZM/332/2021/M/163)
Přijato usnesení č. 127/2021 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

7.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
v roce 2020 (KP-ZM/318/2021/M/149)
Přijato usnesení č. 128/2021 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

8.

Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích (KP-ZM/348/2021/M/179)
Přijato usnesení č. 129/2021 (38,0,0,4/42)
Materiály bodů č. 8 a 9 uvedl společně Ing. Vojtko, Ph.D.
Ing. Vojtko, Ph.D., doc. Dr. Ing. Škodová Parmová a doc. Ing. Kozlová, Ph.D., učinili
oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu), jsou zaměstnanci Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
Ing. Moravec učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu), je členem
Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

9.

Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (KPZM/349/2021/M/180)
Přijato usnesení č. 130/2021 (39,0,0,3/42)
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10.

Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením - změna
usnesení zastupitelstva města č. 337/2009 (KP-ZM/337/2021/M/168)
Přijato usnesení č. 131/2021 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

11.

Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice (KPZM/320/2021/M/151)
Přijato usnesení č. 132/2021 (38,0,1,3/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., se dotázala na důvody nepřijetí usnesení v radě města k tomuto
materiálu.
Ing. Vojtko, Ph.D., uvedl, že hlavním důvodem byly některé výdaje, uvedené v žádosti.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento
materiál.

12.

Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých
Budějovicích (KP-ZM/344/2021/M/175)
Přijato usnesení č. 133/2021 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., upozornila na formální chyby v důvodové zprávě materiálu,
týkající se podpory terénní hospicové služby a podpory sociálních služeb.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento
materiál.

13.

Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti
v roce 2020 (KP-ZM/345/2021/M/176)
Přijato usnesení č. 134/2021 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., učinila oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet
zájmu), je vedoucí jedné z poboček organizace Bílého kruhu bezpečí.

14.

Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní křižovatka
Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na Jiráskově nábřeží
u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská" (KP-ZM/347/2021/M/178)
Přijato usnesení č. 135/2021 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje schválit materiál v předložené
podobě.

15.

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021 (KP-ZM/328/2021/M/159)
Přijato usnesení č. 136/2021 (33,0,0,9/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
M. Šebek se dotázal na výhled výdajů do konce roku, zda se budou realizovat plánované
investice za letošní rok, jaké bude čerpání kapitálových výdajů.
Ing. Holický uvedl, že v současné době se počítá s převodem cca 247 mil. Kč do rozpočtu
roku 2022, je pravděpodobné, že některá výběrová řízení nedoběhnou do konce, některé
investice nebudou dokončeny např. z důvodu nepřízně počasí. Konkrétní přehled čísel
v současné době dávat nelze.

16.

Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 2021 (KP-ZM/329/2021/M/160)
Přijato usnesení č. 137/2021 (27,0,6,9/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje schválit materiál v předloženém
znění.

17.

Rozpočtová opatření číslo 139 až 141 (KP-ZM/330/2021/M/161)
Přijato usnesení č. 138/2021 (32,0,0,10/42)
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Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje schválit materiál v předloženém
znění.
18.

Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 33 (KP-ZM/331/2021/M/162)
Přijato usnesení č. 139/2021 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje schválit materiál v předloženém
znění.

19.

Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 2 (KP-ZM/327/2021/M/158)
Přijato usnesení č. 140/2021 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Konečný, Ph.D., upozornil, že stavební zákon ukládá stavebníkovi u stavby
financované z veřejných prostředků povinnost zajištění technického dozoru stavebníka
autorizovanou osobou. V případě přidělení nižších dotací, může stavebník za tyto dozory
zaplatit někdy více než byla výše dotace.

20.

Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových
prostor v majetku statutárního města České Budějovice (KP-ZM/338/2021/M/169)
Přijato usnesení č. 141/2021 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Z. Kudláčková učinila oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučuje schválit materiál v předloženém
znění.

21.

Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových
prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální žádosti o prominutí
nájemného (KP-ZM/340/2021/M/171)
Přijato usnesení č. 142/2021 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.

Majetkové dispozice ()

22.1

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6 v k. ú. Staré
Hodějovice (KP-ZM/355/2021/M/186)
Přijato usnesení č. 143/2021 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Konečný, Ph.D., podotkl, že Jihočeský vodárenský svaz má umožněný přístup
k vodárenskému objektu.
JUDr. Mlčoch poukázal na nízkou prodejní cenu za m2.
Mgr. Thoma učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu), je členem
představenstva Jihočeského vodárenského svazu. Dále uvedl, že Jihočeský vodárenský
svaz usiluje o to, aby všechna vodohospodářská zařízení a infrastruktura byly umístěny na
pozemcích, které má ve vlastnictví. Přimluvil se za schválení prodeje za navrženou cenu,
vodárenský svaz není klasická obchodní společnost, je to zájmové sdružení právnických
osob a město České Budějovice je jedním z největších odběratelů pitné vody
z vodárenské soustavy.
JUDr. Ing. Bouzek uvedl, že cena je stanovena znaleckým posudkem.

22.2

Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú. České
Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé) (KP-ZM/333/2021/M/164)
Přijato usnesení č. 144/2021 (32,0,6,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Konečný, Ph.D., poznamenal, že dle územní studie jsou uvedené pozemky součástí
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krajinné zeleně rekreační a že pozemek parc. č. 2599/62 je dotčen veřejně prospěšnou
stavbou, tj. rozšířením městské vodovodní sítě.
JUDr. Ing. Bouzek přislíbil úpravu smlouvy doplněním závazkového vztahu.
JUDr. Mlčoch upozornil, že v přiložené smlouvě se uvádí prodej orné půdy a v důvodové
zprávě půda rekreační zeleně.
JUDr. Ing. Bouzek uvedl, že zde dochází ke směšování termínů použitých v materiálu.
Termínem orná půda se označují pozemky v katastru nemovitostí potažmo v dispozicích
ve smlouvách kupních i darovacích. V důvodové zprávě je použit termín konkrétního
způsobu využití pozemku dle územního plánu.
22.3

Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1 v k. ú.
Branišov u Dubného (KP-ZM/356/2021/M/187)
Přijato usnesení č. 145/2021 (35,0,0,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Konečný, Ph.D., podotkl, že odbor správy veřejných statků upozorňuje na zachování
přístupu ke zbývající části pozemku parc. č. 492/3 v majetku města a že předmětná část
pozemku je součástí plochy dopravní infrastruktury.
JUDr. Ing. Bouzek doplnil, že prodejem pozemku nebude omezen přístup na pozemky
města a žádná komunikace tudy nevede.

22.4

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České
Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu
k jednotce – garáži) (KP-ZM/322/2021/M/153)
Přijato usnesení č. 146/2021 (34,0,0,8/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.5

Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7, 3273/8,
1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č. 2762/3, 2762/4 a záměr prodeje
pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (KPZM/350/2021/M/181)
Přijato usnesení č. 147/2021 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.6

Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1,
2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa,
Rožnov (KP-ZM/343/2021/M/174)
Přijato usnesení č. 148/2021 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.7

Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu přeložku
silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice (KPZM/342/2021/M/173)
Přijato usnesení č. 149/2021 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
JUDr. Mlčoch upozornil na chybu v přiložené budoucí darovací smlouvě v 3. odst. čl.
VII., slovo "prodávající" je potřeba nahradit slovem „nabyvatel“.

22.8

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6 a 1012/14, k. ú.
České Budějovice 7 (ul. Roudenská) (KP-ZM/323/2021/M/154)
Přijato usnesení č. 150/2021 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.9

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú. České
Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova) (KP-ZM/324/2021/M/155)
Přijato usnesení č. 151/2021 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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22.10

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k.
ú. České Budějovice 6 (KP-ZM/336/2021/M/167)
Usnesení nebylo přijato (1,20,15,5/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Procházková, MBA, se dotázala, jakým způsobem je nyní nakládáno s tímto
pozemkem.
JUDr. Ing. Bouzek uvedl, že z pozemku byla odstraněna zchátralá budova sokolovny
a probíhá občasná údržba pozemku.

22.11

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části pozemku
parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov (KPZM/339/2021/M/170)
Usnesení nebylo přijato (0,17,22,2/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.12

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České
Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (KP-ZM/341/2021/M/172)
Usnesení nebylo přijato (0,5,35,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.13

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú.
Haklovy Dvory (KP-ZM/357/2021/M/188)
Usnesení nebylo přijato (0,17,16,7/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.14

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy
Dvory (KP-ZM/352/2021/M/183)
Usnesení nebylo přijato (0,12,21,7/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.15

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11 a 212/24,
v k. ú. České Vrbné (KP-ZM/353/2021/M/184)
Usnesení nebylo přijato (0,12,22,6/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

22.16

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice –
Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník a parc. č. 1474/1 v k.
ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník (KP-ZM/335/2021/M/166)
Usnesení nebylo přijato (0,23,12,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/319/2021/M/150)
Přijato usnesení č. 152/2021 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
RSDr. Braný poděkoval za odpověď na svůj dotaz a dal ke zvážení návrh, zda by lavičky
na zastávkách MHD nemohly být ve správě Dopravního podniku města České
Budějovice.
Ing. Procházková, MBA, poděkovala za odpověď a navrhla umístění informační tabule
ohledně přípravy předmětného chodníku.
Ing. Holický informoval o aktuálním stavu přípravy chodníku.

24.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2.
a 19. července a 23. srpna 2021 (KP-ZM/346/2021/M/177)
Přijato usnesení č. 153/2021 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
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25.

Diskuse zastupitelů ()
Z. Kudláčková se dotázala, proč letos v době konání akce „Město lidem – lidé městu“
byly trhy na Piaristickém náměstí zrušeny bez náhrady, ač dříve bylo zvykem tyto trhy
pořádat v době konání akce na náměstí Přemysla Otakara II. Nabídla ke zvážení
obnovení této praxe.
MgA. Piskač vznesl kritiku k mediálnímu výstupu některých členů rady města ve věci
vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích. Dle jeho názoru
jako reprezentanti města mají hájit rozhodnutí zastupitelstva města.
Ing. Svoboda informoval, že v souvislosti s podáním žaloby na určení vlastnického práva
statutárního města České Budějovice k pozemkům v lokalitě Děkanských polí byla
vybrána právní kancelář Zvolánková a spol., probíhá jednání s touto právní kanceláří,
citoval z korespondence mezi městem a touto kanceláří.
Ing. Konečný, Ph.D., se připojil ke kritice vystoupení zástupců města v médiích ve věci
vlastnictví pozemků a vznesl připomínky k výběru právní kanceláře.
JUDr. Ing. Bouzek se vyjádřil ke kritice MgA. Piskače a Ing. Konečného, Ph.D.,
prezentoval svůj názor a trvá na neúspěšnosti pokusu určovací žaloby.
Ing. Svoboda podal informaci ohledně výběru právní kanceláře.
JUDr. Mlčoch diskutoval ohledně způsobu a správnosti plnění usnesení zastupitelstva
města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole a k výběru právní kanceláře
pro zastupování města v této věci.
J. Michl upozornil na dva rybníky v parku Stromovka, které postupem času zarůstají
a ztrácejí funkčnost. Vznesl dotaz, zda se uvažuje o úpravě nebo opravě těchto rybníků
a přilehlých vodotečí. Dále, zda má město zájem o to, aby se ty rybníky opravily a jestli
se v budoucnu počítá s nějakým finančním rozpočtem na opravu.
Z. Kudláčková citovala z dopisu obyvatelky bytového domu Experiment, kde upozorňuje
na uzavírku ulic Tylova a U Malše. Z tohoto důvodu se do pečovatelského domu a bytů se
zvláštním určením nedostanou sanitky, pečovatelky, sociální služby. Požádala
o urychlené řešení situace.
Ing. Holický podal doplňující informace ohledně přípravy uzavírek v ul. Tylova
a U Malše. Informace o řízení byl formou veřejné vyhlášky, v rámci dopravních omezení
se řešilo parkování imobilních občanů v přilehlých ulicích. V současné době investiční
odbor hledá vhodný způsob řešení uvedených problémů např. formou výjimky pro vjezd
do lokality atd.
J. Hansal požádal Ing. Vojtka, Ph.D., o kontrolu využití dotace města, poskytnuté
organizátorovi festivalu vodní turistiky „Lodě na Vltavské vodě 2021“ na vytvoření webu
www.festivalvltavy.cz.
J. Hansal se obrátil s dotazem na Ing. Holického, zda se připravuje přechod na Hlinskou
ulici (křižovatka Rudolfovská x Hlinská).
J. Hansal upozornil na špatný stav podchodu u nádraží, na zatékání vody a značný
nepořádek. Apeloval na zlepšení úklidu případně uzavření podchodu.
Z. Kudláčková přednesla podnět občana z Českých Budějovic, který si pořídil
elektronickou průkazku na MHD a chtěl ji využívat také ve vlaku na cestu z předměstí
Českých Budějovic, ve vlacích však tato průkazka není akceptována. Chtěl jí proto
vyměnit za papírovou průkazku. V předprodejních kancelářích mu nabídli zrušení
elektronické průkazky za 10% poplatek a nákup nové, papírové. Apelovala na zajištění
akceptace aplikace ve vozidlech IDS a požádala o písemnou odpověď.
MgA. Piskač podotkl, že postrádá ve městě informační kampaň ohledně chystané
kandidatury Českých Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury 2028.
Z. Kudláčková vyjádřila poděkování a pochvalu ohledně okrasné zeleně a květinové
výzdoby ve městě.

26.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
Eva Hajerová ve svém vystoupení upozornila na přeplněné kontejnery na separovaný
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odpad, na prorůstající trávu v zámkové dlažbě, na neuklizená parkoviště a celkově špatný
úklid na sídlišti Máj; dále upozornila na firemní dodávky blokující běžná parkovací místa
a vraky aut.
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.
23. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 14:26 hod.
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Soubor usnesení
K bodu: Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/334/2021/M/165)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 122/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Gabrielu Javornikovou,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o zvolení přísedící.

K bodu: Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2022 (č.j. KPZM/354/2021/M/185)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 123/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva na první pololetí roku 2022 ve výši
725.000 Kč Janu Turinskému, IČO 48235920, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Janu Turinskému,
u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zapojit částku 725.000 Kč do rozpočtu města na rok 2021, OM 104,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury
v roce 2020 (č.j. KP-ZM/321/2021/M/152)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 124/2021:
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 2020.
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany
životního prostředí za rok 2020 (č.j. KP-ZM/325/2021/M/156)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 125/2021:
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 2020.
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K bodu: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
(č.j. KP-ZM/326/2021/M/157)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 126/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
v předloženém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice,
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/332/2021/M/163)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 127/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové
organizace se sídlem Pražská tř. 2275/108, České Budějovice, IČO 70890412, jehož součástí
je aktualizovaná příloha č. 1, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice,
příspěvkové organizace.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu v roce 2020 (č.j. KP-ZM/318/2021/M/149)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 128/2021:
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
2020.
K bodu: Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích (č.j. KP-ZM/348/2021/M/179)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 129/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci při podpoře vzdělávání mezi statutárním městem České
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, v předloženém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
uzavřít smlouvu dle části I.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (č.j.
KP-ZM/349/2021/M/180)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 130/2021:
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 2021 pro Jihočeskou univerzitu
v Českých Budějovicích,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením změna usnesení zastupitelstva města č. 337/2009 (č.j. KP-ZM/337/2021/M/168)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 131/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

m ě n í
usnesení č. 337/2009 ze dne 17. 12. 2009 v části II. zmocňuje takto:
II. zmocňuje
1. radu města k předávání movitého majetku k hospodaření školám a školským zařízením
zřizovaným statutárním městem České Budějovice,
2. odbor školství a tělovýchovy k předávání technického zhodnocení majetku
k hospodaření školám a školským zařízením zřizovaným statutárním městem České
Budějovice,
u k l á d á
Ing. Davidu Štojdlovi, vedoucímu odboru školství a tělovýchovy,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice
(č.j. KP-ZM/320/2021/M/151)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 132/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice, IČO 45018316, na
provizorní přechodné zajištění sociálních služeb (noclehárny a denního centra) z důvodu
karanténních opatření ve výši 100 tis. Kč,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče
v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/344/2021/M/175)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 133/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro tyto poskytovatele hospicové péče:
1. Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., IČO 70853517, ve výši 250.000 Kč,
2. Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 244.500 Kč,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální
oblasti v roce 2020 (č.j. KP-ZM/345/2021/M/176)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 134/2021:
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 2020.
K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní
křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na
Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská" (č.j. KPZM/347/2021/M/178)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 135/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. "Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách",
2. "Most ev. č. CB - 013na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny",
3. "Revitalizace parku Dukelská", dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021 (č.j. KPZM/328/2021/M/159)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 136/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 2021 (č.j. KP-ZM/329/2021/M/160)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 137/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 111 - úpravu rozpočtu roku 2021 na základě provedené kontroly
a přehodnocení rozpočtu příjmů, výdajů a financování, a to zvýšení rozpočtu příjmů v celkové
výši 13.568.791,18 Kč, snížení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 14.901.260 Kč,
snížení rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 293.488.000 Kč a úpravu rozpočtu
financování v celkové výši 321.958.051,18 Kč (v rámci úpravy financování dochází ke
snížení zapojeného úvěru u KB, a. s., ve výši 61.450.000 Kč, snížení zapojení peněžního
fondu Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 170.586.000 Kč a zvýšení zůstatku základního
běžného účtu ve výši 89.922.051,18 Kč),
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2021
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 111 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 139 až 141 (č.j. KP-ZM/330/2021/M/161)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 138/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 139 – zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru
na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů odboru ochrany životního prostředí na dotační
projekt „Aktualizace plánu ÚSES pro ORP České Budějovice“ (před vypsáním veřejné
zakázky) ve výši 2.407.900 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 140 – zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s.
na financování dotačních akcí v období 2017–2022, a to na zvýšení rozpočtu
kapitálových výdajů investičního odboru na dofinancování dotační akce „Snížení
energetické náročnosti – MŠ K. Štěcha“ ve výši 5.000.000 Kč,
3. rozpočtové opatření číslo 141 – převod části rozpočtu kapitálových výdajů investičního
odboru určených na vodohospodářské strojní investice (500.000 Kč) a rekonstrukce
vodovodů (1.450.000 Kč) a zároveň převod části rozpočtu běžných výdajů určených na
plánovanou obnovu kanalizace a ČOV (5.000.000 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných
výdajů investičního odboru na opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu
v celkové výši 6.950.000 Kč na obnovu vodovodních armatur v lokalitě Branišovská,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2021
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 139 až 141 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 33 (č.j. KP-ZM/331/2021/M/162)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 139/2021:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 32 – převod části rozpočtu v rámci
kapitálových výdajů investičního odboru z akce PD na připravované stavby na akci
Město a voda pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky dotační akce „Zátkovo
nábřeží, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“ ve výši 2.200.000 Kč,
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 33 – převod části rozpočtu v rámci
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II.

kapitálových výdajů investičního odboru určených na vodohospodářské investiční akce,
a to z vodohospodářských strojních investic (800.000 Kč), rekonstrukcí kanalizací
(1.300.000 Kč) a rekonstrukcí vodovodů (450.000 Kč) na akci ČOV ČB – modernizace
technologie pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na dodávku
turbokompresoru – pozice 2 na ČOV ČB v celkové výši 2.550.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2021
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 33 do rozpočtu města roku
2021.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 2 (č.j. KP-ZM/327/2021/M/158)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 140/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové
péče v roce 2021 (grant nad 50 tis. Kč) Výzva 2 dle přílohy č. 3,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce
nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice (č.j. KPZM/338/2021/M/169)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 141/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prominutí 50 % nájemného za období od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 za nebytové prostory
pronajaté od statutárního města České Budějovice nájemcům uvedeným v Příloze č. 1, pokud
došlo k uzavření těchto prostor v důsledku krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné
moci České republiky přijatých od 23. 12. 2020 v souvislosti se šířením epidemie onemocnění
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.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce
nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální
žádosti o prominutí nájemného (č.j. KP-ZM/340/2021/M/171)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 142/2021:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prominutí nájemného za období od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 za nebytové prostory pronajaté
od statutárního města České Budějovice v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve
smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 níže uvedeným nájemcům, a to formou dodatku ke
stávající nájemní smlouvě:
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1.

II.

Brazzale Moravia, a. s., se sídlem Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČO 63319551 nájemce
nebytového prostoru v objektu Lannova tř. 18/17, 370 01 České Budějovice - prominutí
nájemného ve výši 48.000 Kč,
2. Ing. Milena Kalistová, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 50/14, 370 01 České
Budějovice, IČO 45018782 – nájemce nebytového prostoru v objektu nám. Přemysla
Otakara 50/14, 370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši 41.851,20 Kč,
3. KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 1735/2, 370 01
České Budějovice, IČO 28431600 – nájemce nebytového prostoru v objektu F.
A Gerstnera 1735/2, 370 01 České Budějovice – prominutí nájmu ve výši 67.413,60Kč,
4. Roman Kačány, se sídlem Jana Štursy 2406/33, 370 10 České Budějovice, IČO
46629491 - nájemce nebytového prostoru v objektu Pražská tř. 952/38, 370 01 České
Budějovice – prominutí nájmu ve výši 11.376 Kč,
5. Radka Vrtělová, se sídlem Kamenný Újezd 76, 370 07 Kamenný Újezd, IČO 88739860
– nájemce nebytového prostoru v objektu Fr. Ondříčka 1243/46, 370 11 České
Budějovice – prominutí nájemného ve výši 9.000 Kč,
6. TERRY MODA, s. r. o., se sídlem Olešnice 6, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25286251
– nájemce nebytového prostoru v objektu Lannova tř. 62/36, 370 01 České Budějovice –
prominutí nájemného ve výši 21.600 Kč,
u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6 v k. ú. Staré
Hodějovice (č.j. KP-ZM/355/2021/M/186)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 143/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 241/6 (ostatní plocha, jiná plocha), oddělené geometrickým
plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 241/17 o výměře 130 m2 v k. ú. Staré
Hodějovice, dle přílohy č. 3, Jihočeskému vodárenskému svazu, se sídlem S. K. Neumanna
299/19, 370 01 České Budějovice, IČO 49021117, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
33.800 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 pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú.
České Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé) (č.j. KP-ZM/333/2021/M/164)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 144/2021:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 2599/62 – orná půda o výměře 153 m2 a č. 2599/66 – orná půda
o výměře 164 m2, k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3, společnosti Mladé, s. r. o., se
sídlem Plavská 2166/3, České Budějovice, IČO 28135954, za cenu v místě a čase obvyklou
ve výši 365.000 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 – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1
v k. ú. Branišov u Dubného (č.j. KP-ZM/356/2021/M/187)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 145/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 492/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), oddělené
geometrickým plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 492/4 o výměře 50 m2 a části
pozemku parc. č. 499/1 (lesní pozemek), oddělené geometrickým plánem a označené jako
nově vzniklá parc. č. 499/25 o výměře 85 m2, vše v k. ú. Branišov u Dubného, dle přílohy č.
3, konkrétní fyzické osobě, za dohodnutou cenu ve výši 270.000 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. 2061/886 v k. ú. České
Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu
k jednotce – garáži) (č.j. KP-ZM/322/2021/M/153)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 146/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. prodej id. 162/37372 pozemku parc. č. 2061/886 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1021 m2 v k. ú. České Budějovice 2 (spoluvlastnický podíl náležející k jednotce č.
1422/44 – garáž) konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
15.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
2. prodej id. 162/37372 pozemku parc. č. 2061/886 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1021 m2 v k. ú. České Budějovice 2 (spoluvlastnický podíl náležející k jednotce č.
1422/132 – garáž) konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
15.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvy,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvy.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7,
3273/8, 1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č. 2762/3, 2762/4
a záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (č.j.
KP-ZM/350/2021/M/181)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 147/2021:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1.

II.

prodej pozemků parc. č. 3271/7 o výměře 155 m2, parc. č. 3271/8 o výměře 663 m2, parc.
č. 3273/7 o výměře 128 m2, parc. č. 3273/8 o výměře 37 m2 (ostatní komunikace, ostatní
plocha) a parc. č. 1000/3 o výměře 130 m2 (trvalý travní porost), vše v k. ú. Lhotka
u Třebče, dle přílohy č. 2 a pozemků parc. č. 2762/3 o výměře 619 m2, parc. č. 2762/4
o výměře 197 m2 (orná půda), vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, dle přílohy č. 3,
obci Olešnice 226, 373 31, IČO 00245283, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
123.456 Kč a náklady spojené s prodejem,
2. záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 (orná půda) o výměře 4867 m2 v k. ú. Olešnice
u Trhových Svinů, dle přílohy č. 3, za cenu v místě a čase obvyklou 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 - bod 1.,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení - bod 2.,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1,
2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa,
Rožnov (č.j. KP-ZM/343/2021/M/174)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 148/2021:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemků (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) zastavěné
stavbou místní komunikace (včetně všech součástí a příslušenství) vybudované v rámci
stavby „ZTV Rožnov „U Školy“. k. ú. České Budějovice 7, 2.etapa“, a to parc. č. 2734/1,
2734/49, 2734/53, 2734/54 a parc. č. 2734/55, vše v k. ú. České Budějovice 7 (dle přílohy č.
3), od vlastníka pozemků konkrétní fyzické osoby, za podmínek a cenu stanovenou dle
„Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč,

II.

u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí a po splnění
podmínek budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní a po splnění podmínek budoucí kupní
smlouvy podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu
přeložku silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice (č.j. KPZM/342/2021/M/173)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 149/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
majetkové vypořádání pozemků pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157–5. etapa“ mezi
Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice
1. budoucí bezúplatné nabytí pozemků
-parc. č. 2658/25, o výměře 27 m2 (manipulační plocha, ostatní plocha),
-parc. č. 2717/45, o výměře 245 m2 (orná půda), k.ú. České Budějovice 6 a
-parc. č. 615/1, o výměře 4151 m2 (jiná plocha, ostatní plocha),
-parc. č. 615/12, o výměře 872 m2 (jiná plocha, ostatní plocha),
-parc. č. 615/13, o výměře 40 m2 (jiná plocha, ostatní plocha) a
-parc. č. 615/14, o výměře 88 m2 (jiná plocha, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 5,
do vlastnictví statutárního města České Budějovice (obdarovaný), od Jihočeského kraje,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČO 70890650 (dárce),
2. budoucí bezúplatný převod pozemků
-parc. č. 2717/6, o výměře cca 4010 m2 (orná půda),
-parc. č. 2720/45, o výměře cca 1387 m2 (orná půda),
-parc. č. 2720/43, o výměře cca 533 m2 (orná půda),
-parc. č. 2720/26, o výměře cca 580 m2 (orná půda),
-parc. č. 2720/41, o výměře cca 441 m2 (orná půda),
-parc. č. 2671/18, o výměře cca 1365 m2 (orná půda),
-parc. č. 2717/30, o výměře cca 70 m2 (orná půda),
-parc. č. 2717/31, o výměře 200 m2 (orná půda) a
-parc. č. 2658/23, o výměře 226 m2 (jiná plocha, ostatní plocha) vše v k. ú. České
Budějovice 6, pro umístění stavby silnice, Jihočeskému kraji, IČO 70890650
(obdarovaný), od vlastníka pozemků statutárního města České Budějovice, IČO
00244732 (dárce),
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí darovací smlouvě.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6
a 1012/14, k. ú. České Budějovice 7 (ul. Roudenská) (č.j. KP-ZM/323/2021/M/154)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 150/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1012/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 793 m2
a části pozemku parc. č. 1012/1 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č.
1012/14 o výměře 37 m2, k. ú. České Budějovice 7, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové
Město, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu,
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2.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú.
České Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova) (č.j. KPZM/324/2021/M/155)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 151/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157 – ostatní plocha, zeleň o výměře 14813 m2 v 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, se závazkem statutárního města České
Budějovice užívat převáděný majetek ve veřejném zájmu jako lesopark a veřejné prostranství
(chodníky a zeleň) v souladu s územním plánem; převáděný majetek nevyužívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, nepronajímat jej ani přenechat do pachtu, ani
takové nakládání strpět, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
k převáděnému majetku,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/319/2021/M/150)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 152/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června,
2. a 19. července a 23. srpna 2021 (č.j. KP-ZM/346/2021/M/177)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 153/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2.
a 19. července a 23. srpna 2021.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č.
3343/2 v k. ú. České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/336/2021/M/167)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 3342 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 442 m2 a parc. č. 3343/2 (zahrada) o výměře 763 m2 v k. ú. České Budějovice 6, a to za
nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajisti realizaci výše
uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části
pozemku parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov (č.j. KPZM/339/2021/M/170)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2755/3, o výměře 58 m2 (manipulační
plocha, ostatní plocha) a části pozemku parc. č. 2750/1, o výměře cca 90 m2 (ostatní komunikace,
ostatní plocha), vše v k. ú. České Budějovice 7, 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. 3321/4 v k. ú. České
Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (č.j. KP-ZM/341/2021/M/172)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3321/4 (orná půda) o výměře 807 m2
v k. ú. Č. Budějovice 7 a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase
obvyklou a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci
uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú.
Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/357/2021/M/188)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 552/8 (zamokřená plocha, vodní
plocha) o výměře cca 159 m2 v k. ú Haklovy Dvory, dle přílohy č. 3, a to za nejvyšší nabídnutou
cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy
Dvory (č.j. KP-ZM/352/2021/M/183)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3/52 (zahrada) o výměře 10 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
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11
a 212/24, v k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/353/2021/M/184)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 212/4 (trvalý travní porost) o výměře
5892 m2, parc. č. 212/11 (trvalý travní porost) o výměře 1071 m2 a parc. č. 212/24 (vodní plocha,
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vodní nádrž umělá) o výměře 493 m2, v k. ú. České Vrbné, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně
však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú.
Litvínovice – Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník
a parc. č. 1474/1 v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník (č.j.
KP-ZM/335/2021/M/166)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků: parc. č. 411/1 (rybník, vodní plocha)
o výměře 113 351 m2 v k.ú. Litvínovice, parc. č. 234/1 (rybník, vodní plocha) o výměře
134 476 m2 v k. ú. Třebín a parc. č. 1474/1 (rybník, vodní plocha) o výměře 162 901 m2 v k. ú.
Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu
v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi,
náměstkovi primátora, zajisti realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice 6. 9. 2021
Zapsal(a): Terézia Ollé
Ověřovatelé:
Mgr. Jan Kubeš
Mgr. Viktor Lavička
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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