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Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
spojení s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

KP-ZM/532/2021/Z/8
Z Á P I S

z 25. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 6. 12. 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, 
Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, 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, 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, Ing. Jan Pikous, MgA. Jan Piskač, Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana 
Procházková, MBA, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, 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. Šimon Heller, Mgr. Jana Kilbergerová, Richard Schötz, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátora Ing. Jiří 
Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:05 h) přítomno 34 zastupitelů, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Bc. Jan Hošek 
a Mgr. Jan Kubeš byli přítomni on-line, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat 
a právoplatně se usnášet. 
Za neúčast na jednání byli omluveni Mgr. Šimon Heller, Mgr. Jana Kilbergerová, Richard 
Schötz a Bc. Zbyněk Sýkora, MBA. Za opožděný příchod se omluvili Mgr. Lukáš Bajt, 
MUDr. Martin Kuba a Mgr. Ivan Nadberežný. Za dřívější odchod z jednání se omluvili 
Ing. Martin Maršík, Ph.D. a Ing. Michaela Kudláčková. 
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda komise Ing. Jan Mádl, členové 
komise Mgr. Bc. Martin Pikous, Jaroslav Berka, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Petr 
Maroš, Zuzana Kudláčková, RSDr. Petr Braný (37,0,0,0/37). 
Zastupitelé na stůl obdrželi upravený Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 k materiálu 
č.j.: KP-ZM/503/2021/M/257 – (35,0,0,2/37), a doplnění materiálu Zpráva o činnosti 
Rady města České Budějovice, č.j.: KP-ZM/459/2021/M/219 - (35,0,0,2/37).
Josef Špak přednesl návrh zastupitelského klubu Pirátů na doplnění programu jednání 
o bod s názvem „Postup statutárního města České Budějovice ve věci plánované výstavby 
bytového domu v ul. Nerudova, Hálkova“ před blok majetkových dispozic.
Bylo hlasováno o návrhu na zařazení bodu "Postup statutárního města České Budějovice 
ve věci plánované výstavby bytového domu v ul. Nerudova, Hálkova" (18,1,20,1/40) – 
návrh nebyl přijat.
Byl schválen program jednání 25. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
(39,0,0,1/40).
Primátor Ing. Jiří Svoboda určil ověřovatele zápisu: Mgr. Juraje Thomu a Ing. Petra 
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Holického.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Jana Piskače o ukončení 25. zasedání zastupitelstva města 
nejpozději v 19:00 hodin, v případě neprojednání všech bodů programu o pokračování 
v zasedání v nejbližším možném termínu (12,18,7,3/40) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o ukončení 25. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (31,0,5,4/40) – návrh byl přijat.

1. Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce  (KP-ZM/471/2021/M/230)
Přijato usnesení č. 176/2021 (33,0,7,1/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Vojtko, Ph.D., uvedl, že požádal o schválení změny výkonu funkce z uvolněné na 
neuvolněnou z důvodu jeho zvolení poslancem Parlamentu ČR. Vyjádřil se ke svému 
dalšímu působení ve funkci neuvolněného náměstka primátora do konce volebního 
období.

2. Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará 
cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné (KP-
ZM/458/2021/M/218)
Přijato usnesení č. 177/2021 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

3. Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice (KP-ZM/502/2021/M/256)
Přijato usnesení č. 178/2021 (28,7,4,1/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že vysvětlil důvody zastavení přípravy územního plánu 
a navrhl doplnit návrh usnesení v části II. ukládá o text „a to nejpozději do dubna 2022“.
Bylo hlasováno o umožnění vystoupení Ing. arch. Michala Hadlače, jednatele společnosti 
Institut regionálních informací, s. r. o., která je zpracovatelem nového územního plánu, 
k předloženému materiálu v rámci diskuse (35,0,0,6/41).
V diskusi zazněly výhrady k předloženému návrhu zastavení pořizování územního plánu, 
k postupu rady města ve věci přijetí studie ČB.21 SMART GREEN CITY jako 
neopominutelného podkladu pro přípravu nového územního plánu. Při jednání vystoupil 
také Ing. arch. Hadlač a vyjmenoval některé věci, které podle něj komplikují zapracování 
studie do územního plánu. Sdělil, že nevidí důvod zastavit pořizování územního plánu.
Na jednání byl přítomen Ing. arch. Pavel Grasse, konzultant statutárního města České 
Budějovice pro pořizování nového územního plánu. V rámci diskuse vysvětlil význam 
a možnosti použití termínů „zastavení“ a „přerušení“ pořizování územního plánu. 
JUDr. Ing. Bouzek navrhl v části návrhu usnesení II. ukládá předkladatelem uvedený text 
upravit následovně „a to nejpozději do 30. dubna 2022“. Tento návrh byl předkladatelem 
akceptován.
Mgr. Lavička navrhl ukončení diskuse.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Lavičky o ukončení diskuse (19,9,7,6/41) – návrh nebyl 
přijat. 
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 24 Vystoupení občanů.

4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního 
města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 
2021" (KP-ZM/499/2021/M/253)
Přijato usnesení č. 179/2021 (34,3,0,3/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a nepřijal k němu 
usnesení.
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5. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury -
 2022 - 2023 (KP-ZM/473/2021/M/232)
Přijato usnesení č. 180/2021 
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Vysvětlil důvody náhrady 2 projektů doporučených 
hodnotící komisí (Středy před K2 a Adventní a tematické plavby – Plavba do Betléma) za 
jiné 2 projekty (Montmartre pod Černou věží a České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem 
…). 
V diskusi zazněly komentáře k činnosti a výběru hodnotící komise. Byl vznesen návrh na 
rozdělení finančních prostředků dle návrhu hodnotící komise. V diskusi vystoupil také 
Ing. Beránek, předseda kulturní komise rady města s komentářem k některým projektům.
Z. Kudláčková navrhla upravit návrh usnesení v části I. schvaluje 1. rozdělení finančních 
prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury – 2022 – 2023 dle předložené přílohy č. 3.
Bc. Hošek požádal v případě, že nebude schválen návrh Z. Kudláčkové o oddělené 
hlasování o společných návrzích rady města a hodnotící komise a projektech, které 
doporučila rada města.
Bylo hlasováno o návrhu Z. Kudláčkové upravit návrh usnesení v části I. schvaluje 1. 
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 
Budějovice na podporu kultury – 2022 – 2023 dle předložené přílohy č. 3 – (14,0,25,1/40) 
– návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno dle návrhu Bc. Hoška odděleně:
společné návrhy rady města a hodnotící komise – (40,0,0,0/40) – návrh byl přijat,
vybrané kulturní projekty uvedené v příloze č. 1:
- Ars klub, z. s. – Montmartre pod Černou věží – (33,0,7,0/40) – návrh byl přijat,
- Milan Binder – České Budějovice štětcem, tužkou, uhlem … – (34,0,4,2/40) – návrh 
byl přijat,
II. ukládá – (37,0,0,3/40) – návrh byl přijat. 

6. Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2021 (KP-ZM/466/2021/M/225)
Přijato usnesení č. 181/2021 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

7. Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže 
Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 (KP-ZM/503/2021/M/257)
Přijato usnesení č. 182/2021 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., informovala o jednání zástupců Jihočeského kraje s vedením 
SK Dynamo a stanovisku Jihočeského kraje k projednávanému dodatku č. 2.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení. 
Bylo hlasováno o umožnění vystoupení JUDr. Koubka, předsedy SR SK Dynamo České 
Budějovice Akademie, z. s. – (38,0,0,2/40).  
V diskusi zástupci některých zastupitelských klubů vyjádřili podporu předloženému 
materiálu. Jiní naopak byli skeptičtí k navrženému termínu realizace. JUDr. Koubek 
doplnil některé skutečnosti, týkající se projektu a současného stavu areálu Složiště. 
Zdůraznil důležitost podpory mládežnického sportu.

8. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/464/2021/M/223)
Přijato usnesení č. 183/2021 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.
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9. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/465/2021/M/224)
Přijato usnesení č. 184/2021 (35,0,0,5/40)
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

10. Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (KP-ZM/469/2021/M/228)
Přijato usnesení č. 185/2021 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

11. Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s. (KP-
ZM/470/2021/M/229)
Přijato usnesení č. 186/2021 (37,0,1,2/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

12. Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci 
"Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích" (KP-
ZM/467/2021/M/226)
Přijato usnesení č. 187/2021 (24,6,10,0/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.
Při diskusi zazněly obavy, že se může jednat o projekt, který se nevyužije, mimo jiné 
proto, že město nebude mít dostatek financí na realizaci, jelikož cena má být přibližně půl 
miliardy korun. Předkladatel připomněl, že realizace projektu má být financována také 
pomocí různých dotací. Byla vysvětlena pozice Jihočeského kraje a investice města do 
možného projektu Alšovy jihočeské galerie. 
Bylo hlasováno o návrhu usnesení – (22,3,12,3/40) – návrh nebyl přijat.
Mgr. Kubeš uvedl, že měl technickou závadu při on-line připojení a nemohl hlasovat. 
Bylo hlasováno o uznání technické závady a opakování hlasování o usnesení – 
(27,4,2,7/40) – návrh byl přijat.

13. Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 
a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa" (KP-
ZM/468/2021/M/227)
Přijato usnesení č. 188/2021 (36,0,3,1/40)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

14. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022 (KP-
ZM/460/2021/M/220)
Přijato usnesení č. 189/2021 (24,8,5,1/38)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že pro rok 2022 je plán rozpočtu příjmů ve výši 
2.439.356 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů ve výši 2.944.738 tis. Kč a financování 
505.382 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt částečně zapojením nevyčerpaných 
finančních prostředků z minulých let, zapojením úvěru na předfinancování 
a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022, Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku, Fondu rezerv a rozvoje města a zapojením části zůstatku 
Fondu zaměstnanců města. Poděkoval Ing. Irové, vedoucí finančního odboru 
a Bc. Korábkové, vedoucí oddělení rozpočtu finančního odboru magistrátu a jejímu týmu 
za skvělou práci při sestavování návrhu rozpočtu a v neposlední řadě ekonomům 
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jednotlivých odborů magistrátu města. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a nepřijal k němu 
usnesení.
Ing. Vojtko, Ph.D., uvedl informace k části rozpočtu, týkající se odborů v jeho gesci, 
odbor sociálních věcí, školství, cestovní ruch a informační technologie. Ve všech těchto 
oblastech došlo k rozpočtovým změnám oproti minulým rokům, a to nejen s ohledem na 
výši částek, ale i s ohledem na základní strukturu rozpočtu.
Proběhla rozsáhlá diskuse k návrhu rozpočtu statutárního města České Budějovice. 
Zástupci některých klubů se shodli na tom, že je zarážející, že rozpočet historicky poprvé 
neschválil finanční výbor. Zazněla kritika, že rozpočtu chybí preambule pro přehlednost 
laické veřejnosti, programové cíle a jejich plnění. Byla uvedena a diskutována tato 
témata: rozpočet příspěvkových organizací, financování plánovaných investic, 
pohledávky města, nedostatečná podpora kultury, nezohlednění kandidatury města na 
evropské hlavní město kultury v rozpočtu, podpora turistického ruchu, plány na rozvoj 
města. V diskusi vystoupil také MgA. Průdek, ředitel příspěvkové organizace Jihočeské 
divadlo s komentářem k části rozpočtu pro divadlo.

15. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 2025 
(KP-ZM/479/2021/M/234)
Přijato usnesení č. 190/2021 (25,4,6,2/37)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a doporučil ke 
schválení.
V diskusi byly vysvětleny predikované výše výnosů a kalkulace navýšení výdajů 
v následujících letech.

16. Rozpočtová opatření číslo 199 až 201 (KP-ZM/493/2021/M/247)
Přijato usnesení č. 191/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Holický.

17. Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 
20.000 Kč (KP-ZM/490/2021/M/244)
Přijato usnesení č. 192/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18. Majetkové dispozice ()

18.1 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 
(sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská) (KP-ZM/486/2021/M/240)
Přijato usnesení č. 193/2021 (32,0,0,3/35)
Materiály k bodům 18.1, 18.2 a 18.3 uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.2 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 
a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)   (KP-
ZM/488/2021/M/242)
Přijato usnesení č. 194/2021 (33,0,0,2/35)

18.3 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 
a v k. ú. České Budějovice 3   (KP-ZM/489/2021/M/243)
Přijato usnesení č. 195/2021 (31,0,0,4/35)

18.4 Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 
2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (KP-ZM/496/2021/M/250)
Přijato usnesení č. 196/2021 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.5 Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – 
STAVMAT STAVEBNINY, a. s. (KP-ZM/500/2021/M/254)
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Přijato usnesení č. 197/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
V diskusi zazněl dotaz ohledně přípravy projektové dokumentace pro výstavbu základní 
školy v lokalitě obytného souboru Dubičný potok. Ing. Vojtko, Ph.D., uvedl, že ze strany 
města se žádná dokumentace nepřipravuje, jelikož kapacita základních a mateřských škol 
převyšuje jejich současnou obsazenost, dle dostupných informací se počítá s výstavbou 
mateřské školy přímo v lokalitě stavby.

18.6 Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 2017000760, 
TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/475/2021/M/233)
Přijato usnesení č. 198/2021 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedli JUDr. Ing. Bouzek a Ing. Vojtko, Ph.D.

18.7 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České 
Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov (KP-ZM/482/2021/M/237)
Přijato usnesení č. 199/2021 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.8 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České Budějovice 2 
(u Branišovské silnice, sídl. Máj)   (KP-ZM/498/2021/M/252)
Přijato usnesení č. 200/2021 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a navrhl doplnit text usnesení v části I. schvaluje … + 
náklady spojené s prodejem, „a se sjednáním věcného předkupního práva“ spol. Luxory 
Home – Tau, s. r. o. …

18.9 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Třebotovice 
(KP-ZM/462/2021/M/222)
Přijato usnesení č. 201/2021 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.10 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 
Budějovice 3, ulice Hálkova (KP-ZM/483/2021/M/238)
Usnesení nebylo přijato (17,2,12,4/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a slíbil poskytnout právní stanovisko pro ZM.
Z. Kudláčková předložila návrh doprovodného usnesení: 
"Zastupitelstvo města II. vyhrazuje si  pravomoc rozhodovat o majetkových dispozicích 
včetně nájmů v souvislosti s výstavbou bytového domu Nerudova, Hálkova v území 
vymezeném parcelami č. 2528/1, 2528/4, 2528/5 a 2528/7 v k. ú. České Budějovice 3".
JUDr. Ing. Bouzek jako předkladatel souhlasil s doplněním návrhu Z. Kudláčkové do 
předloženého návrhu usnesení.

18.11 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice (KP-
ZM/461/2021/M/221)
Přijato usnesení č. 202/2021 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.12 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice u Trhových 
Svinů (KP-ZM/487/2021/M/241)
Přijato usnesení č. 203/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že doplnil návrh usnesení v části I. schvaluje 
o text … „a věcného předkupního práva".

18.13 Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara) (KP-ZM/501/2021/M/255)
Přijato usnesení č. 204/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.



7

18.14 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. České 
Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“ (KP-ZM/480/2021/M/235)
Přijato usnesení č. 205/2021 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.15 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 v k. 
ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu (KP-ZM/485/2021/M/239)
Přijato usnesení č. 206/2021 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.16 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě 
Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 1 (KP-ZM/494/2021/M/248)
Přijato usnesení č. 207/2021 (27,0,7,1/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.17 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez 
čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (KP-ZM/492/2021/M/246)
Přijato usnesení č. 208/2021 (27,0,7,1/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.18 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. 
České Budějovice 1 (ul. Panská) (KP-ZM/481/2021/M/236)
Přijato usnesení č. 209/2021 (25,0,9,1/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Byl diskutován systém zveřejňování záměru prodeje a akceptace žádostí dalších zájemců 
o prodej nemovitosti, zároveň bylo konstatováno, že na dřívějším jednání již 
zastupitelstvo města odsouhlasilo záměr prodeje konkrétní fyzické osobě.

19. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 15. 9. 2021 (KP-ZM/507/2021/M/258)
Přijato usnesení č. 210/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Maroš, předseda kontrolního výboru a navrhl doplnění předloženého 
usnesení: 
"I. bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice ze dne 15. 9. 2021, 
II. pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice kontrolou procesu 
umísťování odpadišť tříděného odpadu na území města České Budějovice, 
III. ukládá Ing. Petru Marošovi, předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva města, 
realizovat přijaté usnesení". 
Ing. Vojtko, Ph.D., k návrhu Ing. Maroše uvedl, že nedávno proběhl "Hekaton", v rámci 
kterého se zpracovala poměrně podrobná geografická analýza k rozmístění jednotlivých 
nádob na tříděný odpad ve městě a navrhl ke zvážení její možné využití. 
Ing. Moravec požádal o korekci použité terminologie v návrh usnesení Ing. Maroše, a to 
následovně: „určování míst pro umístění kontejnerů na tříděný odpad ve veřejném 
prostoru“. Dále uvedl, že uvítá, pokud od kontrolního výboru obdrží návrhy např. na 
umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Ing. Maroš návrh Ing. Moravce na úpravu textu usnesení akceptoval.

20. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/497/2021/M/251)
Přijato usnesení č. 211/2021 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Ing. Konečný, Ph.D., poděkoval za odpověď na svůj dotaz, týkající se propojení ul. 
Vrbenská x Rudolfovská a požádal o možnou prezentaci pro členy zastupitelstva 
k uvedené stavbě, event. o informativní schůzku. Ing. Holický přislíbil pozvání 
Ing. Konečného, Ph.D., na schůzku.
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21. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8., 22., 29. listopadu 
a 1. prosince 2021 (KP-ZM/459/2021/M/219)
Přijato usnesení č. 212/2021 (30,0,0,4/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o odpověď primátora na dotaz „Proč se v pořadu 
"Budějovice v kostce" vyjadřoval ke stavbě parkovacího domu na Dlouhé louce 
Mgr. Lavička jako řadový člen ZM a ne např. investiční náměstek Ing. Holický?“ 
Ing. Svoboda odpověděl, že Mgr. Lavička byl předsedou výběrové komise, která navrhla 
radě města vítěze výběrového řízení a měl v danou chvíli k tématu nejvíc informací. 
V rámci diskuse někteří zastupitelé vyslovili svá stanoviska a komentáře k odvolání 
MgA. Piskače z funkce člena Kulturní komise Rady města České Budějovice.

22. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2022 (KP-
ZM/472/2021/M/231)
Přijato usnesení č. 213/2021 (25,0,6,3/34)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Z. Kudláčková vyjádřila stanovisko klubu Pirátů k počtu navržených termínů zasedání na 
1. pololetí 2022, který považují za nedostatečný. 
Ing. Maroš za klub ODS popřál všem krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

23. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Svoboda poděkoval za sebe i za celou radu města všem zastupitelům za spolupráci 
a součinnost a popřál hodně zdraví v novém roce.
Z. Kudláčková popřála klidné svátky, pevné zdraví a dobrou náladu. 
Mgr. Lavička za klub ANO popřál krásné svátky a hodně zdraví.
Ing. Konečný, Ph.D., se také připojil k přání hezkých svátků a pevného zdraví. 
Ing. Procházková, MBA, požádala o písemnou odpověď – vysvětlení úpravy 
rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu pro A/Ú 3205 - nákup ostatních služeb – 
galerie v Domě umění. Částka rozpočtovaná na r. 2021 byla ve výši 
360 tis. Kč a v upraveném rozpočtu r. 2021 byla navýšena na 2.665 tis. Kč. 
Ing. Vojtko, Ph.D., popřál za klub Stan a Čisté Budějovice všem krásné Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku. 
Ing. Řeřábek jménem všech zaměstnanců magistrátu města popřál všem hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do nového roku. 
JUDr. Ing. Bouzek se také připojil k přání klidných a požehnaných vánočních svátků 
a hodně zdraví za klub TOP 09 a KDU-ČSL.
Ing. Pikous popřál za klub KSČM pohodové svátky.

24. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
Na téma "Luční jez - výstavba etap K, L, M, N" vystoupili Ing. Jaroslav Valenta 
a Ing. Martin Kysela, vlastníci bytových jednotek v lokalitě Luční jez. Informovali členy 
zastupitelstva města v zastoupení i dalších vlastníků, cca 60 lidí o nesouhlasu 
s pokračující výstavbou bytových domů v uvedené lokalitě. Plánuje se výstavba dalších 
cca 500 bytových jednotek. Upozornili na skutečnosti ohledně nedořešené dopravní 
situace, týkající se bezpečného odbočení do lokality z hlavní silnice i výjezdu, problémů 
s parkováním, obcházení předepsaných parametrů parkovacích míst. Dále uvedli, že 
v souvislosti s realizací dalších etap výstavby dojde k vykácení zbývajících vzrostlých 
stromů a jejich nahrazení pouze zakrslými kultivary, což bude mít za následek minimum 
zeleně v lokalitě. Vyjádřili znepokojení ohledně znehodnocení rázu krajiny i majetku 
vlastníků bytů. Požádali zastupitelstvo města, aby nepřihlíželo nečinně situaci a chování 
developera, který uvedenou výstavbu realizuje na pozemcích města.  
J. Špak se dotázal na rozdělení gescí pro zastupování města ve správních řízeních.
Ing. Svoboda odpověděl, že statutární město v územním řízení zastupuje Mgr. Thoma 
a v ostatních řízeních Ing. Holický.
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- E-mail konkrétní fyzické osoby ve věci změny tarifu jízdného MHD pro seniory (KP-
ZM/508/2021)

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.

25. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 21:15 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce  (č.j. KP-

ZM/471/2021/M/230)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 176/2021:
zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,

I. s t a n o v u j e
s účinností od 6. 12. 2021 počet členů Rady města České Budějovice uvolněných pro výkon 
funkce na pět, ve složení primátor a čtyři náměstci primátora, 

II. s c h v a l u j e
s účinností od 6. 12. 2021 změnu výkonu funkce Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka 
primátora, z uvolněné funkce na neuvolněnou.

K bodu: Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará 
cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné (č.j. 
KP-ZM/458/2021/M/218)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 177/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 96 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálních 
územích České Budějovice 2 a České Vrbné (dále též "změna č. 96 ÚPnM"), po provedeném 
řízení ve smyslu § 55b ve vazbě na §§ 52 a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění 
obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet 
uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 96 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 92415/2021,

III. v y h o v u j e
1.    námitce č. 1 v bodech 1, 2, 3 a 5, kterou uplatnila Praha West Investment, v. o. s., 
Kostelecká 822, Čakovice, 196 00 Praha 9, zastoupená společníkem Globus, s. r. o., 
2.    námitce č. 2, kterou uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 
00 Praha 7, 
3.    námitce č. 3 v bodech 1 a 2, kterou uplatnilo ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, 
4.    námitce č. 4 v bodě 1, kterou uplatnila společnost Marissa Yellow, a. s., Vladislavova 
1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

IV. n e v y h o v u j e
1.    námitce č. 1 v bodě 4, kterou uplatnila Praha West Investment, v. o. s., Kostelecká 822, 
Čakovice, 196 00 Praha 9, zastoupená společníkem Globus, s. r. o., 
2.    námitce č. 3 v bodech 3 a 4, kterou uplatnilo ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, 
3.    námitce č. 4 v bodě 2, kterou uplatnila společnost Marissa Yellow, a. s., Vladislavova 
1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
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V. v y d á v á
změnu č. 96 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 35 stran, z toho 3 
strany textu (strana 4-6) a 13 výkresů výroku, 28 stran textu (strana 7-35) a 3 výkresy 
odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, 
v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

VI. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1.    zajistit uložení dokumentace změny č. 96 územního plánu města České Budějovice 
v lokalitách U řeky, Stará cesta, České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 
a České Vrbné, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu 
města České Budějovice, 
2.    vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 96 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu, 
3.    zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 96 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice (č.j. KP-
ZM/502/2021/M/256)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 178/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice do doby prověření souladu studie 
ČB.21 SMART GREEN CITY se schváleným zadáním územního plánu,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit zastupitelstvu města zprávu o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN 
CITY se zadáním územního plánu k rozhodnutí o dalším postupu ve věci pořizování 
Územního plánu České Budějovice, a to nejpozději do 30. dubna 2022.

K bodu: Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace 
statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu 
Kina Kotva v roce 2021" (č.j. KP-ZM/499/2021/M/253)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 179/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního města 
České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2021", 
Janu Turinskému, IČO 48235920, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice, týkající se zahrnutí 
nákladů na energie do uznatelných nákladů,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat předložený Dodatek.
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K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury - 2022 - 2023 (č.j. KP-ZM/473/2021/M/232)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 180/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z dotačního programu města České 

Budějovice na podporu kultury - 2022 - 2023 dle předložené přílohy č. 1,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2021 (č.j. KP-ZM/466/2021/M/225)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 181/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru konkrétní fyzické osobě ve výši 30.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra 
mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 (č.j. KP-
ZM/503/2021/M/257)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 182/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 uzavřené dne 19. 10. 2018 na zpracování 
kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště s SK 
Dynamo České Budějovice akademie, z. s., se sídlem Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České 
Budějovice, IČO 47234199, který řeší změnu termínu realizace projektu na 30. 6. 2022,

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

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/464/2021/M/223)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 183/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění pečovatelské služby pro tyto poskytovatele:

a) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 233.220 Kč,
b) Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 362.280 Kč,
c) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 

výši 194.500Kč,
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2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. 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. KP-
ZM/465/2021/M/224)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 184/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro Městskou charitu České 

Budějovice, IČO 60072709, ve výši 143.600 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (č.j. KP-
ZM/469/2021/M/228)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 185/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace Městské charitě České Budějovice, IČO 

60072709, na zajištění provozu Taxíku Maxíku ve výši 239.650 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s. (č.j. KP-
ZM/470/2021/M/229)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 186/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o.p.s., IČO 02426374, na 

zajištění zabezpečovacích, požárních, kamerových a přístupových systémů v nově 
rekonstruovaném objektu ve výši 669.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci 
"Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích" (č.j. KP-
ZM/467/2021/M/226)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 187/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické 
úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích", kterému předchází vyhlášení 
dvoufázové užší architektonicko - urbanistické soutěže o návrh s názvem "Senovážné náměstí 
v Českých Budějovicích" podle §143 - 144 a §146 - 150 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic 
II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. 
etapa" (č.j. KP-ZM/468/2021/M/227)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 188/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 a II/157 
- 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa", dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022 (č.j. KP-
ZM/460/2021/M/220)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 189/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2022

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 2.439.356 tis. Kč,
b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 2.944.738 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve 

výši 2.004.987 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 939.751 tis. Kč,
c) financování ve výši 505.382 tis. Kč,

2. zapojení části zůstatku účelového fondu města Fond financování a obnovy 
vodohospodářského majetku ve výši 30.972 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu 
města na obnovu vodohospodářského majetku,

3. zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond rezerv a rozvoje města ve výši 
290.953 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost, 

4. zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond zaměstnanců města ve výši 
1.345 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich 
kulturními a sociálními potřebami,

5. zapojení revolvingového úvěru od KB, a.s. na financování dotačních a dalších 
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investičních akcí ve výši 102.369 tis. Kč, 
6. závazné ukazatele:

a) rozpočtu příjmů, tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b) rozpočtu běžných a kapitálových výdajů, tj. součtové řádky za jednotlivá 

odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú 
a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele 
v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do výše 200 tis. Kč),

c) výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, 
ostatní platy, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné, 
odchodné a náhrady mezd v době nemoci. Převod finančních prostředků 
mezi závaznými ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru a náhrady 
mezd v době nemoci jsou v kompetenci správce příslušného odpovědného místa,

II. s t a n o v u j e
rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto:
1. rada města je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 

2 mil. Kč (včetně) a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních 
prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají 
další nároky na rozpočtové prostředky města,

2. vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice je oprávněn 
k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: schvalovat mezipoložkový 
(meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného místa, který je v souladu 
s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlašovaných 
grantových programů), podpisem předloženého návrhu rozpočtového opatření.

K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 
2025 (č.j. KP-ZM/479/2021/M/234)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 190/2021:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 2025 dle 
důvodové zprávy.    

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 199 až 201 (č.j. KP-ZM/493/2021/M/247)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 191/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 199 – snížení části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 

odboru určených na Sportovní zařízení města – stavby k poskytnutí investičního 
transferu příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice pro 
rekonstrukci zázemí tribuny C zimního stadionu ve výši 2.750.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 200 – úprava rozpočtu roku 2021 odboru správy veřejných 
statků na základě kontroly jeho plnění, a to navýšení rozpočtu nedaňových příjmů ve výši 
10.900.000 Kč, navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 11.425.220 Kč 
a současně zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru ve výši 525.220 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 201 – snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Jihočeské divadlo z důvodu úpravy rozpočtu roku 2021 v důsledku získání 
vyšší dotace na vlastní uměleckou činnost z Ministerstva kultury ČR a úspory v položce 
ostatní služby ve prospěch zůstatku základního běžného účtu ve výši 
28.000.000 Kč (v rámci úpravy dochází ke změně závazných ukazatelů opravy 
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a udržování a čerpání fondů – použití fondu investic),
II. u k l á d á

Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 12. 2021
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 199 až 201 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje 
částku 20.000 Kč (č.j. KP-ZM/490/2021/M/244)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 192/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis nevymahatelných pohledávek z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním 
bytů, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč, dle přiložené důvodové zprávy v celkové výši 
na jistině 250.359,74 Kč a příslušenství ke dni 6. 12. 2021 ve výši 2.272.811,16 Kč,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení zastupitelstva města.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
2 (sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská) (č.j. KP-ZM/486/2021/M/240)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 193/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2137/132 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
743 m2, parc. č.  2137/152 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1215 m2, parc. č. 
2137/154 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2662 m2, parc. č. 2137/207 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 9526 m2 a části pozemku parc. č. 2137/133 oddělené geom. plánem a označené jako 
pozemek parc. č. 2137/391 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 520 m2, vše k. ú. České 
Budějovice 2, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice, se závazkem statutárního města České Budějovice užívat převáděný majetek ve 
veřejném zájmu (veřejná zeleň, pěší a místní komunikace a parkovací plochy v sídlišti 
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 s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch České republiky (oprávněný), spočívajícího 
v závazku statutárního města České Budějovice (povinný) převáděný majetek nepřevést (ani 
z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10 let od právních 
účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku,

II. 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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 
a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)   (č.j. KP-
ZM/488/2021/M/242)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 194/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1482 m2, 
parc. č. 2015/44 – ostatní plocha, zeleň o výměře 652 m2 a parc. č. 2015/45 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 700 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, se 
závazkem statutárního města České Budějovice užívat převáděný majetek ve veřejném zájmu 
(chodníky a komunikační zeleň); převáděný majetek nevyužívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům, nepronajímat jej ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět 
 a s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch České republiky (oprávněný), 
spočívajícího v závazku statutárního města České Budějovice (povinný) převáděný majetek 
nezcizit a nezatížit jej zástavním právem, to vše po dobu 5 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva k převáděnému majetku,

II. 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: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
2 a v k. ú. České Budějovice 3   (č.j. KP-ZM/489/2021/M/243)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 195/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků 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; převáděný majetek 
nevyužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nepronajímat jej ani přenechat do 
pachtu, ani takové nakládání strpět, a s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch České 
republiky (oprávněný), spočívajícího v závazku statutárního města České Budějovice 
(povinný) nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, to vše po dobu 10 let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku, a to:
v k. ú. České Budějovice 2
- parc. č. 1394/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m2, 
- parc. č. 1394/9 – ostatní plocha, zeleň o výměře 127 m2,
- parc. č. 1609/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, 
- parc. č. 1610/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2,
- parc. č. 1610/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, 
v k. ú. České Budějovice 3
- parc. č. 4724/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, 
- parc. č. 4724/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2,
- parc. č. 4724/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2,
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II. 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: Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 
2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (č.j. KP-ZM/496/2021/M/250)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 196/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 2704/21 oddělené geom. plánem 
a označené jako pozemek parc. č. 2704/31 o výměře 15 m2 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, 
dle přílohy č. 4, obci Olešnice, se sídlem Olešnice 226, IČO 00245283, žadatel uhradí náklady 
spojené s převodem,

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit primátorovi k podpisu darovací smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 
2020000907 – STAVMAT STAVEBNINY, a. s. (č.j. KP-ZM/500/2021/M/254)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 197/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907, uzavřené mezi statutárním městem 
České Budějovice (obdarovaný) a společností STAVMAT STAVEBNINY, a. s., se sídlem 
Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, IČO 25121049 (dárce),  spočívající v postoupení práv 
a povinností uvedených v čl. VI. citované darovací smlouvy, a to ze společnosti STAVMAT 
STAVEBNINY, a. s. na společnost Nové Budějovice, s. r. o., se sídlem Pod Můstkem 884/6, 
252 19 Rudná, IČO 09415653,

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit primátorovi města k podpisu dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 
2017000760, TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-
ZM/475/2021/M/233)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 198/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
změnu ve směnné smlouvě č. 2017000760, ze dne 29. 05. 2017, uzavřené mezi TJ DYNAMO 
České Budějovice, z. s., se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, IČO 48208965 
a statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732, za účelem výstavby sportovní haly, 
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spočívající v prodloužení termínu pro vydání kolaudačního souhlasu na stavbu víceúčelové 
sportovní haly do 31. 12. 2023, 

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit dodatek ke směnné smlouvě primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dodatek ke směnné smlouvě.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České 
Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov (č.j. KP-ZM/482/2021/M/237)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 199/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. 
České Budějovice 7, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase 
obvyklou, ve výši 35.000 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených,  

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České 
Budějovice 2 (u Branišovské silnice, sídl. Máj)   (č.j. KP-ZM/498/2021/M/252)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 200/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1984/85 – orná půda o výměře 44 m2, k. ú. České Budějovice 2, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 68.000 Kč + náklady spojené s prodejem a se sjednáním 
věcného předkupního práva, spol. Luxury Home – Tau, s. r. o., se sídlem Tepelská 137/3, 
Mariánské Lázně – Úšovice, IČO 04018711,

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 části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/462/2021/M/222)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 201/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2755/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené 
geometrickým plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 2755/47 o výměře 68 m2 v k. ú. 
Třebotovice, dle přílohy č. 3, konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 81.600 Kč a náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit kupní smlouvu primátorovi města k podpisu,
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2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice 
(č.j. KP-ZM/461/2021/M/221)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 202/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2755/18 o výměře 25 m2 v k. ú. Třebotovice, konkrétní fyzické 
osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 30.000 Kč a náklady spojené s prodejem,

II. 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 pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice 
u Trhových Svinů (č.j. KP-ZM/487/2021/M/241)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 203/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2812/7 (orná půda) o výměře 4867 m2 v k. ú. Olešnice u Trhových 
Svinů (příloha č. 3), obci Olešnice, se sídlem Olešnice 226, 373 31 Olešnice, IČO 
00245283, za dohodnutou cenu ve výši 400.001 Kč a náklady spojené s prodejem a se 
sjednáním věcného práva výhrady zpětné koupě a věcného předkupního práva,

II. 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 - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara) (č.j. KP-ZM/501/2021/M/255)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 204/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parc. č. 4102/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2, 
v k. ú. České Budějovice 3, zastavěného stavbou místní komunikace (chodník), od společnosti 
Vatoli CB, s. r. o., se sídlem Hradební 398/1, 370 01 České Budějovice, IČO 09778594, za 
účelem majetkového vypořádání, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, 
tj. 2.000 Kč + DPH,

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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. 
České Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“ (č.j. KP-
ZM/480/2021/M/235)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 205/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 oddělené geometrickým plánem a nově označené 
jako pozemek parc. č. 2206/70 (orná půda), o výměře 442 m2, k. ú. České Budějovice 2 
(příloha č. 3), od podílových spoluvlastníků (každý id. 1/3) konkrétní fyzické osoby, za cenu 
v místě a čase obvyklou, ve výši 232.000 Kč, tj. 524,90 Kč/m2,

II. 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 – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 
v k. ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu (č.j. KP-ZM/485/2021/M/239)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 206/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby bez čp/če (stavba loděnice – nezapsaná v KN) postavené na pozemku parc. 
č. 1489, k. ú. České Budějovice 6, od TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., se sídlem 
Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, IČO 48208965, za kupní cenu ve výši 97.240 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: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě 
Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 1 (č.j. KP-ZM/494/2021/M/248)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 207/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. záměr prodeje jednotky č. 359/1 (jiný nebytový prostor) vč. příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 2890/16381 na společných částech budovy čp. 359 
a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v kat. 
území České Budějovice 1, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 991.330 Kč + náklady spojené s prodejem,

2. záměr prodeje jednotky č. 359/2 (jiný nebytový prostor) vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 4594/16381 na společných částech budovy čp. 359 
a pozemku parc. č. 447/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v kat. 
území České Budějovice 1, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 1.442.670 Kč + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
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zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou 
bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (č.j. KP-ZM/492/2021/M/246)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 208/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 (pod 
stavbou bez čp/če – obč. vyb.), k. ú. České Budějovice 2, konkrétní fyzické osobě, za cenu 
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. 
ú. České Budějovice 1 (ul. Panská) (č.j. KP-ZM/481/2021/M/236)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 209/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 249/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če (garáž), k. ú. České Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 677.000 Kč + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit primátorovi k podpisu kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 15. 9. 2021 (č.j. KP-ZM/507/2021/M/258)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 210/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 15. 9. 2021,

II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice kontrolou procesu určování míst pro 
umístění kontejnerů na tříděný odpad ve veřejném prostoru,

III. u k l á d á
Ing. Petru Marošovi, předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/497/2021/M/251)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 211/2021:
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 8., 22., 
29. listopadu a 1. prosince 2021 (č.j. KP-ZM/459/2021/M/219)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 212/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8., 22., 29. listopadu 
a 1. prosince 2021.  

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2022 (č.j. 
KP-ZM/472/2021/M/231)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 213/2021:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
návrh termínů zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2022: 7. února, 
21. března, 9. května, 13. června. 
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 

Budějovice 3, ulice Hálkova (č.j. KP-ZM/483/2021/M/238)

Usnesení ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 2528/1 oddělené geometrickým plánem 
a označené jako parc. č. 2528/8 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3, společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 
28085400, za dohodnutou cenu ve výši 95.287,50 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených, 
vyhrazení si  pravomoci rozhodovat o majetkových dispozicích včetně nájmů v souvislosti 
s výstavbou bytového domu Nerudova, Hálkova v území vymezeném parcelami č. 2528/1, 2528/4, 
2528/5 a 2528/7 v k. ú. České Budějovice 3 a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, předložit kupní smlouvu primátorovi města k podpisu, Ing. Jiřímu Svobodovi, 
primátorovi města, podepsat kupní smlouvu, nebylo přijato.

Č. Budějovice  6. 12. 2021
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

Ing. Petr Holický

Mgr. Juraj Thoma

Ing. Jiří Svoboda
primátor


