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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/62/2022/Z/1
Z Á P I S

z 26. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 7. 2. 2022 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, Mgr. Jana 
Kilbergerová, Ing. arch. Jan Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., 
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
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, Ing. Jan Pikous, Mgr. Bc. Martin 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: 
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 primátor Ing. Jiří 
Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v době zahájení (9:05 h) přítomno 
38 zastupitelů, Jaroslav Hansal byl přítomen on-line, takže zastupitelstvo bylo schopno 
jednat a právoplatně se usnášet.
Za neúčast na dnešním jednání byli omluveni Richard Schötz a Bc. Zbyněk Sýkora, 
MBA. Za odchod během jednání se omluvili doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, 
MgA. Jan Piskač a MUDr. Martin Kuba. Za dřívější odchod z jednání se omluvili 
Mgr. Lukáš Bajt a Mgr. Jaroslava Šporclová. 
Primátor Ing. Jiří Svoboda informoval, že obdržel od Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., vzdání 
se funkce neuvolněného náměstka primátora. 
Bylo hlasováno o sloučení návrhové a volební komise (39,0,0,1/40) – návrh byl přijat.
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda komise Mgr. Jan Kubeš, 
členové komise RSDr. Petr Braný, Ing. Michaela Kudláčková, Zuzana Kudláčková, 
Ing. Jan Mádl, Jan Michl, Ing. Petr Maroš (41,0,0,0/41).
Primátor Ing. Svoboda přednesl návrh na doplnění programu o body s názvem „Volba 
neuvolněného člena Rady města České Budějovice, Volba náměstka primátora a změna 
počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce a Pověření členů rady města 
k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města – změna usnesení“ jako body č. 1 až 
3. Zuzana Kudláčková přednesla návrh zastupitelského klubu Pirátů na doplnění 
programu jednání o bod s názvem „Dispozice s majetkem města - výstavba bytového 
domu Nerudova, Hálkova - vyhrazení rozhodovací pravomoci zastupitelstvu města“ před 
blok majetkových dispozic. Ing. Petr Maroš přednesl návrh zastupitelského klubu 
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů na doplnění programu o body s názvem 
„Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény a Změna organizace dopravy na nám. 
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Přemysla Otakara II.“ jako body č. 1a) a 1b).
Bylo hlasování o návrhu na zařazení bodů:
Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice jako bod č. 1(37,0,3,3/43) – 
návrh byl přijat.
Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce 
jako bod č. 2 (40,0,3,0/43) – návrh byl přijat.
Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města – změna 
usnesení jako bod č. 3 (40,0,3,0/43) – návrh byl přijat.
Dispozice s majetkem města - výstavba bytového domu Nerudova, Hálkova - vyhrazení 
rozhodovací pravomoci zastupitelstvu města před blok majetkových dispozic 
(35,0,7,1/43) – návrh byl přijat.
Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény jako bod č. 4 (35,0,7,1/43) – návrh byl 
přijat.
Změna organizace dopravy na nám. Přemysla Otakara II. jako bod č. 5 (42,0,1,0/43) – 
návrh byl přijat.
Byl schválen program jednání 26. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
(43,0,0,0/43).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: RNDr. Michala Kohna, CSc. 
a Mgr. Ivana Nadberežného. 
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Jana Piskače o ukončení 26. zasedání zastupitelstva města 
nejpozději v 19:00 hodin, v případě neprojednání všech bodů programu o pokračování 
v zasedání v nejbližším možném termínu (11,13,16,3/43) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o ukončení 26. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (35,0,7,1/43) - návrh byl přijat.

1. Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (bez podkladového materiálu) 
()
Přijato usnesení č. 1/2022 (26,4,6,7/43)
Na úvod tohoto bodu Ing. Svoboda informoval o vzdání se Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., 
 funkce neuvolněného náměstka primátora ke dni 7. 2. 2022. Dále navrhl jeho zvolení do 
funkce neuvolněného člena Rady města České Budějovice. 
Bylo hlasováno o tom, že „Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice 
a uvolněného náměstka primátora“ proběhne veřejným hlasováním (29,8,3,3/43) – návrh 
byl přijat.

2. Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce 
(bez podkladového materiálu) ()
Přijato usnesení č. 2/2022 (26,10,6,1/43)
Ing. Svoboda navrhl do funkce uvolněného náměstka primátora statutárního města České 
Budějovice Mgr. Tomáše Chovance. Dále s účinností od 7. 2. 2022 navrhl stanovit počet 
členů Rady města České Budějovice uvolněných pro výkon funkce na šest, ve složení 
primátor a pět náměstků primátora. 
Mgr. Chovanec vyjádřil souhlas se svojí nominací, krátce se představil a vyjádřil se 
k jednotlivým oblastem, spadajícím do působnosti náměstka primátora, na kterého 
kandiduje. 
V rozsáhlé diskusi zaznělo poděkování za odvedenou práci odstupujícímu náměstkovi, ale 
také kritika k navrhované výměně ve funkci náměstka primátora i k osobě kandidáta na 
tento post.

3. Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna 
usnesení (bez podkladového materiálu) ()
Přijato usnesení č. 3/2022 (26,10,6,1/43)
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Ing. Svoboda uvedl, že změna usnesení se týká pověření nově zvoleného náměstka 
a neuvolněného člena rady města, a to v části pověřuje Mgr. Tomáše Chovance, náměstka 
primátora, plněním na úseku samostatné působnosti města v oblastech: školství, sociální 
věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České 
Budějovice, p. o., Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., neuvolněného člena rady města, plněním 
úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: informační technologie, 
cestovní ruch.

4. Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény (bez podkladového materiálu) ()
Přijato usnesení č. 4/2022 
Ing. Vojtko, Ph.D., informoval o jednáních pracovní skupiny pro Budvar arénu. 
Ing. Maroš poděkoval za zařazení bodu a navrhl umožnit Karlu Pražákovi vystoupit 
přednostně v rámci tohoto bodu.  
Bylo hlasováno o možnosti vystoupení Karla Pražáka (34,0,0,8/43) - návrh byl přijat.
K. Pražák prezentoval výhrady k současné podobě zimního stadionu. Upozornil, že podle 
posudku, který nechal vypracovat, není vyhovující například sociální zázemí, kde chybí 
kapacity u dámských toalet. Jako další problémy z bezpečnostního hlediska jmenoval 
neexistenci takzvaného shromaždiště diváků pro nouzové situace nebo kapacitu východů, 
z nichž některé vznikly tím, že se na poslední chvíli podle jeho informací při rekonstrukci 
haly na přelomu tisíciletí navyšovala kapacita hlediště.
Ing. Moravec upozornil, že objekt byl při rekonstrukci řádně zkolaudován, provádějí se 
zde stále pravidelné revize, které se týkají i bezpečnosti diváků a funkčnosti haly. 
Z následné diskuse vyplynulo, že postupem času se změnily předpisy, takže v některých 
ohledech již nyní nemusí stadion současným požadavkům odpovídat. Bylo konstatováno, 
že nehrozí aktuálně potřeba omezování kapacity hlediště. Problematikou zimního 
stadionu se vedení města zabývalo už v minulém roce a budou připraveny návrhy, jak 
stadion rozvíjet. 
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 27 Vystoupení občanů.
M. Šebek požádal o písemnou informaci „Od kdy má statutární město České Budějovice 
k dispozici zprávu od doc. Navrátila, týkající se stavu Budvar arény. Jak bude město 
postupovat při řešení uvedených skutečností v této zprávě a zda bude vytvořen nějaký 
akční plán řešení.“
MUDr. Kuba požádal o přepis vyjádření Ing. Moravce k „úloze gesčního náměstka“, 
které zaznělo v rámci diskuse. 
Ing. Maroš předložil návrh usnesení ve znění:
I. bere na vědomí dílčí zprávu o posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény 
předloženou Karlem Pražákem,
II. ukládá Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora na příštím jednání zastupitelstva 
města přednést zprávu o budoucích úpravách Budvar arény, vedoucích ke zlepšení 
bezpečnostních a hygienických podmínek.
Dle návrhu Mgr. Kubeše bylo o návrhu usnesení hlasováno odděleně:
I. bere na vědomí (37,0,2,2/41) - návrh byl přijat,
II. ukládá (26,0,11,4/41) - návrh byl přijat.

5. Změna organizace dopravy na nám. Přemysla Otakara II. (bez podkladového materiálu) ()
Ing. Maroš na úvod uvedl, že důvodem návrhu na zařazení tohoto bodu byly kusé 
informace, které se dozvěděl z médií a usnesení rady města. Následně požádal 
o představení toho, co bylo schváleno v radě města.
Mgr. Pražák popsal úvahy nad proměnou historického centra. Zmínil také některé nejen 
dopravní změny, které obyvatele a návštěvníky města čekají. Připomněl, že se pořád 
jedná o materiál, na kterém se pracuje. Po jeho dokončení připraví Útvar hlavního 
architekta prezentaci pro veřejnost. 
Ing. Mádl uvedl, že na jednání dopravní komise se řešili konkrétní body z toho opatření. 
Na věci panovala shoda, k hlasování o usnesení ale nedošlo, jelikož neměli k dispozici 
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finální produkt. 
V rámci diskuse zazněl návrh MUDr. Kuby na zastavení projednávání materiálu 
a přípravu semináře pro členy zastupitelstva města. 
Bylo hlasováno o odložení materiálu na příští jednání zastupitelstva (34,0,3,2/39) - návrh 
byl přijat.

6. Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/20/2022/M/15)
Přijato usnesení č. 5/2022 (32,0,2,4/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Z. Kudláčková navrhla odložení materiálu na příští jednání zastupitelstva města z důvodu 
nepřítomnosti Mgr. Bajta.
Bylo hlasováno o návrhu na odložení materiálu (15,2,12,9/38) - návrh nebyl přijat.
Bc. Hošek požádal Mgr. Bajta o vypracování krátké zprávy o činnosti cyklokoordinátora.

7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu území vojenského hřbitova v obci 
Starý Martyniv na Ukrajině (KP-ZM/37/2022/M/31)
Přijato usnesení č. 6/2022 (32,0,0,6/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

8. Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny 
(KP-ZM/7/2022/M/2)
Přijato usnesení č. 7/2022 (34,0,0,4/38)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Procházková, MBA, navrhla poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 220 tis. Kč, 
následně tento návrh vzala zpět. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení s částkou v původní výši. Mgr. Heller navrhl doplnit usnesení v části II. ukládá 
„do rozpočtu na rok 2023 alokovat částku 220 tis. Kč na nákup knižních novinek pro 
Jihočeskou vědeckou knihovnu“.

9. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/22/2022/M/17)
Přijato usnesení č. 8/2022 (32,0,0,6/38)
Materiály k bodům č. 9, 10 a 11 uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiály projednal a přijal k nim 
usnesení.

10. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-ZM/23/2022/M/18)
Přijato usnesení č. 9/2022 (33,0,0,5/38)

11. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/21/2022/M/16)
Přijato usnesení č. 10/2022 (33,0,0,5/38)

12. Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2021 (KP-ZM/34/2022/M/28)
Přijato usnesení č. 11/2022 (29,0,0,9/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou 
komoru na rok 2022 (KP-ZM/35/2022/M/29)
Přijato usnesení č. 12/2022 (27,0,4,7/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení s výhradou, že prezentace podpory statutárního města České Budějovice není na 
stránkách Jihočeské hospodářské komory plně viditelná.
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14. Koncepční část strategie ITI Českobudějovické aglomerace - Integrovaná územní 
strategie České Budějovice pro období 2021-2027 (KP-ZM/29/2022/M/23)
Přijato usnesení č. 13/2022 (28,0,0,10/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

15. „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského 
divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice“ – odpis pohledávky (KP-
ZM/36/2022/M/30)
Přijato usnesení č. 14/2022 (27,0,5,6/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.
M. Šebek požádal o dodání strukturovaného přehledu pohledávek města České 
Budějovice, tzn. ty co jsou ve splatnosti, ty co jsou po splatnosti, 30, 60, 90, 180 
dní a větší než 180 na příští jednání Finančního výboru zastupitelstva města.
Ing. Kudláčková, předsedkyně finančního výboru zajistí, aby na příštím jednání výboru 
požadovaný přehled byl k dispozici.

16. Vyřazení pohledávky za Ing. Radoslavem Marešem z rozvahového účtu a pozastavení 
účtování úroku z prodlení (odpis pohledávky) (KP-ZM/32/2022/M/26)
Přijato usnesení č. 15/2022 (29,0,4,5/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor projednal všechny tři následující 
pohledávky a přijal ke všem usnesení.

17. „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis 
pohledávky (KP-ZM/28/2022/M/22)
Usnesení nebylo přijato (16,6,9,7/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Proběhla diskuse k systému evidence a správy pohledávek, k lepšímu využívání 
kontrolních mechanizmů dodržování smluvních podmínek (dotaze, zakázky, odpis 
pohledávek). 
P. Štěpánek požádal o písemnou informaci ve věci odpisu pohledávky „zateplení ZŠ 
a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ s tím, že se dotázal, jak je 
možné, že se zde tato pohledávka mohla objevit, když k uplatnění pohledávky městem 
u soudu nedošlo a na konci června 2018 došlo k jejímu promlčení. 
M. Pikous požádal o písemnou informaci, zda společnost, u které vznikne pohledávka, lze 
akceptovat jako účastníka výběrového řízení o veřejnou zakázku, zda se odpis 
pohledávky promítne do bezdlužnosti této společnosti.

18. „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice 
- zpracování projektové dokumentace“- odpis pohledávky (KP-ZM/6/2022/M/1)
Přijato usnesení č. 16/2022 (29,0,1,8/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

19. Informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019 
(KP-ZM/31/2022/M/25)
Přijato usnesení č. 17/2022 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

20. Informativní zpráva o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 2022 (KP-
ZM/25/2022/M/19)
Přijato usnesení č. 18/2022 (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

21. Rozpočtová opatření číslo 18 až 21 (KP-ZM/27/2022/M/21)
Přijato usnesení č. 19/2022 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl Ing. Holický.
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Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu 
usnesení.

22. Dispozice s majetkem města - výstavba bytového domu Nerudova, Hálkova - vyhrazení 
rozhodovací pravomoci zastupitelstvu města (bez podkladového materiálu) ()
Přijato usnesení č. 20/2022 (29,0,6,1/36)
Zuzana Kudláčková přednesla návrh, aby si Zastupitelstvo města České Budějovice 
vyhradilo 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. Svůj návrh odůvodnila 
problematičností této výstavby a nesouhlasem obyvatel přilehlého okolí. Dosud v této 
věci a také o nájmech rozhodovala pouze Rada města České Budějovice. 
V diskusi zazněly komentáře k právnímu stanovisku Mgr. Pavlasové z právního oddělení 
odboru kancelář primátora, které zastupitelé obdrželi e-mailem, týkající se výstavby 
vjezdu a výjezdu do uvedeného bytového domu. Dále proběhla úprava návrhu usnesení 
s ohledem na vlastnictví pozemků, uvedených v původním návrhu usnesení. 
Bylo hlasováno o návrhu usnesení „Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc 
rozhodovat o majetkových dispozicích včetně nájmů v souvislosti s výstavbou bytového 
domu Nerudova, Hálkova v území vymezeném parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 
3“.

23. Majetkové dispozice ()

23.1 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 a č. 2672/15, k. 
ú. Třebotovice   (KP-ZM/19/2022/M/14)
Přijato usnesení č. 21/2022 (27,0,0,8/35)
Materiály k bodům 23.1, 23.2 a 23.3 uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.2 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2671/3, k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/17/2022/M/12)
Přijato usnesení č. 22/2022 (30,0,0,5/35)

23.3 Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku parc. č. 2780/3, k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovice (KP-ZM/10/2022/M/5)
Přijato usnesení č. 23/2022 (30,0,0,5/35)

23.4 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2919/6 v k. ú. České Budějovice 3 
(KP-ZM/30/2022/M/24)
Přijato usnesení č. 24/2022 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.5 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 
7, ulice St. Čečka - Rožnov (KP-ZM/16/2022/M/11)
Přijato usnesení č. 25/2022 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.6 Dispozice s majetkem města – majetkového vypořádání pozemků před rodinnými domy - 
části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Máchova (KP-
ZM/11/2022/M/6)
Přijato usnesení č. 26/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a upravil text usnesení v části I. …statutárním městem 
České Budějovice („současně zapsaný jako vlastník nemovitosti“).

23.7 Dispozice s majetkem města – zrušení odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. 
č. 3363/4, k. ú. České Budějovice 3 – Pražská třída (KP-ZM/18/2022/M/13)
Přijato usnesení č. 27/2022 (35,0,0,0/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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23.8 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 99/43 v k. ú. Haklovy 
Dvory (KP-ZM/12/2022/M/7)
Usnesení nebylo přijato (1,26,5,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.9 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2875/1, v k. ú. České 
Budějovice 3 (Jiráskovo nábřeží) (KP-ZM/26/2022/M/20)
Usnesení nebylo přijato (5,1,27,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.10 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 v k. ú. České 
Budějovice 7, Plavská silnice (KP-ZM/33/2022/M/27)
Usnesení nebylo přijato (0,10,21,4/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.11 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov 
u Dubného (KP-ZM/13/2022/M/8)
Usnesení nebylo přijato (0,19,13,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.12 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (KP-ZM/15/2022/M/10)
Usnesení nebylo přijato (2,4,25,4/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.13 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. České 
Budějovice 6, ul. Roháče z Dubé (KP-ZM/14/2022/M/9)
Usnesení nebylo přijato (0,15,18,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

24. Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České 
Budějovice (KP-ZM/38/2022/M/32)
Přijato usnesení č. 28/2022 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

25. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 2021, 10. 
a 24. a 31. ledna 2022 (KP-ZM/8/2022/M/3)
Přijato usnesení č. 29/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Bc. Hošek se dotázal na důvod ukončení administrace projektu „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Větrná, České Budějovice – zateplení a rekuperace“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
Ing. Holický a Ing. Vojtko, Ph.D., vysvětlili důvody ukončení administrace s ujištěním, že 
do nové výzvy, která bude vyhlášena znovu pro tento účel, se město přihlásí s novým, 
lépe připraveným projektem. 
Ing. Konečný, Ph.D., v souvislosti s peticí občanů s názvem „Ne betonovému „oplocení“ 
pozemku parc. č. 2791 v k. ú. České Budějovice 3“ apeloval na statutární město, aby 
v této souvislosti zaujalo postoj k věci jako samospráva.

26. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Konečný, Ph.D., připomněl svoji žádost o informace, adresovanou Ing. Holickému 
v souvislosti s propojením ul. Rudolfovská – Vrbenská. Dále požádal Mgr. Thomu 
o písemnou informaci ohledně KD Slavie - stav přípravy realizace, cenové náklady, 
případně krátkou prezentaci na příští jednání zastupitelstva města v rámci bodu Diskuse. 
Následně zmínil vyjádření v tisku, týkající se průmyslové zóny v Nemanicích, město by 
mělo apelovat na investora v souvislosti s odstíněním zóny např. výsadbou zeleně. 
Požádal Ing. Moravce o stanovisko ohledně špatného stavu kaple na hřbitově sv. Otýlie 
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na příští jednání zastupitelstva města - písemná informace Ing. Moravec k této věci bude 
začleněna do materiálu „Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů ZM“. 
Ing. Holický k projektu propojení ul. Rudolfovská x Vrbenská uvedl, že Ing. Polák, 
vedoucí investičního odboru byl pověřen zastupováním města na pracovním jednání se 
zástupci Jihočeského kraje, s projektantem a zástupcem investora. Jednání se uskuteční 
v týdnu od 21. 2. 2022. 
J. Hansal poděkoval Mgr. Thomovi za prezentaci Smart Green City a dotázal se, zda 
proběhlo jednání zástupců města, SŽDC, Jihočeského kraje a společnosti Head ohledně 
spolupodílení se na financování podchodu pod kolejištěm.
Mgr. Thoma uvedl, že koordinačních schůzek mezi městem České Budějovice a SŽDC se 
účastní kolegové, kteří mají na starosti investice. S ohledem na přípravu nového 
územního plánu se zajímá o budoucnost společnosti Head. V rámci zmiňované prezentace 
zazněla „úvaha“ o projektovém manažerovi a týmu, VŘ na takového koordinátora 
aktuálně připraveno není mimo jiné i z finančních důvodů, je potřeba vymyslet vhodný 
mechanismus řízení projektu.
Ing. Maroš informoval o tom, že jeho e-maily zaslané ze soukromé e-mailové adresy 
padají do spamu. Dále sdělil připomínku k rezervačnímu systému matričního úřadu 
(informace k vyzvednutí OP). 
Ing. Mádl v souvislosti s vystoupením občanů z Polní ul. v Havlíčkově kolonii apeloval 
na primátora, aby hlavní koordinátor MP dohlédl na jednání strážníků s obyvateli. Dále 
uvedl, že stávající dopravní značení je nyní asi jiné, než bylo původně v projektu. Dle 
jeho informací se tyto zásahy do projektu poslední dobou stávají čím dál častěji. Má 
podezření na někoho z pracovníků odboru správy veřejných statků, že to mění bez 
vědomí dotčených orgánů. 
Ing. Svoboda uvedl, že již uložil Ing. Vávrovi řešení situace častějšími kontrolami 
a odtahy. Správnost dopravního značení bude prověřena.
Ing. Moravec vyzval Ing. Mádla, aby pokud má podezření na konkrétního pracovníka, ať 
ho jmenuje nebo mu tuto informaci zašle písemně.
Ing. Vojtko, Ph.D., přislíbil projednání uvedených problémů s e-mailovou korespondencí 
s vedoucím odboru informačních a komunikačních technologií. Dále vysvětlil 
připomínku, týkající se rezervačního systému matričního úřadu. Elektro Kadlec je 
poskytovatelem těchto rezervačních systémů pro různá další města apod. Hardwarová 
verze, kterou má město v současnosti k dispozici, neumožňuje, aby systém běžel přes náš 
e-mailový server.

27. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
Vladimír Vopalecký promluvil o přístupu a jednání strážníků Městské policie České 
Budějovice a úředníků Magistrátu města České Budějovice v souvislosti s vyřizováním 
jeho přestupku a žádosti o prominutí pokuty za tento přestupek. Alena Hegedüsová 
v zastoupení ostatních majitelů garáží informovala o problémech s parkujícími auty před 
garážemi v Polní ulici v Českých Budějovicích, způsobené také špatným dopravním 
značením.  
Milan Sova se svým vystoupením připojil k tématu, přednesenému paní Hegedüsovou. 
Jana Hartvichová, zástupkyně Seniorského spolku Klub Aktiv, z. s., poděkovala za 
podporu českobudějovických seniorů v celorepublikovém štafetovém plavání "Přeplavme 
svůj La Manche". Českobudějovičtí senioři v posledních pěti letech pokaždé zvítězili. 
Uvedla, že účast v této soutěži není věkově omezena a vyzvala k účasti a podpoře této 
akce přítomné zastupitele.

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.
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26. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:04 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (bez podkladového 

materiálu) (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 1/2022:
Zastupitelstvo města České Budějovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce neuvolněného náměstka primátora Ing. Viktora Vojtka, Ph.D.,

II. v o l í
Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., neuvolněným členem Rady města České Budějovice. 

K bodu: Volba náměstka primátora a změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon 
funkce (bez podkladového materiálu) (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 2/2022:
Zastupitelstvo města České Budějovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. v o l í
Mgr. Tomáše Chovance, uvolněným náměstkem primátora statutárního města 
České Budějovice,

II. s t a n o v u j e
s účinností od 7. 2. 2022 počet členů Rady města České Budějovice uvolněných pro výkon 
funkce na šest, ve složení primátor a pět náměstků primátora. 

K bodu: Pověření členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - 
změna usnesení (bez podkladového materiálu) (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 3/2022:
zastupitelstvo města

m ě n í
1. usnesení č. 7/U/2018 ze dne 15. 11. 2018 
2. usnesení č. 107/2019 ze dne 17. 6. 2019 
3. usnesení č. 46/2021 ze dne 10. 5. 2021 v části pověřuje takto: 

a) Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, vedle působnosti na úseku krizového řízení, 
kontroly a auditu a v jiných oblastech stanovených příslušnými právními předpisy, též 
plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: činnost městské 
policie, činnost kanceláře primátora, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, 
Teplárna České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., 

b) Mgr. Juraje Thomu, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti 
města v oblastech: územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura, Jihočeské divadlo, 
p. o.,

c) Ing. Petra Holického, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské 
fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus, 

d) Ing. Ivo Moravce, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti 
města v oblastech: správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební 
ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., Sportovní zařízení 
města České Budějovice, p. o.,  
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e) JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné 
působnosti města v oblastech: majetek, památková péče, SPRAVA DOMŮ, s. r. o., Lesy 
a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

f) Mgr. Tomáše Chovance, náměstka primátora, plněním na úseku samostatné působnosti 
města v oblastech: školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, 
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o.,  

g) Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., neuvolněného člena rady města, plněním úkolů na úseku 
samostatné působnosti města v oblastech: informační technologie, cestovní ruch.

K bodu: Posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény (bez podkladového materiálu) (č.j. 
)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 4/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
dílčí zprávu o posouzení bezpečnosti návštěvníků Budvar arény předloženou Karlem 
Pražákem,

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
na příštím jednání Zastupitelstva města České Budějovice přednést zprávu o budoucích 
úpravách Budvar arény, vedoucích ke zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek.

K bodu: Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/20/2022/M/15)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 5/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dohodu o provedení práce pro cyklokoordinátora Mgr. Lukáše Bajta,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
podepsat dohodu o provedení práce.

K bodu: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu území vojenského hřbitova 
v obci Starý Martyniv na Ukrajině (č.j. KP-ZM/37/2022/M/31)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 6/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na úpravu území vojenského hřbitova v obci 
Starý Martyniv na Ukrajině pro Společenství obcí Staryj Martyniv a Rizdvjany Naše 
Země, ul. Ševčenka 58, 771 30 Staryj Martyniv, Ukrajina, IČO 40316080,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.
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K bodu: Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké 
knihovny (č.j. KP-ZM/7/2022/M/2)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 7/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování nákupu knižních novinek do poboček 

Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, ve výši 150.000 Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na 

kofinancování projektu,
II. u k l á d á

1. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knižních novinek pro 
Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích.

2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
do rozpočtu na rok 2023 alokovat částku 220.000 Kč na nákup knižních novinek pro 
Jihočeskou vědeckou knihovnu.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/22/2022/M/17)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 8/2022:
zastupitelstvo města

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

a) Charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.485.820 Kč,
b) Ledax o. p. s., IČO 20868955, ve výši 1.138.410 Kč,
c) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 

výši 895.770 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv 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/23/2022/M/18)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 9/2022:
zastupitelstvo města

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

a) Arpidu, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., IČO 
65053079, ve výši 300.000 Kč,

b) Charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 508.230 Kč,
c) Ledax o.p.s., IČO 28068955, ve výši 211.770 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční 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: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/21/2022/M/16)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 10/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění tísňové péče pro Život 90, z. ú., 

IČO 00571709 ve výši 212.544 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: Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2021 (č.j. KP-ZM/34/2022/M/28)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2021.

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou 
hospodářskou komoru na rok 2022 (č.j. KP-ZM/35/2022/M/29)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 12/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o příspěvek Jihočeské hospodářské komory - Oblastní hospodářské komory České 
Budějovice,

II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300.000 Kč na činnost Jihočeské hospodářské 

komory - Oblastní hospodářské komory České Budějovice,
2. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou 

hospodářskou komoru se sídlem Husova 9, České Budějovice v kalendářním roce 2022,
III. u k l á d á

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Koncepční část strategie ITI Českobudějovické aglomerace - Integrovaná územní 
strategie České Budějovice pro období 2021-2027 (č.j. KP-ZM/29/2022/M/23)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Koncepční část Integrované územní strategie České Budějovice pro období 2021-2027 dle 
Přílohy č. 1,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit předložení Koncepční části Integrované územní strategie České Budějovice pro období 
2021-2027 k hodnocení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Monitorovacího 
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systému MS 2014+.

K bodu: „Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy 
Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice“ – odpis 
pohledávky (č.j. KP-ZM/36/2022/M/30)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 72.904,51 Kč s příslušenstvím, vzniklé v rámci akce 
„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského 
divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, Č. Budějovice", za společností ARSTAV s. r. o., IČO 
26030152, se sídlem Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec,

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

K bodu: Vyřazení pohledávky za Ing. Radoslavem Marešem z rozvahového účtu 
a pozastavení účtování úroku z prodlení (odpis pohledávky) (č.j. KP-
ZM/32/2022/M/26)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis nedobytné pohledávky ve výši 18 775 610,06 Kč, vzniklé z důvodu neuhrazení kupní 
ceny z kupní smlouvy uzavřené dne 19. 10. 1994 za objekt MŠ na sídlišti Máj, za panem 
Ing. Radoslavem Marešem, bytem Václavské nám. 912/5, 674 01 Třebíč, dle důvodové 
zprávy,

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

K bodu: „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České 
Budějovice - zpracování projektové dokumentace“- odpis pohledávky (č.j. KP-
ZM/6/2022/M/1)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odpis pohledávky ve výši 30.142,20 Kč, vzniklé v rámci akce „Vybudování technických 
a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice - zpracování projektové 
dokumentace", za společností VPÚ DECO PRAHA a. s., IČO 60193280, se sídlem: 
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 
2019 (č.j. KP-ZM/31/2022/M/25)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019.

K bodu: Informativní zpráva o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 2022 
(č.j. KP-ZM/25/2022/M/19)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu o legislativních změnách ve schváleném rozpočtu na rok 2022.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 18 až 21 (č.j. KP-ZM/27/2022/M/21)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 18 – převod rozpočtu kapitálových výdajů společnosti 

SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., z akce Stavby – Tylova 11, 11a ve prospěch rozpočtu 
kapitálových výdajů investičního odboru na realizaci dotační akce Stavby – Snížení 
energetické náročnosti objektu Tylova 11, 11a ve výši 16.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 19 – zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů pro financování 
projektů participativního rozpočtu roku 2021, a to odboru školství a tělovýchovy pro 
projekt Workoutové hřiště na Pražském předměstí (696.000 Kč), a investičního odboru 
pro projekty Bouldrová stěna u řeky Malše (2.400.000 Kč), Venkovní horolezecká stěna 
– boulder na Složišti (690.000 Kč), Rozbušíme zeleno-modré srdce Nového Vráta 
(2.500.00 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2021 v celkové výši 
6.286.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 20 – zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve 
prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na dofinancování již 
uzavřených smluv a finanční zajištění akcí přecházejících z roku 2021 ze zůstatku 
základního běžného účtu k 31. 12. 2021 v celkové výši 13.630.000,00 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 21 – zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve 
prospěch rozpočtu běžných a kapitálových výdajů investičního odboru na financování 
dotačních investičních akcí z vlastních zdrojů přecházejících z roku 2021 do rozpočtu 
roku 2022 (19.150.000 Kč) a nově zařazených akcí do rozpočtu roku 2022 
(17.000.000 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2021 v celkové 
výši 36.150.000 Kč a současně zapojení nevyčerpaného revolvingového úvěru od 
Komerční banky, a. s. do rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru ve výši 
13.395.236,21 Kč na předfinancování a spolufinancování dotačních investičních projektů 
města z přijatého úvěru,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 28. 2. 2022
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 18 až 21 do rozpočtu města roku 2022.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - výstavba bytového domu Nerudova, Hálkova - 
vyhrazení rozhodovací pravomoci zastupitelstvu města (bez podkladového 
materiálu) (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/2022:
zastupitelstvo města

s i  v y h r a z u j e
pravomoc rozhodovat o majetkových dispozicích včetně nájmů v souvislosti s výstavbou bytového 
domu Nerudova, Hálkova v území vymezeném parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 a č. 
2672/15, k. ú. Třebotovice   (č.j. KP-ZM/19/2022/M/14)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2665/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
766 m2 a č. 2672/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 198 m2, vše k. ú. 
Třebotovice, 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 – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111 (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,

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 pozemku parc. č. 2671/3, k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/17/2022/M/12)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2671/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
54 m2, k. ú. Třebotovice, 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,

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,
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podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku parc. č. 2780/3, k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovice (č.j. KP-ZM/10/2022/M/5)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 2780/3 (ostatní plocha, silnice) v k. ú. 
Kaliště u Českých Budějovic o výměře 880 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,

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

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

podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2919/6 v k. ú. České 
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/30/2022/M/24)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2919/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 132 m2, v k. ú. 
České Budějovice 3, do vlastnictví společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo České 
Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice, IČO 00031852 (jako 
kupující) za cenu dohodnutou ve výši 364.960 Kč + náklady spojené s prodejem,

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 pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České 
Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov (č.j. KP-ZM/16/2022/M/11)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2734/59 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. České 
Budějovice 7, konkrétní fyzické osobě, za dohodnutou cenu ve výši 39.000 Kč a náklady 
s tímto prodejem spojené,

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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkového vypořádání pozemků před rodinnými 
domy - části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Máchova (č.j. 
KP-ZM/11/2022/M/6)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření souhlasného prohlášení mezi konkrétními fyzickými osobami (nabyvateli) 
a statutárním městem České Budějovice (současně zapsaný jako vlastník nemovitosti) ve věci 
nabytí vlastnického práva formou mimořádného vydržení k částem pozemku parc. č. 1653, 
oddělených geometrickým plánem a označených jako nově vzniklé pozemky parc. č. 1653/2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 17 m2, parc. č. 1653/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 17 m2, parc. č. 1653/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
17 m2 a parc. č. 1653/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 7,

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

předložit souhlasné prohlášení primátorovi města Ing. Jiřímu Svobodovi k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat souhlasné prohlášení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku 
parc. č. 3363/4, k. ú. České Budějovice 3 – Pražská třída (č.j. KP-ZM/18/2022/M/13)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/2022:
zastupitelstvo města

r u š í
usnesení č. 16/2021 ze dne 8. 2. 2021 týkající se odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. 
č. 3363/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 33 m2, k. ú. České Budějovice 3 od konkrétní 
fyzické osoby, za cenu 250.000 Kč.

K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/38/2022/M/32)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České 
Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 
2021, 10. a 24. a 31. ledna 2022 (č.j. KP-ZM/8/2022/M/3)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. prosince 2021, 10., 24. 
a 31. ledna 2022.  
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ – odpis 

pohledávky (č.j. KP-ZM/28/2022/M/22)

Usnesení ve věci schválení odpisu nevymahatelné pohledávky ve výši 150.000 Kč s příslušenstvím, 
vzniklé v rámci akce „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“, za 
společností MANE STAVEBNÍ s. r. o., IČO 47239701, se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České 
Budějovice a uložení Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, realizovat přijaté usnesení, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 99/43 v k. ú. Haklovy 
Dvory (č.j. KP-ZM/12/2022/M/7)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 99/43 (orná půda) o výměře 30 m2 v k. 
ú. Haklovy Dvory, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou 
+ náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2875/1, v k. ú. 
České Budějovice 3 (Jiráskovo nábřeží) (č.j. KP-ZM/26/2022/M/20)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2875/1 (ostatní plocha, zeleň) 
o výměře cca 730 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 4), za nejvyšší nabídnutou cenu, 
minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení 
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo 
přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 v k. ú. 
České Budějovice 7, Plavská silnice (č.j. KP-ZM/33/2022/M/27)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 3735/1 (ostatní plocha, jiná 
plocha) o výměře cca 119 m2 v k. ú. České Budějovice 7 (příloha č.3), za cenu v místě a čase 
obvyklou a nákladů s tímto prodejem spojených 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. 478/1 v k. ú. Branišov 
u Dubného (č.j. KP-ZM/13/2022/M/8)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 478/1 (trvalý travní porost) 
o výměře 10610 m2 v k. ú. Branišov u Dubného, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako 
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. 2014/47 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (č.j. KP-ZM/15/2022/M/10)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2014/47 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 266 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu 
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. 
České Budějovice 6, ul. Roháče z Dubé (č.j. KP-ZM/14/2022/M/9)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1119 (jiná plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 552 m2 v k. ú, České Budějovice 6, dle přílohy č. 3, a to za cenu v místě 
a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem,
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  7. 2. 2022
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

RNDr. Michal Kohn, CSc.

Mgr. Ivan Nadberežný

Ing. Jiří Svoboda
primátor


