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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/54/2021/Z/1
Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 8. 2. 2021 od 9:00 hodin  ve Sportovní hale, Stromovka 12, České Budějovice  

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., 
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, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří 
Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef 
Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 
RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení 
návrhové a volební komise, schválení programu 
Před vlastním jednáním informoval primátor Ing. Svoboda zastupitele, že ke dni 
31. 12. 2020 rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města České Budějovice 
MUDr. Lukáš Mareš. Podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, za něj nastoupil jako náhradník Jaroslav 
Hansal z České pirátské strany. 
Jaroslav Hansal složil slib pronesením slova „slibuji“ a potvrdil složení slibu svým 
podpisem. 
Zasedání zahájil a řídil ve sportovní hale primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05 
hodin) přítomno 42 členů a Mgr. Jan Kubeš se zúčastnil distančně, takže zastupitelstvo 
bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet. 
Za opožděný příchod se omluvili: Michal Šebek a MUDr. Martin Kuba. 
Za odchod během jednání se omluvila Zuzana Kudláčková. 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jaroslav Berka, členové 
Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Jan Mádl, Ing. Petr Maroš, Zuzana Kudláčková, Ing. Jan 
Pikous. (41,0,0,0/41) 
JUDr. Ing. Bouzek jako předkladatel požádal o stažení materiálu poř. č. 15.1 - Dispozice 
s majetkem města České Budějovice – prodej části pozemku parc. č. 481, v k. ú. Haklovy 
Dvory. 
Mgr. Heller navrhl zařazení bodu „Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační 
technologie Zastupitelstva města České Budějovice“ jako bod poř. č. 1 s odůvodněním, že 
výbor dlouhodobě nefunguje, za poslední čtyři měsíce se nesešel ani jednou, a to ani 
distančně, jak se standardně scházejí ostatní komise rady města a výbory zastupitelstva 
města, když není možné prezenčně. Dalším důvodem je velká nespokojenost předsedů 
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a členů v územních skupinách. Následně výbor neřešil problémy v oblasti informačních 
technologií, které jsou uvedeny ve „Zprávě auditora z roku 2020“. 
Proběhla diskuze MgA. Piskače, RSDr. Braného, M. Šebka, JUDr. Mlčocha, 
Mgr. Hellera, Ing. Maroše, J. Michla k návrhu programu a návrhu Mgr. Hellera na 
zařazení nového bodu poř. č. 1. 
RSDr. Braný požádal o přestávku na poradu klubu KSČM před hlasováním o zařazení 
bodu, který navrhl Mgr. Heller.  
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubů. 
Bylo hlasováno o návrhu J. Špaka, aby navržený bod Mgr. Hellerem „Zrušení Výboru pro 
veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice“ byl 
zařazen před majetkové dispozice jako bod poř. č. 14 (26,1,14,3/44) – návrh byl přijat. 
JUDr. Ing. Bouzek zpochybnil hlasování o zařazení bodu, který navrhl Mgr. Heller 
z důvodu nejasnosti, kam má být zařazen, protože majetkové dispozice začínají až bodem 
poř. č. 15. 
Ing. Svoboda sdělil, že při hlasování o zařazení výše uvedeného bodu došlo 
k nedorozumění, proto bylo prohlášeno za zmatečné. 
Po upřesnění návrhu bylo znovu hlasováno o návrhu J. Špaka na zařazení bodu „Zrušení 
výboru pro veřejnou správu a IT“ jako bod poř. č. 15 (11,0,28,6/45) – návrh nebyl 
přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Hellera o zařazení bodu „Zrušení výboru pro veřejnou 
správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice“ jako bod poř. č. 
1 (41,0,4,0/45) – návrh byl přijat. 
Byl schválen program 18. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (43,0,1,1/45). 
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Petra Štěpánka a Richarda Schötze. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Byla navržena přestávka na oběd od 12:15 – 13:00 hodin s tím, že ve 13:00 hodin byl 
projednán bod „Vystoupení občanů“. 
Bylo hlasováno o ukončení 18. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (37,0,6,2/45) – návrh byl přijat.

1. Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 
Budějovice  ()
Přijato usnesení č. 1/2021 (34,0,8,2/44)
Mgr. Heller uvedl, že důvodem jeho návrhu na zrušení Výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice je, že výbor dlouhodobě 
nefunguje a plat předsedy stojí město několik desítek tisíc měsíčně. Za poslední čtyři 
měsíce se nesešel ani jednou, a to ani distančně. Finančnímu výboru byla předložena 
„Zpráva auditora“ dne 3. 6. 2020, ve které je kontrolováno primárně hospodaření města, 
ale bylo v ní také doporučeno aktualizovat „Směrnici pro využívání výpočetní techniky 
(informačního systému) a zajištění ochrany dat“, která byla vydána naposledy v roce 2013 
a není v ní uvedeno provádění pravidelného testování zranitelnosti datového centra a sítě. 
Finanční výbor zastupitelstva toto připomínkoval a přišla mu odpověď z odboru 
informačních technologií, že bude sjednána náprava. Dále uvedl, že po zrušení výboru by 
agendu měla převzít komise, kterou zřídí rada města, ve které budou zástupci územních 
skupin ve městě a pozice předsedy této komise by měla být neuvolněná.   
Navrhl usnesení: 
„zastupitelstvo města 
I. ruší 
Výbor pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 
Budějovice zřízený usnesením č. 10/U/2018 dne 15. 11. 2018,  
II. bere na vědomí
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1. zánik funkcí předsedy a členů Výboru pro veřejnou správu a informační technologie 
Zastupitelstva města České Budějovice,
2. zánik územních skupin a funkcí předsedů a členů územních skupin.“  
Proběhla rozsáhlá diskuze o činnosti výboru pro veřejnou správu a IT a následně 
o zachování územních skupin, které fungovaly a měla by je zastřešovat komise rady 
města, která bude zřízena.  
Ing. Maroš požádal o písemnou odpověď, kolik bylo celkem vynaloženo finančních 
prostředků na Výbor pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města 
České Budějovice od svého založení v letech 2018 – 2021.  
Bylo hlasováno o návrhu JUDr. Mlčocha, který požádal o přerušení projednávání bodu 
(6,21,13,4/44) - návrh nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Nadberežného, který požádal o ukončení diskuze k tomuto 
bodu (31,3,6,4/44) – návrh byl přijat. 

2. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (KP-
ZM/25/2021/M/22)
Přijato usnesení č. 2/2021 (42,0,0,2/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že rada města navrhla zvolit členem finančního výboru 
Ing. Františka Konečného, Ph.D., náhradníka za Mgr. Tomáše Becka.  
Bylo hlasováno o tom, že volba člena finančního výboru proběhne veřejným hlasováním 
(41,0,0,3/44) – návrh byl přijat.

3. Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice   (KP-
ZM/28/2021/M/25)
Přijato usnesení č. 3/2021 (32,0,8,5/45)
Materiál uvedl Ing. Svoboda, ve kterém se jedná o dohodu o provedení práce pro 
cyklokoordinátora Mgr. Lukáše Bajta, člena Zastupitelstva města České Budějovice. 
Proběhla debata k činnosti cyklokoordinátora a plánovaným projektům.    
J. Michl požádal zaznamenat, že hlasoval „pro“ schválení dohody z důvodu nefunkčního 
hlasovacího zařízení. 

4. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 
a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-ZM/17/2021/M/14)
Přijato usnesení č. 4/2021 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

5. Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny 
(KP-ZM/10/2021/M/7)
Přijato usnesení č. 5/2021 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Mgr. Heller upozornil, že v důvodové zprávě je chybně uvedeno navýšení částky 
Jihočeské vědecké knihovně v roce 2020 na 150.000 Kč, kdy správě má být uvedeno 
100.000 Kč. Navýšení dotace na 150 tis. Kč bylo zahrnuto do rozpočtu města až na rok 
2021.   

6. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/4/2021/M/2)
Přijato usnesení č. 6/2021 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

7. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/11/2021/M/8)
Přijato usnesení č. 7/2021 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. Byla sloučena diskuze k bodům poř. č. 7. – 9.
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Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil body poř. č. 7 – 9 zastupitelstvu 
města schválit.    

8. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-ZM/12/2021/M/9)
Přijato usnesení č. 8/2021 (42,0,0,2/44)

9. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/19/2021/M/16)
Přijato usnesení č. 9/2021 (43,0,0,1/44)

10. Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých 
Budějovicích v roce 2021“ (KP-ZM/20/2021/M/17)
Přijato usnesení č. 10/2021 (38,0,6,0/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., s tím, že se jedná o poskytnutí podpory ubytovatelům 
na území statutárního města České Budějovice s ohledem na dopady pandemie COVID-
19 formou slevových voucherů na ubytování. Příjemcem podpory v celkové výši 
1 mil. Kč je destinační management Českobudějovicko – Hlubocko, z. s., který je 
realizátorem projektu pro statutární město České Budějovice.       
J. Hansal upozornil, že finanční prostředky na výše uvedený projekt byly použity z peněz, 
které má k dispozici komise pro cestovní ruch. Na jednu stranu je to správná věc, na 
druhou stranu budou takto pokráceny granty na jiné akce. Reálně tak podle něj hrozí, že 
některé dobré projekty na granty nedosáhnou a je možné, že se nebudou v letošním roce 
konat a nepřivedou nové zákazníky. 
Proběhla debata k realizaci projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích“.

11. Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2020 (KP-ZM/21/2021/M/18)
Přijato usnesení č. 11/2021 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., vznesla dotaz, z jakého důvodu byla pokrácena dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na „Výkon sociální práce“. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Odpověděl, že informace zjistí a zašle písemně.   
Bc. Hošek se dotázal v souvislosti s žádostí o dotaci na „Zpracování analýzy nakládání 
s odpadem na území města České Budějovice“, jestli je v plánu analýzu zpracovat 
i z prostředků města nebo případně jiných dotačních programů.
Ing. Moravec v reakci na dotaz Bc. Hoška uvedl, že v letošním roce končí městský plán 
odpadového hospodářství. Nově schválený zákon o odpadech povinnost zpracovávat 
plány odpadového hospodářství zrušil, ale to mu připadá jako nešťastné. Chce, aby byl ve 
městě plán zpracován, a to na základě zpracování analýzy, která by měla být vstupní pro 
plán odpadového hospodářství od roku 2021. Otázkou je, zda bude na pět nebo deset let. 
Bude se snažit finanční prostředky získat z jiných zdrojů, případně by byly použity 
prostředky města.    
R. Schötz vznesl dotaz, jakým způsobem pokračuje plán investic do telematiky.
Ing. Holický odpověděl, že výběrové řízení na „Dopravně informační a řídicí centrum“ 
probíhá s tím, že financování je možné prodloužit ještě o dva roky, prostředky jsou na něj 
v rozpočtu vyčleněny.   

12. Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 2021- 
2027 (KP-ZM/23/2021/M/20)
Přijato usnesení č. 12/2021 (39,0,0,5/44)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Byla vyhlášena přestávka a poté projednán bod „Vystoupení občanů“. 

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou 
komoru na rok 2021 (KP-ZM/22/2021/M/19)
Přijato usnesení č. 13/2021 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.



5

Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tuto záležitost doporučil schválit 
v předloženém znění.   

14. Rozpočtová opatření číslo 12 až 14 (KP-ZM/14/2021/M/11)
Přijato usnesení č. 14/2021 (33,0,5,5/43)
Materiál uvedl Ing. Holický. Rozpočtová opatření č. 12 a 13 se týkají zapojení 
nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve prospěch kapitálových výdajů investičního 
odboru na financování dotačních investičních akcí. Rozpočtové opatření č. 14 se týká 
stavebně-technických úprav Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.    
Proběhla rozsáhlá debata k financování alternativní kultury a tradiční kultury Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu výše uvedená 
rozpočtová opatření schválit. 
Byl diskutován proces schvalování zápisu z finančního výboru, kdy Mgr. Heller požádal 
zaznamenat, že zápis z Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice je 
zpracován, poté rozeslán členům finančního výboru k připomínkování před zasedáním 
zastupitelstva, následně ověřen a na prezenčním jednání výboru se schvaluje. 
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl ukončení diskuze k tomuto bodu (28,7,4,4/43) – návrh byl 
přijat. 

15. Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových 
prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti – IV. 
čtvrtletí 2020 (KP-ZM/27/2021/M/24)
Přijato usnesení č. 15/2021 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Ing. Holický oznámil střet zájmů dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města přijmout 
navržené usnesení, a to prominutí nájemného žadatelům ve výši 40 %. 
Proběhla diskuze o budoucí udržitelnosti provozoven v souvislosti s dopady pandemie 
COVID-19.  

16. Majetkové dispozice ()

16.1 Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 
v k. ú. České Budějovice 3 - Pražská třída (KP-ZM/24/2021/M/21)
Přijato usnesení č. 16/2021 (32,4,4,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Proběhla rozsáhlá diskuze k odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 
v k. ú. České Budějovice 3 na Pražské třídě v souvislosti s přípravou revitalizace 
Pražského předměstí.   
Mgr. Lavička požádal před hlasováním o poradu klubu. 
Byla vyhlášena přestávka na poradu klubu hnutí ANO. 

16.2 Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku podél 
řeky Malše, k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/15/2021/M/12)
Přijato usnesení č. 17/2021 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

16.3 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. České 
Budějovice 2 (KP-ZM/16/2021/M/13)
Usnesení nebylo přijato (12,4,21,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

16.4 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/8 v k. ú. Staré 
Hodějovice (KP-ZM/8/2021/M/5)
Usnesení nebylo přijato (1,12,25,2/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
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16.5 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka 
u Třebče, rybník Lhoták (KP-ZM/7/2021/M/4)
Usnesení nebylo přijato (0,25,12,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

16.6 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (KP-ZM/18/2021/M/15)
Usnesení nebylo přijato (0,23,14,3/40)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

17. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. prosince 2020, 11. 
a  25. ledna 2021 (KP-ZM/3/2021/M/1)
Přijato usnesení č. 18/2021 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
JUDr. Mlčoch požádal o zaslání informativní zprávy, týkající se projektu České 
Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, kterou rada města dne 14. 12. 2020 
usnesením č. 1532/2020 vzala na vědomí. Dále se dotázal, jak bude probíhat celý proces 
přípravy.
Mgr. Thoma se vyjádřil k projektu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 
2028 s tím, že materiál JUDr. Mlčochovi zašle. 
J. Špak vznesl dotaz na usnesení rady města č. 51/2021 ze dne 25. 1. 2021, kterým 
delegovala Ing. Nádravskou jako členku do výkonného výboru za statutární město České 
Budějovice na valnou hromadu destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, z. s. 
Upozornil, že komise pro cestovní ruch rady města, ale doporučila delegovat Jaroslava 
Hansala.  
Ing. Vojtko, Ph.D.: Odpověděl, že se zvyšuje počet členů spolku s tím, že se zúčastnil 
jednání komise pro cestovní ruch rady města, na které požádal, pokud by byl zájem, 
nominovat zástupce. Politická dohoda se na radě města vyvinula tak, že nakonec byla 
zvolena radní Ing. Nádravská.

18. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/5/2021/M/3)
Přijato usnesení č. 19/2021 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 

19. Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města 
České Budějovice (KP-ZM/26/2021/M/23)
Přijato usnesení č. 20/2021 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 

20. Diskuze zastupitelů ()
Z. Kudláčková: Upozornila na tvořící se fronty občanů před budovami magistrátu v ul. 
Jeronýmova a ul. Kněžské. Vznesla dotaz, z jakého důvodu Magistrát města České 
Budějovice nevyužívá výjimky z vládního nařízení a nerozšíří úřední hodiny v úřední dny 
např. od 8:00 – 17:00 hodin jako tomu je v jiných městech. 
Následně se dotázala, proč magistrát města nevyužívá on-line objednávky klientů na 
odborech i mimo úřední dny, když v jiných městech je to zcela běžné, kdy tato výjimka je 
ve vládním nařízení též zmíněna. Požádala o písemnou odpověď.  
Ing. Řeřábek: V reakci na vystoupení Z. Kudláčkové vysvětlil problematiku s tím, že jí 
bude odpovězeno písemně.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Vznesla dotaz, jestli bude a kdy realizován projekt saunového 
světa a dětského zážitkového bazénu při Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích, 
který byl naplánován na roky 2017 - 2018 s tím, že požádala také o písemnou odpověď.  
Mgr. Bc. M. Pikous: Z důvodu zkvalitnění služeb občanům zmínil elektronický „Portál 
občana“, který funguje např. v Hradci Králové, který minimalizuje počet nutných 
fyzických návštěv na úřadu při vyřizování jednotlivých agend. Vznesl dotaz, v jakém 
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termínu bude mít Magistrát města České Budějovice digitální komunikaci občanů 
k dispozici. 
Z. Kudláčková: V reakci na vystoupení Ing. Řeřábka citovala z vládního nařízení. Zazněla 
kritika k on-line objednávání občanů, které příliš nefunguje, uvedla příklad. 
Ing. Řeřábek: Sdělil, že Z. Kudláčkové bude písemně odpovězeno s doložením statistiky. 
 Dále v reakci na podnět Mgr. Bc. Pikouse uvedl, že se nebrání on-line komunikaci s tím, 
že je nutné vyřešit kompatibilní elektronické rozhraní v souvislosti se spisovou službou 
magistrátu. Systém „Portál občana“ by mohl být spuštěn v květnu 2021. 
MgA. Piskač: Upozornil na nespravedlivé financování kultury z grantových opatření 
a dále záležitost víceletých dotačních programů. 
Ing. J. Pikous: V reakci na vystoupení Mgr. Bc. M. Pikouse uvedl, že ho mrzí, že až nyní 
vznesl podnět pro již zrušený Výbor pro veřejnou správu a informační technologie 
Zastupitelstva města České Budějovice.  
Mgr. Bc. M. Pikous: Upřesnil, že jde o jeho podnět, který je dle vyjádření Ing. Řeřábka 
již v procesu přípravy. Požádal o písemnou odpověď s upřesněním, kdy by mohl být 
„Portál občana“ spuštěn.    
J. Špak: Sdělil, že digitalizací komunikace občana se zabýval hned po nástupu do funkce, 
bohužel magistrát města používá různé systémy, které na sebe ne vždy navazují. Výbor 
zastupitelstva města je poradním orgánem, který může vyvíjet doporučující nebo 
návrhovou činnost, ale musí být politická vůle. Upozornil také na bezpečnostní chybu 
v objednávkovém systému magistrátu, kterou se již podařilo napravit.  
Ing. Moravec: Reagoval na dotaz doc. Ing. Kozlové, Ph.D., ohledně saunového světa 
a dětského zážitkového bazénu s tím, že bude prodlouženo stavební povolení, které by 
mělo končit v květnu 2021. Vysvětlil současnou situaci týkající se projektu s tím, že 
částka do rozpočtu města na rok 2021 nebyla zahrnuta. Zajistí písemnou odpověď.     
Ing. Svoboda: Ukončil zasedání zastupitelstva a popřál všem v novém roce hodně zdraví 
a normální podmínky, aby zastupitelstvo mohlo již zasedat v zasedací místnosti 
zastupitelstva.      

21. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
V tomto bodu nevystoupil žádný občan.

- Stížnost konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora 
města týkající se bezohledné jízdy cyklistů po chodnících a volného pobíhání psů na 
sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.   (KP-ZM/31/2021)

- E-mail konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města 
ve věci postupu vyjadřování občanů k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu statutárního 
města České Budějovice, (KP-ZM/30/2021)

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.

18. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:50 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města 

České Budějovice  (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 1/2021:
zastupitelstvo města

I. r u š í
Výbor pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
zřízený usnesením č. 10/U/2018 dne 15. 11. 2018,  

II. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zánik funkcí předsedy a členů Výboru pro veřejnou správu a informační technologie 

Zastupitelstva města České Budějovice,
2. zánik územních skupin a funkcí předsedů a členů územních skupin.  

K bodu: Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (č.j. KP-
ZM/25/2021/M/22)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 2/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
Mgr. Tomáše Becka,

II. v o l í
Ing. Františka Konečného, Ph.D., členem Finančního výboru Zastupitelstva města České 
Budějovice. 

K bodu: Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice   (č.j. 
KP-ZM/28/2021/M/25)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 3/2021:
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: Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 
2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru Jihočeského kraje (č.j. KP-ZM/17/2021/M/14)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 4/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2020000794 o poskytnutí finančních prostředků na 
roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru Jihočeského kraje jako náhradu skutečně vynakládaných finančních 
prostředků na jednotku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, která zajišťuje 
činnost jednotky požární ochrany města České Budějovice,
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1. poskytnutí neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2021 ve výši 542.000 Kč,

2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2021 ve výši 2.000.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2020000794 o poskytnutí finančních 
prostředků na rok 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - 
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje dle bodu I.

K bodu: Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké 
knihovny (č.j. KP-ZM/10/2021/M/7)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 5/2021:
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

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

K bodu: Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/4/2021/M/2)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 6/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové 
organizace, Větrná 731/13, České Budějovice, IČO 71173064, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/11/2021/M/8)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 7/2021:
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 1.065.550 Kč
b) Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.307.200 Kč
c) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 
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výši 787.250 Kč
2. uzavření veřejnoprávní 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/12/2021/M/9)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 8/2021:
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) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši  210.300 Kč
c) Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 509.700 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 tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/19/2021/M/16)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 9/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, z. ú., IČO 

00571709, ve výši 258.917 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 podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu 
v Českých Budějovicích v roce 2021“ (č.j. KP-ZM/20/2021/M/17)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 10/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí podpory ve výši 1.000.000 Kč z důvodu realizace projektu „Restart cestovního 

ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ destinačnímu managementu 
Českobudějovicko - Hlubocko, z. s., IČO 04666038, se sídlem Masarykova 35, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, který je realizátorem projektu pro statutární město České 
Budějovice,

2. smlouvu o zastoupení a spolupráci, smlouvu o spolupráci a smlouvu o poskytnutí 
podpory malého rozsahu, 

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
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podepsat smlouvu o zastoupení a spolupráci z důvodu realizace projektu „Restart cestovního 
ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2020 (č.j. KP-ZM/21/2021/M/18)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2020.

K bodu: Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 
2021- 2027 (č.j. KP-ZM/23/2021/M/20)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 12/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu o realizaci strategie IPRÚ k 31. 12. 2020,
2. informaci o přípravě ITI 2021-2027,

II. s c h v a l u j e
změnu strategie IPRÚ dle Přílohy 1,

III. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci strategie v souladu se změnou strategie.

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou 
hospodářskou komoru na rok 2021 (č.j. KP-ZM/22/2021/M/19)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 13/2021:
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 2021,
III. u k l á d á

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

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 12 až 14 (č.j. KP-ZM/14/2021/M/11)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 14/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 12 - zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2020 ve prospěch 

rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování dotačních investičních 
akcí z vlastních zdrojů v roce 2021 ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020 ve 
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výši 26.121.000 Kč a současně zapojení části nevyčerpaného revolvingového úvěru od 
Komerční banky, a.s. do rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru ve výši 
47.175.000 Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů 
města,

2. rozpočtové opatření číslo 13 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 ve 
prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na financování již 
uzavřených smluv a finanční zajištění akcí přecházejících z roku 2020 (11.930.000 Kč) 
a na nové akce pro včasné zahájení veřejných zakázek u zřizovaných příspěvkových 
organizací (1.450.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020 v celkové 
výši 13.380.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 14 – zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků 
z peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 21.000.000 Kč na zvýšení 
rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na pokračování stavebně - 
technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově podle uzavřených smluv,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 28. 2. 2021
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 12 až 14 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce 
nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální 
žádosti – IV. čtvrtletí 2020 (č.j. KP-ZM/27/2021/M/24)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 15/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prominutí nájemného za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 za nebytové prostory 
pronajaté od statutárního města České Budějovice, u nichž nedošlo k uzavření těchto 
nebytových prostor v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z.č. 
210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
níže uvedeným nájemcům, a to ve formě dodatku ke stávající nájemní smlouvě:
1. Brazzale Moravia, a. s., se sídlem Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČO 63319551 - nájemce 

nebytového prostoru v objektu Lannova tř. 17, 370 01 České Budějovice – prominutí 
nájemného ve výši 48.000 Kč,

2. Ing. Milena Kalistová, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 50/14, 370 01 České 
Budějovice, IČO 45018782 - nájemce nebytového prostoru v objektu nám. Přemysla 
Otakara II. 50/14, 370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši 
41.851,20 Kč,

3. KinderGarten One – Mateřská škola, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 1735/2, 370 01 
České Budějovice, IČO 28431600 – prominutí nájemného ve výši 67.413,60 Kč,

4. Ing. Jana Holická, se sídlem Ant. Barcala 1277/26, 370 05 České Budějovice, IČO 
47244275 - nájemce nebytového prostoru v objektu nám. Přemysla Otakara II. 41/11, 
370 01 České Budějovice – prominutí nájemného ve výši 24.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. 
č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - Pražská třída (č.j. KP-ZM/24/2021/M/21)

(Zrušeno usnesením č. 27/2022 ze dne 7. 2. 2022)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 16/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení stavby pro obchod bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 33 m2 v k. ú. České Budějovice 3 od konkrétní fyzické osoby, za cenu 
250.000 Kč,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku 
podél řeky Malše, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/15/2021/M/12)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 17/2021:
zastupitelstvo města

r u š í
1. usnesení č. 271/2013 ze dne 12. 12. 2013 týkající se přijetí daru části pozemku parc. č. 

3949/1, o výměře  32 m2, za účelem umístění a provozování stavby „Cyklostezka České 
Budějovice 7 – Roudné“ od Jihočeského kraje, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 (darující) do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice, IČO 00244 732 (obdarovaný),

2. usnesení č. 63/2014 ze dne 20. 2. 2014 týkající se budoucího odkoupení částí pozemků parc. 
č. 3934/1, o výměře  535 m2, parc. č. 3939, o výměře  1076 m2, parc. č. 3944/1, o výměře  
908 m2, parc. č. 3947/1, o výměře  1717 m2 (celkem 4236 m2) v k. ú České Budějovice 7, za 
účelem umístění a provozování stavby „Cyklostezka České Budějovice 7 – Roudné“ od 
Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1, se sídlem 
U Černé věže 1, IČO 65050410 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 173 Kč/m2, tj. 
732.828 Kč.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 
14. prosince 2020, 11. a  25. ledna 2021 (č.j. KP-ZM/3/2021/M/1)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 18/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 
14. prosince 2020, 11. a 25. ledna 2021.
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/5/2021/M/3)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 19/2021:
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 Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/26/2021/M/23)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 20/2021:
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.
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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 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. 

České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/16/2021/M/13)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 – lesní pozemek 
o výměře cca 110 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, 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. 241/8 v k. ú. 
Staré Hodějovice (č.j. KP-ZM/8/2021/M/5)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 241/8 (orná půda) o výměře cca 
230 m2 v k. ú. Staré Hodějovice, dle přílohy č. 3, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však 
za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato. 

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka 
u Třebče, rybník Lhoták (č.j. KP-ZM/7/2021/M/4)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka u Třebče (rybník, 
vodní plocha) o výměře 232683 m2 v k. ú. Lhotka u Třebče, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, 
minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajisti realizaci výše uvedeného 
usnesení, nebylo přijato.  
 

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (č.j. KP-ZM/18/2021/M/15)

Usnesení ve věci schválení odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1 oddělené geom. plánem 
a označené jako pozemek parc. č. 2015/237 o výměře 83 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy 
č. 3, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
255.000 Kč a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, 1. předložit primátorovi 
města k podpisu kupní smlouvu, Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 2. podepsat kupní 
smlouvu, nebylo přijato. 

Č. Budějovice  8. 2. 2021
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Richard Schötz
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Petr Štěpánek

Ing. Jiří Svoboda
primátor


