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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/253/2022/Z/4
Z Á P I S

z 29. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 9. 5. 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, 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, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, 
Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr 
Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Jana Kilbergerová, 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 přítomno v době zahájení (9:05 h) 
34 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet.
Za neúčast na jednání se omluvili Mgr. Jana Kilbergerová a Bc. Zbyněk Sýkora, MBA. 
Za opožděný příchod se omluvili Jan Michl, Ing. Světlana Procházková, MBA 
a Mgr. Ivan Nadberežný. Za odchod během jednání se omluvila Ing. Michaela 
Kudláčková. Za dřívější odchod se omluvil RSDr. Petr Braný.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda komise Mgr. Viktor Lavička, členové 
Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Jan Mádl, 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Zuzana Kudláčková a Ing. Jan Pikous 
(33,0,0,3/36).  
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Ing. Ivo Moravce a Ing. Andreu 
Nádravskou. 
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápisy z 27. a 28. zasedání zastupitelstva města byly ověřeny a nebyly proti nim 
vzneseny námitky. 
Bylo hlasováno o návrzích Ing. Konečného, Ph.D. a RSDr. Braného na zařazení bodů do 
návrhu programu:
- Informace primátora města o kolapsu dopravy ve městě v souvislosti s opravou 
silnice v ul. Strakonická“ jako bod č. 1 (20,4,10,6/40) – návrh nebyl přijat.
- Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině 
Těreškovové jako bod č. 2 (32,4,2,2/40) – návrh byl přijat.
Byl schválen program jednání 29. zasedání zastupitelstva města (36,0,4,1/40). 
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Jana Piskače o ukončení 29. zasedání zastupitelstva města 



2

nejpozději v 19:00 hodin, v případě neprojednání všech bodů programu o pokračování 
v zasedání v nejbližším možném termínu (10,9,17,4/40) – návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o ukončení 29. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (31,0,7,2/40) - návrh byl přijat.

1. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (KP-ZM/160/2022/M/70)
Přijato usnesení č. 60/2022 (40,0,0,0/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

2. Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině Těreškovové 
(KP-ZM/161/2022/M/71)
Přijato usnesení č. 61/2022 (32,5,2,2/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
V rámci diskuse zazněly názory proti odejmutí čestného občanství s odkazem na její 
zásluhy v oblasti kosmonautiky, letěla do vesmíru jako první žena, ale také pro odejmutí 
čestného občanství s ohledem na současné postoje, kdy jako členka Státní dumy podpořila 
ruskou invazi na Ukrajinu.

3. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/215/2022/M/112)
Přijato usnesení č. 62/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

4. Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. 
Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na 
vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, 
Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice (KP-ZM/185/2022/M/84)
Přijato usnesení č. 63/2022 (41,0,0,0/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec, další informace doplnil Ing. Maršík, Ph.D., ředitel 
Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, církevní základní školy a základní umělecké 
školy České Budějovice. 
V diskusi zazněla podpora zastupitelských klubů k předložené žádosti. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal kladné 
usnesení. 
Ing. Konečný, Ph.D., připomněl existenci grantu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Ing. Maršík, Ph.D. a Ing. Kudláčková učinili oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM 
(střet zájmu).

5. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 1: " Příspěvek na činnost výkonnostních 
mládežnických sportovních klubů" (KP-ZM/178/2022/M/78)
Přijato usnesení č. 64/2022 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města.
Mgr. Pražák učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).

6. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 2: " Příspěvek na činnost ostatních 
mládežnických sportovních klubů" (KP-ZM/182/2022/M/82)
Přijato usnesení č. 65/2022 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města. 

7. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2022 – 
Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“ (KP-ZM/179/2022/M/79)
Přijato usnesení č. 66/2022 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., upozornila, že v přiložené tabulce u žadatelů "Spolek Pro 
Podporu Sportu a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích" je chybně uvedený 
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důvod krácení rozpočtu projektu.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová, doc. Ing. Kozlová, Ph.D. a Ing. Vojtko, Ph.D., učinili 
oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).

8. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí 
a dospělých s handicapem" (KP-ZM/180/2022/M/80)
Přijato usnesení č. 67/2022 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města.

9. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 5: " Příspěvek na sportovní činnost tanečních 
mládežnických klubů" (KP-ZM/183/2022/M/83)
Přijato usnesení č. 68/2022 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města.

10. Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sportu v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení 
investičního majetku sportovních klubů" (KP-ZM/181/2022/M/81)
Přijato usnesení č. 69/2022 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise rady města.

11. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2021 (KP-ZM/173/2022/M/75)
Přijato usnesení č. 70/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

12. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2022 (KP-ZM/174/2022/M/76)
Přijato usnesení č. 71/2022 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

13. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2022 (KP-ZM/202/2022/M/99)
Přijato usnesení č. 72/2022 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D. a Ing. Moravec učinili oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu 
ZM (střet zájmu).

14. Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích 
(KP-ZM/207/2022/M/104)
Přijato usnesení č. 73/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal kladné 
usnesení.

15. Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce KD 
Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, České 
Budějovice" (KP-ZM/195/2022/M/93)
Přijato usnesení č. 74/2022 
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Během rozpravy zazněly dotazy, jak se bude projekt financovat, z jakých zdrojů se bude 
čerpat. Dále byly vysloveny obavy z výše nákladů na rekonstrukci, při čemž částka, 
s kterou se nyní počítá nemusí být konečná, po dostavbě mohou městu chybět peníze na 
další akce. Zazněla výtka ohledně absence ekonomického výhledu města a jeho finanční 
možnosti v následujících letech, které mělo vedení radnice předložit také při tak nákladné 
investiční akci. V rozsáhlé diskusi bylo uvedeno, že rekonstrukce KD Slavie se připravuje 
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již několik let, původní odhady hovořily o částce 400 milionů Kč, předpokládaná hodnota 
byla 563 milionů včetně daně. Dle předběžných tržních konzultací se nyní předpokládané 
náklady pohybují mezi 650 a 730 miliony Kč včetně daně. Při financování plánuje město 
kombinaci úvěru, vlastních zdrojů a dotace, platby budou rozdělené do několika let, 
jelikož i přestavba má trvat až do roku 2025. Je zde předpoklad získání dotace ve výši 160 
milionů Kč z Národního plánu obnovy.  
V souvislosti se stavebními úpravami areálu městské policie byla konstatována nutnost 
zkvalitnění zázemí pro navyšující se počet strážníků. Stávající budova 
nevyhovuje kapacitními ani dispozičními parametry. 
Z. Kudláčková požádala o oddělené hlasování návrhu usnesení. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor projednal oba záměry a přijal kladné 
usnesení.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Maroše o odložení projednání části materiálu, týkajícího se 
schválení záměru vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce „Stavební 
úpravy areálu Městské policie České Budějovice“ (16,8,14,3/41) – návrh nebyl přijat.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje záměr vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích (31,1,8,1/41),
2. Stavební úpravy areálu Městské policie České Budějovice (26,0,14,1/41), 
II. ukládá (35,0,2,4/41).
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 28 Vystoupení občanů.

16. Rozpočtová opatření číslo 73 až 76 (KP-ZM/203/2022/M/100)
Přijato usnesení č. 75/2022 (34,0,1,6/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor uvedená rozpočtová opatření projednal 
a přijal kladné stanovisko.

17. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 (KP-ZM/205/2022/M/102)
Přijato usnesení č. 76/2022 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal souhlasné 
stanovisko.

18. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
za rok 2021 (KP-ZM/191/2022/M/89)
Přijato usnesení č. 77/2022 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

19. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2022 (KP-ZM/193/2022/M/91)
Přijato usnesení č. 78/2022 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20. Majetkové dispozice ()

20.1 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. 
ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (KP-ZM/192/2022/M/90)
Přijato usnesení č. 79/2022 (33,0,1,7/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, 
restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (KP-ZM/200/2022/M/98)
Usnesení nebylo přijato (20,7,8,6/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a upravil text usnesení v části I. schvaluje …"ve výši 
1.290.000 Kč a nákladů" s tímto prodejem spojených…
V diskusi zazněly pochybnosti o charakteru stavby, zda se jedná o stavbu trvalou nebo 
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dočasnou, dále nesouhlasná stanoviska k navrženému prodeji pozemku v historickém 
jádru.

20.3 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České 
Budějovice 6 (KP-ZM/204/2022/M/101)
Přijato usnesení č. 80/2022 (37,0,3,1/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Formou prezentace proběhlo představení vize stavby „Smart Green Retail Park“. První 
etapa má začít už v roce 2024, celý projekt je rozdělený do pěti fází na přibližně deset let, 
výsledkem má být nákupní centrum, jehož součástí budou například hypermarket, 
hobbymarket, restaurace, kavárny, další služby a administrativní prostory. 
Byla diskutována výše dohodnuté kupní ceny i řešení dopravní obslužnosti v souvislosti 
s plánovanou výstavbou. Dále zastupitelé zdůraznili, aby investor dbal při realizaci 
projektu na dodržení označení „smart a green, tedy chytré a zelené“. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor tento materiál projednal a přijal usnesení, 
na jednání výboru vyvstal dotaz, v jaké etapě by se budovala cyklostezka. Bylo uvedeno, 
že budování cyklostezky bude součástí etapy č. 1. 
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška v části I. schvaluje změnit … „za nabídnutou kupní 
cenu ve výši 47.495.950 Kč“ (6,3,30,2/41) – návrh nebyl přijat.

20.4 Dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 
359/12 v k. ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení (KP-
ZM/206/2022/M/103)
Přijato usnesení č. 81/2022 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor tento materiál projednal a přijal kladné 
usnesení.

20.5 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků, a to část parc. č. 2720/8 
a 2720/10, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice  (KP-ZM/208/2022/M/105)
Přijato usnesení č. 82/2022 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.6 Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy 
Dobrovodská II. etapa“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.) 
(KP-ZM/211/2022/M/108)
Přijato usnesení č. 83/2022 (31,0,0,10/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.7 Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 a č. 2137/386, k. ú. 
České Budějovice 2 (Husova tř., sídliště Vltava)   (KP-ZM/188/2022/M/87)
Přijato usnesení č. 84/2022 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.8 Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemku parc. č. 1815/2 v k. ú. České 
Budějovice 4 od Jihočeského kraje (Rudolfovská tř., Vráto) (KP-ZM/209/2022/M/106)
Přijato usnesení č. 85/2022 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.9 Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 1603/2, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Na Sádkách) (KP-ZM/194/2022/M/92)
Přijato usnesení č. 86/2022 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.10 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Zachariášova)   (KP-ZM/186/2022/M/85)
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Přijato usnesení č. 87/2022 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.11 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2687/3 a č. 2693/31, k. 
ú. Třebotovice   (KP-ZM/187/2022/M/86)
Přijato usnesení č. 88/2022 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.12 Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na 
kontejnery na pozemku 2061/564, k. ú. České Budějovice 2 (ul. N. Frýda, sídliště Máj) 
(KP-ZM/198/2022/M/96)
Přijato usnesení č. 89/2022 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.13 Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) – zrušení usnesení   (KP-ZM/190/2022/M/88)
Přijato usnesení č. 90/2022 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.14 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 550/2 v k. ú. 
Haklovy Dvory (KP-ZM/169/2022/M/74)
Usnesení nebylo přijato (4,5,26,6/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.15 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné 
(u Nového vrbenského rybníku) (KP-ZM/213/2022/M/110)
Usnesení nebylo přijato (0,20,17,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.16 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3596 v k. ú. České 
Budějovice 6, ulice Za Tratí (KP-ZM/168/2022/M/73)
Usnesení nebylo přijato (3,9,25,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.17 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/203 v k. ú. České 
Budějovice 2, sídliště Vltava (KP-ZM/197/2022/M/95)
Usnesení nebylo přijato (0,18,20,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.18 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. 
České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (KP-ZM/212/2022/M/109)
Usnesení nebylo přijato (0,22,16,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

21. Dotační program na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023 - 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160, Ars klub, z. s. (KP-ZM/199/2022/M/97)
Přijato usnesení č. 91/2022 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 

22. Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině 
Háječek v roce 2022 (KP-ZM/214/2022/M/111)
Přijato usnesení č. 92/2022 (36,0,0,4/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal kladné 
stanovisko.

23. Zpráva o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním 
územního plánu České Budějovice (KP-ZM/216/2022/M/113)
Přijato usnesení č. 93/2022 (40,0,0,1/41)
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Materiál uvedl Mgr. Thoma a navrhl úpravu usnesení v části I. bere na vědomí 1. „zprávy 
Ing. arch. Radka Bočka, Ing. Jana Šímy a Ing. arch. Pavla Grasseho o vyhodnocení 
souladu studie …“ a v části 2. „závěry vyhodnocení Ing. arch. Radka Bočka, Ing. Jana 
Šímy a Ing. arch. Pavla Grasseho, že studie …“. 
Diskutovalo se o textu návrhu usnesení a závěrech posuzovatelů posudků k studii ČB.21 
SMART GREEN CITY. Dále zazněla informace o stavu návrhu územního plánu i situaci 
mezi městem a zhotovitelem v souvislosti s úhradou faktury za jednu etapu vyhotovení 
návrhu.
Z. Kudláčková navrhla změnu usnesení v části I. bere na vědomí "2. závěry vyhodnocení 
studií Ing. arch. Radka Bočka, Ing. Jana Šímy a Ing. arch. Pavla Grasseho." Tento návrh 
byl předkladatelem akceptován.

24. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 16. 2. a 30. 3. 2022 (KP-ZM/210/2022/M/107)
Přijato usnesení č. 94/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Maroš, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města.
Mgr. Bc. Pikous požádal tajemníka o písemnou informaci, jak je město připraveno na 
legislativní povinnost zveřejňování otevřených dat v Národním katalogu otevřených dat. 
Případně navrhl také jako podnět pro kontrolní výbor zastupitelstva města.
Ing. Vojtko, Ph.D., informoval o přípravách ke zveřejnění balíku různých otevřených dat 
během měsíce května.
Ing. Maroš uvedl, že s ohledem na blížící se konec volebního období a konkrétnosti 
podnětu Mgr. Bc. Pikouse dává přednost dopracování zbývajících úkolů kontrolního 
výboru.

25. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/175/2022/M/77)
Přijato usnesení č. 95/2022 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

26. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 11., 
25. dubna a 2. května 2022 (KP-ZM/162/2022/M/72)
Přijato usnesení č. 96/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

27. Diskuse zastupitelů ()
Ing. Mádl informoval, že Hnutí Čisté Budějovice nyní působí jako zapsaný spolek 
a členové hnutí přešli pod STAN, pod touto hlavičkou budou dál vystupovat a kandidovat 
v příštích volbách.
Ing. Maroš se dotázal ohledně režimu parkování v Radniční a České ulici v rámci 
realizace projektu zklidnění dopravy v historickém jádru, zda zůstane zachováno 
rezidentní parkování. Ing. Jaroš z odboru správy veřejných statků uvedl, že režim 
parkování zde zůstane zachován v současné podobě.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová požádala náměstka Chovance o účast na zasedání školské 
komise 1. 6. 2022, kde poskytne informaci ohledně zápisů dětí do základních škol 
a o kapacitách umísťování pro ukrajinské děti.
Z. Kudláčková vyslovila poděkování za vydařenou realizaci okrasné zeleně formou 
truhlíků s jarními květy v centru města a jeho okolí, dále vyjádřila podporu 
Ing. Moravcovi při přípravě „zásad spolupráce města s developery“. 
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o písemnou odpověď primátora, proč nejednal se zástupci 
ŘSD ohledně zhoršení dopravní situace ve městě v souvislosti se změnou organizace 
dopravy při rekonstrukci ul. Strakonická.
Ing. Maroš vznesl dotaz na Ing. Moravce ohledně Budvar arény, zda činil kroky na 
základě podnětů K. Pražáka; dále se dotázal na poskytování šaten pro SK DDM.  
Ing. Moravec informoval o jednání s představiteli SK DDM, jako nejvhodnější možné 
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řešení byla zvolena alternativa 1 stálá šatna a 1 šatna s přednostním právem objednání na 
zápasy a tréninky klubu, dále setrvání v pořadí přednostního objednávání ledové plochy. 
Přijetí podnětů K. Pražáka k Budvar aréně nebylo deklarováno. Další úpravy v Budvar 
aréně jsou navázány na revitalizaci parku Háječek. Vyjmenoval některé rekonstrukce, 
které jsou v současné době prováděny (oprava střechy tréninkové haly, revize opravy 
chlazení, výměna pochozích gum a mantinelů v jedné z hal). 
Z. Kudláčková požádala o zaslání aktuální verze projektu zklidnění dopravy 
v historickém jádru Českých Budějovic a postupu prací.
Ing. Maršík, Ph.D., poděkoval školským sestrám, sídlícím "U Josefa", které poskytly 
zdarma 2 třídy ukrajinským dětem.
Ing. Pikous v návaznosti na projekt zklidnění dopravy v historickém jádru zmínil 
nedostatečnou komunikaci s občany ze strany města. Požádal také o zaslání výše 
zmíněného dokumentu.
Mgr. Bc. Pikous poděkoval za zaslání návrhu kulturní strategie od náměstka Thomy s tím, 
že k ní bude probíhat připomínkování. 
J. Špak se vyjádřil k některým právním předpisům města a jejich publikaci ve sbírce 
předpisů na stránkách MV ČR. Z důvodu mnohačetné novelizace např. Tržního řádu nebo 
vyhlášky o ochraně veřejného pořádku požádal, aby právní předpisy města byly 
zveřejňovány v kompletním vyhotovení ať už na webových stránkách města nebo na 
stránkách MV ČR. 
Ing. Řeřábek informoval, že právní oddělení má průběžný úkol novelizovat všechny 
vydávané předpisy.
Ing. Vojtko, Ph.D., informoval, že v návaznosti na kulturní strategii paralelně vzniká 
koncepce rozvoje cestovního ruchu města České Budějovice pro roky 2022 – 2025.

28. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
K tomuto bodu nevystoupil žádný občan.

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.

29. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:05 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (č.j. KP-ZM/160/2022/M/70)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. České Budějovice 4 - lokalita Světlíky
1. Pod Červeným vrchem,
2. Za Škodovkou,
3. Světlíky,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci a technickou realizaci označení nově vzniklých ulic.

K bodu: Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině 
Těreškovové (č.j. KP-ZM/161/2022/M/71)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/2022:
zastupitelstvo města

I. o d n í m á
dle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, čestné občanství města České 
Budějovice Valentině Těreškovové,

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

K bodu: Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/215/2022/M/112)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace, se sídlem E. Pittera 256/3, České Budějovice, IČO 62537962, dle 
důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. 
Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na 
vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní 
školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice (č.j. KP-ZM/185/2022/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. 
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Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice, IČO 
00666122, Jirsíkova 5, České Budějovice, PSČ 370 01, na vybudování spojovacího 
krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, 
České Budějovice, PSČ 370 01 ve výši 1.000.000 Kč,

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

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 1: " Příspěvek na činnost výkonnostních 
mládežnických sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/178/2022/M/78)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č.1: " Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 2: " Příspěvek na činnost ostatních 
mládežnických sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/182/2022/M/82)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č.2: " Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních 
klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 
2022 – Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“ (č.j. KP-ZM/179/2022/M/79)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“ dle předloženého Protokolu 
hodnocení žádostí a její přílohy u vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč 
v upraveném znění, 
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2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí 
a dospělých s handicapem" (č.j. KP-ZM/180/2022/M/80)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 
s handicapem" dle předloženého Protokolu o hodnocení žádostí a jeho přílohy 
u vybraných částek nad 50.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 5: " Příspěvek na sportovní činnost 
tanečních mládežnických klubů" (č.j. KP-ZM/183/2022/M/83)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č.5: " Příspěvek na sportovní činnost tanečních 
mládežnických klubů" dle předloženého Protokolu o hodnocení žádostí a jeho přílohy 
u vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo 
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/181/2022/M/81)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 

v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního 
majetku sportovních klubů" dle předloženého Protokolu o hodnocení žádostí a jeho 
přílohy u vybraných částek nad 50.000 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
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II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit v roce 2021 (č.j. KP-ZM/173/2022/M/75)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2021.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2022 (č.j. KP-ZM/174/2022/M/76)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2022:
zastupitelstvo města

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

České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2022 na celoroční činnost dle 
přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2022 (č.j. KP-ZM/202/2022/M/99)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2022:
zastupitelstvo města

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

podporu sociální oblastí v roce 2022 dle předložené tabulky č. 2 Vybrané žádosti 
k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých 
Budějovicích (č.j. KP-ZM/207/2022/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na podporu celoroční činností těmto proseniorským 

organizacím:
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a) Klub Aktiv, z. s., IČO 22881085, ve výši 367 tis. Kč,
b) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 53 tis. Kč,
c) Senioři ČR, z. s., Městská organizace České Budějovice p. s., IČO 70818568, ve 

výši 180 tis. Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce 
KD Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, 
České Budějovice" (č.j. KP-ZM/195/2022/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích,
2. Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice, dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 73 až 76 (č.j. KP-ZM/203/2022/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 73 – zapojení nedaňových příjmů Městské policie (nevyčerpané 

platy zaměstnanců roku 2021) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na platy 
zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu legislativní 
změny týkající se navýšení platových tříd v celkové výši 2.010.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 74 – zapojení nedaňových příjmů finančního odboru (příjem 
z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a. s. 
(10.000.000 Kč) a z úvěru u KB, a. s. (4.000.000 Kč) přijatých na předfinancování 
a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města 
z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb v celkové výši 14.000.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 75 – navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob 
(DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě daňového přiznání ve 
výši 16.989.630 Kč (DPPO), zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru ve výši 
15.513.040 Kč pro platbu daně a zároveň navýšení rezervy běžných výdajů finančního 
odboru ve výši 1.476.590 Kč,

4. rozpočtové opatření číslo 76 – zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského 
majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2021 ve výši 
18.333.400,91 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu investičního odboru do 
rozpočtu běžných výdajů na plánovanou obnovu vodovodu (1.400.000 Kč) a do rozpočtu 
kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV (3.736.413,90 Kč) a na 
rekonstrukci vodovodů (8.500.000 Kč) a současně do rozpočtu běžných výdajů 
finančního odboru na platby daní státnímu rozpočtu (3.181.829,91 Kč) na úhradu DPH 
a na úpravu financování na navýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu financování 
a obnovy vodohospodářského majetku (1.515.157,10 Kč),



14

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2022
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 73 až 76 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 (č.j. KP-ZM/205/2022/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 – převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 
investičního odboru z akce rekonstrukce mostů a lávek na akci stavební úpravy ulic pro 
finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele díla, technického dozoru stavby 
a koordinátora BOZP v rámci realizace úpravy křižovatky ulic Generála Píky – Nádražní – 
Jírovcova a SSZ CB.26 Nádražní x Jírovcova v celkové výši 21.600.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2022
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče za rok 2021 (č.j. KP-ZM/191/2022/M/89)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 
2021.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2022 (č.j. KP-ZM/193/2022/M/91)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z Dotačního programu města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022 (granty nad 50 tis. Kč) dle přílohy č. 3,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez 
čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (č.j. KP-ZM/192/2022/M/90)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. parc. č. 2757 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 (pod 
stavbou bez čp/če – obč. vyb.), k. ú. České Budějovice 2, konkrétní fyzické osobě, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 84.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České 
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/204/2022/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2671/2 oddělené geometrickým plánem a shodně označené jako 
pozemek parc. č. 2671/2 (ostatní plocha, pohřebiště) o výměře 9182 m2 v k. ú. České 
Budějovice 6, společnosti Gamma Tauri, s. r. o., IČO 117 05 540, se sídlem Korunní 810/104, 
Vinohrady, 101 00 Praha 10, za účelem realizace stavby "Smart Green Retail Park", 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.441.440 Kč a nákladů s tímto prodejem 
spojených, s podmínkou
1. práva odstoupení od kupní smlouvy v případě, že stavba "Smart Green Retail Park" 

nebude dokončena (pravomocně zkolaudována) do 10 let od uzavření kupní smlouvy,
2. projekční přípravy a vybudování cyklostezky na náklady kupujícího na části pozemku 

parc. č. 2671/99 nově odděleného geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2671/2 
a částech pozemků parc. č. 2671/44, 2671/45, 2671/17, 2671/18, 2720/41, 2720/26, 
2720/43, 2720/45 v délce cca 510 m, vše v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3,

3. poskytnutí účelového daru kupujícím určeného na opravu kaple sv. Karolíny 
a Hardtmuthovy hrobky na hřbitově Mladé, kaple sv. Otýlie na hřbitově sv. Otýlie nebo 
projektovou dokumentaci na stavbu "Záchytné parkoviště P+R v Mladém" ve výši 
3 mil. Kč,

4. zákazu zcizení pozemku parc. č. 2671/2 do doby kolaudace stavby "Smart Green Retail 
Park" jako práva věcného.

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 
359/12 v k. ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení (č.j. KP-
ZM/206/2022/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2022:
zastupitelstvo města

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

ve výši id. 2890/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v k. ú. České Budějovice 1, za 
nabídnutou kupní cenu ve výši  1.401.000 Kč + náklady spojené s prodejem, do 
podílového spoluvlastnictví konkrétním fyzickým osobám,     

2. prodej jednotky č. 359/2 (jiný nebytový prostor) vč. příslušného spoluvlastnického podílu 
ve výši id. 4594/16381 na společných částech budovy čp. 359 a pozemku parc. č. 447/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše v k. ú. České Budějovice 1, za 
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nabídnutou kupní cenu ve výši 2.105.103 Kč + náklady spojené s prodejem, konkrétní 
fyzické osobě,

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

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

podepsat kupní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků, a to část parc. č. 
2720/8 a 2720/10, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice  (č.j. KP-
ZM/208/2022/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení  částí pozemků (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) zastavěných 
stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství (sjezdy, parkovací stání pro 
invalidy a veřejnost, přejezdové prahy, plocha na tříděný odpad, zpevněné plochy a zeleň) 
a inženýrskými sítěmi, v rámci stavby "Novostavba 16-ti RD, ul. Šroubárenská, ČB 6", a to 
části pozemku parc. č. 2720/8 (orná půda) a pozemku parc. č. 2720/10 (orná půda) o celkové 
výměře cca 1.256 m2 v k. ú. České Budějovice 6, za podmínek a cenu stanovenou dle 
"Pravidel pro převod staveb ZTV" tj. 2.000 Kč + DPH, od vlastníka pozemků konkrétní 
fyzické osoby, dle přílohy č. 3,

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

předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění 
podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit primátorovi města k podpisu 
kupní smlouvu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy 
Dobrovodská II. etapa“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – 
Dobrovodská ul.) (č.j. KP-ZM/211/2022/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým 

plánem) zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství, a to 
parc. č. 2513/7, parc. č. 2513/8, parc. č.  2514/7 a  parc. č. 2514/33, vše v k. ú. České 
Budějovice 5, od vlastníka pozemků společnosti Dobrovodská investiční, s. r. o., 
Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice, IČO 06978606, za podmínek a cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,

2. budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým 
plánem) zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství, a to 
parc. č. 2514/2, parc. č. 2514/6, parc. č. 2514/8 a parc. č. 2515/1, vše v k. ú. České 
Budějovice 5, od vlastníka pozemků společnosti Dobrovodská investiční II, s. r. o., 
Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice, IČO 11954485, za podmínek a cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit primátorovi města k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a po splnění 
podmínek budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvy o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí kupní 
smlouvy podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 a č. 
2137/386, k. ú. České Budějovice 2 (Husova tř., sídliště Vltava)   (č.j. KP-
ZM/188/2022/M/87)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 
a 2137/386 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, vše k. ú. České Budějovice 
2, od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650, 
s podmínkou závazku využití předmětu daru k veřejnému účelu jako veřejné statky 
a v případě úplatného převodu darovaných  nemovitostí třetí osobě ve lhůtě do 10 let ode dne 
účinnosti darovací smlouvy převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu,

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 – přijetí daru pozemku parc. č. 1815/2 v k. ú. České 
Budějovice 4 od Jihočeského kraje (Rudolfovská tř., Vráto) (č.j. KP-
ZM/209/2022/M/106)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru nemovitosti z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice IČO 70890650, a to pozemku parc. č. 1815/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 597 m2 v k. ú. České Budějovice 4, svěřeného k hospodaření Střední 
odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911,

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

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

podepsat darovací smlouvu.



18

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 1603/2, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Na Sádkách) (č.j. KP-ZM/194/2022/M/92)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku parc. č. 1603/2 oddělené geom. plánem a označené jako díl „a“ 

o výměře 20 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 4, konkrétní fyzické osobě, za 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 70.730 Kč + náklady spojené s prodejem,

2. prodej části pozemku parc. č. 1603/2 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek 
parc. č. 1603/3 o výměře 16 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 4, konkrétním 
fyzickým osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 56.580 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 smlouvy,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat kupní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 v k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Zachariášova)   (č.j. KP-ZM/186/2022/M/85)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
 45 m2, k. ú. České Budějovice 3, 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 pozemků parc. č. 2687/3 a č. 
2693/31, k. ú. Třebotovice   (č.j. KP-ZM/187/2022/M/86)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2687/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
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 393 m2 a č. 2693/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 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 – bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na 
kontejnery na pozemku 2061/564, k. ú. České Budějovice 2 (ul. N. Frýda, sídliště 
Máj) (č.j. KP-ZM/198/2022/M/96)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na kontejnery (stavba nezapisovaná do 
katastru nemovitostí), postavené na pozemku parc. č. 2061/564 v rámci akce „Regenerace 
sídliště Máj – část 02“, vše k. ú. České Budějovice 2, vlastníkům pozemku parc. č. 2061/564 
v k. ú. České Budějovice 2 do podílového spoluvlastnictví,

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 částí pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) – zrušení usnesení   (č.j. KP-
ZM/190/2022/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2022:
zastupitelstvo města

r u š í
usnesení č. 235/2019 ze dne 9. 12. 2019 ve věci prodeje 3 částí pozemku parc. č. 2061/629 
oddělených geom. plánem a označených jako pozemky parc. č. 2994 -  ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 11 m2, č. 2995 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a č. 2996 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 3 m2, vše k. ú. České Budějovice 2, Společenství vlastníků K. Chocholy 8, České 
Budějovice, se sídlem K. Chocholy 1286/8, České Budějovice, IČO 28082818, za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 24.700 Kč + náklady spojené s prodejem, v celém rozsahu.
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K bodu: Dotační program na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023 - 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160, Ars klub, z. s. (č.j. KP-ZM/199/2022/M/97)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160 uzavřené dne 17. 12. 2021 se subjektem Ars klub, z. 
s., Riegrova 1853/6, 370 01 České Budějovice, IČO 15771008, v rámci Dotačního programu 
města České Budějovice na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023, 
kterým se mění termín realizace projektu na 25. - 26. 06. 2022,

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině 
Háječek v roce 2022 (č.j. KP-ZM/214/2022/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč na zajištění promítání v Letním kině 

Háječek v roce 2022 spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s., IČO 
09132716, se sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 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 neinvestiční dotace statutárního města České 
Budějovice na kofinancování projektu.

K bodu: Zpráva o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním 
územního plánu České Budějovice (č.j. KP-ZM/216/2022/M/113)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávy Ing. arch. Radka Bočka, Ing. Jana Šímy a Ing. arch. Pavla 

Grasseho o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY, která byla dne 
19. 7. 2021 schválena Radou města České Budějovice usnesením č. 916/2021 jako 
neopomenutelný podklad pro přípravu nového územního plánu, se zadáním územního 
plánu České Budějovice,

2. závěry vyhodnocení studií Ing. arch. Radka Bočka, Ing. Jana Ším a Ing. arch. Pavla 
Grasseho,

II. s c h v a l u j e
pokračování pořizování územního plánu České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 16. 2. a 30. 3. 2022 (č.j. KP-ZM/210/2022/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 

dne 16. 2. a 30. 3. 2022,
2. Kontrolní zprávu - Kontrola grantových programů za roky 2019 a 2020,
3. Nevyřešené úkoly uložené ZM ČB k 31. 3. 2022.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/175/2022/M/77)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 
11., 25. dubna a 2. května 2022 (č.j. KP-ZM/162/2022/M/72)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 11. 25. dubna 
a 2. května 2022.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 

1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (č.j. KP-ZM/200/2022/M/98)

Usnesení ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 263/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
44 m2 a části pozemku parc. č.  263/1, oddělené geometrickým plánem, o výměře 6 m2 a sesloučené 
k pozemku parc. č.  263/2, vše v k. ú. České Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 1.290.000 Kč a nákladů s tímto prodejem spojených s podmínkou 
předkupního práva věcného ve prospěch statutárního města České Budějovice, na pozemek parc. č.  
263/2 za cenu shodnou s kupní cenou a předkupního práva na stavbu restaurace – stavba bez čp/če 
umístěnou na pozemku parc. č.  263/2, k. ú. České Budějovice 1 a nad částí pozemku parc. č. 4418 
a parc. č. 4721, k. ú. České Budějovice 3 (přemostění přes vodní tok Mlýnská stoka), za cenu 
v místě a čase obvyklou a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit kupní smlouvu primátorovi města k podpisu a Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 
podepsat kupní smlouvu, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 550/2 v k. ú. 
Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/169/2022/M/74)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 550/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 118 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č. 3, a to za cenu v místě 
a čase obvyklou a nákladů s tímto prodejem spojených, za podmínky zřízení bezúplatného věcného 
břemene ve prospěch statutárního města České Budějovice, spočívajícího ve strpění betonového 
sloupu veřejného osvětlení dle geometrického plánu 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. 263/7 v k. ú. 
České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (č.j. KP-ZM/213/2022/M/110)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 263/7 (ostatní plocha, manipulační 
plocha) o výměře 403 m2 v k. ú. České Vrbné, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za 
cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3596 v k. ú. 
České Budějovice 6, ulice Za Tratí (č.j. KP-ZM/168/2022/M/73)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 3596 (ostatní plocha) o výměře 
cca 173 m2 v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3, a to za cenu v místě a čase obvyklou 
a nákladů s tímto prodejem spojených, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného 
věcného břemene ve prospěch statutárního města České Budějovice, spočívajícího ve strpění 
odvodňovací stoky – propustku dle geometrického plánu 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. 2137/203 v k. ú. 
České Budějovice 2, sídliště Vltava (č.j. KP-ZM/197/2022/M/95)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2137/203 (zastavěná plocha a nádvoří) 
se stavbou občanského vybavení, o výměře 26 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za nejvyšší 
nabídnutou cenu minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a nákladů s tímto prodejem 
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spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci 
uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. 
České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (č.j. KP-ZM/212/2022/M/109)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 263/23 (ostatní plocha, manipulační 
plocha) o výměře 367 m2, v k. ú. České Vrbné, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za 
cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  17. 5. 2022
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Moravec

Ing. Andrea Nádravská

Ing. Jiří Svoboda
primátor


