Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
spojení s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

KP-ZM/532/2019/Z/7
ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 9. 12. 2019 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, Mgr. Šimon Heller,
Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana Kilbergerová, Ing. arch. Jan
Klein, Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba,
Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková,
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, MUDr. Lukáš Mareš, 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, Martin Pikous, MgA. Jan Piskač, Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana
Procházková, MBA, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora,
MBA, Michal Šebek, Josef Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma,
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník
Omluveni:
RNDr. Michal Kohn, CSc., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05
hodin) přítomno 37 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za opožděný příchod se omluvila zastupitelka: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Za odchod během jednání se omluvil zastupitel: MgA. Jan Piskač.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Petr Maroš, členové Mgr. Jan
Kubeš, Jaroslav Berka (zastoupil předsedu od bodu poř. č. 7), Mgr. Šimon Heller, Ing. Jan
Mádl, Zuzana Kudláčková. (39,0,0,0/39)
Ing. Svoboda: V návaznosti na usnesení č. 211/2019 zastupitelstva města ze dne
4. 11. 2019 informoval o výsledku jednání pracovní skupiny pro úpravu Jednacího řádu
Zastupitelstva města České Budějovice, která se uskutečnila dne 12. 11. 2019 s tím, že
bylo domluveno následující:
1. V případě návrhu na změnu programu v bodu „0“ např. (zařazení bodu, vyřazení bodu,
změna pořadí) - doba vystoupení 5 minut pro navrhovatele, následná diskuze k návrhu
v rozsahu max. 2x2 minuty na zastupitele.
2. Dále pracovní skupina navrhla změnu v § 12, odstavce 2 takto:
„V souladu s tímto jednacím řádem má předseda klubu zastupitelů právo požádat
v průběhu jednání zastupitelstva o přestávku pro jednání klubu. Předsedající je povinen
na základě tohoto požadavku jednání přerušit na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na
15 minut, a to maximálně 3x. V případě opakované žádosti nad stanovený maximální
počet přestávek pro klub rozhodne o vyhlášení přestávky zastupitelstvo hlasováním.“
Pracovní skupina navrhla, aby se na dnešním jednání zastupitelstva domluvené změny
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vyzkoušely, bez toho, že by se projednávala změna jednacího řádu. Změna jednacího řádu
by případně byla na programu prvního ZM v roce 2020.
Zastupitelé obdrželi na stůl tyto materiály:
- Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ve znění
obecně závazné vyhlášky č 5/2017 včetně přílohy č. 9, týkající se omezení provozní doby
pohostinských zařízení a zařízení přesuličního prodeje,
- dopis určený všem zastupitelům od Jana Bursy z Turnova.
J. Špak: Navrhl dle § 4 odst. 13 jednacího řádu zastupitelstva města zkrácení délky
jednoho příspěvku na zastupitele v rozsahu 5 minut v bodu „0“ pro případ, že by někdo ze
zastupitelů nerespektoval dohodu.
Bylo hlasováno o návrhu Josefa Špaka, týkající se zkrácení délky příspěvku v rozsahu 5
minut na zastupitele (14,0,5,20/39) - návrh nebyl přijat.
MUDr. Kuba: Navrhl zařazení bodu "Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale"
v souvislosti s ukládáním koberců pro gymnastky jako bod poř. č. 21.
MUDr. Mareš: Navrhl zařazení bodu "Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky
města Českých Budějovice, s. r. o." jako bod poř. č. 5 s tím, že na radě města dne
25. 11. 2019 byl odvolán jeden z jednatelů a následně byl snížen počet jednatelů ze dvou
na jednoho. Jednalo se o čistě politické rozhodnutí bez toho, aniž by někdo zkoumal, jestli
je jednatel úspěšný nebo není. Materiál byl předložen na stůl a myslí si, že takováto věc
by si zasloužila diskuzi v zastupitelstvu.
Bc. Hošek: Navrhl vyřazení bodu poř. č. 6 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty
veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 z toho důvodu, že
nebyly dodány předem důležité informace s výčtem míst, kde by měla vyhláška platit.
Myslí si, že takto by se schvalovat věci neměly, měla být možnost se s materiálem blíže
seznámit.
MgA. Piskač: Navrhl ukončení zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin, v případě
nedojednaných bodů by bylo pokračování 6. ledna 2020.
JUDr. Mlčoch: Navrhl předřazení bodu „Návrh rozpočtu statutárního města České
Budějovice na rok 2020“ jako bod poř. č. 3.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby – „Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní
hale“ jako bod poř. č. 21 (35,0,4,1/40) - bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše na zařazení bodu – „Odvolání jednatele
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.“ jako bod poř. č. 5
(39,0,0,1/40) - bod byl zařazen.
Mgr. Lavička oznámil technický problém s hlasovacím zařízením.
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška na vyřazení bodu poř. č. 6 „Obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného
pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství“ (9,17,12,3/41) - bod nebyl
vyřazen.
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače, týkající se ukončení zasedání zastupitelstva
v 19:00 h a pokračování dne 6. 1. 2020 (10,14,11,6/41) - návrh nebyl přijat.
Byl schválen program 9. zasedání zastupitelstva města. (39,0,2,0/41)
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Petra Štěpánka a Richarda Schötze.
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 8. 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 zasedání do vyčerpání všech bodů programu. (29,4,5,3/41)
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1.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním
městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje (KP-ZM/504/2019/M/287)
Přijato usnesení č. 212/2019 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

2.

Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (KPZM/478/2019/M/263)
Přijato usnesení č. 213/2019 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

3.

Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice, a. s. (KP-ZM/503/2019/M/286)
Přijato usnesení č. 214/2019 (38,2,2,0/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že na základě jednání mezi Jihočeským krajem
a statutárním městem České Budějovice došlo k dohodě stran ohledně budoucí úpravy
vlastnických vztahů obchodní korporace Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
Proběhla rozsáhlá debata týkající se prodeje akcií společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice, a. s., statutárního města České Budějovice Jč. kraji za předem sjednaných
podmínek.

4.

Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020. (KPZM/511/2019/M/294)
Přijato usnesení č. 215/2019 (36,5,1,1/43)
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše – „zastupitelstvo města přerušuje jednání
o tomto bodu do předložení podrobného položkového rozpočtu pro rok 2020 a jeho
schválení dozorčí radou.“ (5,21,13,3/42) - návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače „I. schvaluje, 1. poskytnutí a) provozní dotace…
v měsíčních splátkách ve výši 1 Kč... nejdéle po dobu 3 měsíců, b) investiční dotace… ve
čtvrtletních splátkách ve výši 1 Kč… nejdéle po dobu 3 měsíců.“ (5,35,1,2/43) - návrh
nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška „I. schvaluje, 1. poskytnutí a) provozní dotace…
v měsíčních splátkách ve výši 2.037.500 Kč nejdéle po dobu 3 měsíců, b) investiční
dotace … ve čtvrtletních splátkách ve výši 0 Kč… (2,34,5,2/43) - návrh nebyl přijat.
Mgr. Kuba společně s Mgr. Lavičkou navrhli změnu usnesení takto:
„I. schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České
Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020,
v upraveném znění,
2. poskytnutí provozní dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro
měsíce leden až březen 2020 ve výši 3.239.166,67 Kč.“ s tím, že v souladu s návrhem
usnesení MUDr. Kuby a Mgr. Lavičky bude upravena smlouva v bodech 3.1. a 3.2. dle
prezentace, kterou promítl MUDr. Kuba.
Materiál uvedl Mgr. Lavička.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil materiál schválit.
Proběhla rozsáhlá diskuze zastupitelů k tomuto materiálu. K tématu financování letiště se
vyjádřil občan Milan Marko.
Byla vyhlášena přestávka a poté projednán bod poř. č. 27„Vystoupení občanů“.

5.

Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. ()
Přijato usnesení č. 216/2019
(bez podkladového materiálu)
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D. - „Zastupitelstvo města ukládá radě
města, prověřit platnost Stanov společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r.
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o. a informovat Zastupitelstvo města České Budějovice na dalším zasedání zastupitelstva
města.“ (32,0,10,1/43) - návrh byl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše „Zastupitelstvo města doporučuje valné
hromadě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., uspořádat
mimořádné jednání za účasti odvolaného jednatele společnosti Mgr. Daniela Hovorky,
vysvětlit mu důvody jeho odvolání a tyto důvody následně předložit zastupitelstvu města
na nejbližším jednání.“ (27,0,15,1/43) - návrh byl přijat.
MUDr. Mareš: Uvedl, že na jednání rady města dne 25. 11. 2019 byl šesti hlasy ku pěti
odvolán Mgr. Daniel Hovorka. Materiál k tomuto odvolání byl předložen do rady města
na stůl, kdy ani Mgr. Hovorka, ani dozorčí rada společnosti Lesy a rybníky města
Českých Budějovic, s. r. o., nebyli předem informováni. Pan Hovorka byl jmenován do
funkce v roce 2015 a od té doby vždy plnil úkoly zadané dozorčí radou. Rada města ho
odvolala s odůvodněním šetřit. V roce 2015 byl z pozice jednatele společnosti odvolán
pan Schoř, který kandidoval za HOPB v komunálních volbách 2018 a spolupracuje s ním.
V roce 2015 byl na stránkách HOPB publikován článek „Odvolání jednatele společnosti
Lesů a rybníků města Českých Budějovic, s. r. o., je hanebnost, komu poslouží?“ Dále
citoval z článku z Českobudějovického deníku „Městské lesy mají dva nové šéfy“. Dále
sdělil ekonomické výsledky společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.,
příjmů a investic za působení p. Schoře. Navrhl usnesení: „zastupitelstvo města
doporučuje valné hromadě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.,
uspořádat mimořádné jednání za účasti odvolaného jednatele společnosti Mgr. Daniela
Hovorky, vysvětlit mu důvody jeho odvolání a tyto důvody následně předložit
zastupitelstvu města na nejbližším jednání“.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se odvolání jednatele společnosti.
Mgr. Stehlík: Požádal o písemnou odpověď na následující otázky:
1. Z jakých konkrétních důvodů byl Mgr. Daniel Hovorka odvolán z funkce jednatele
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovice, s. r. o.
2. Podle jakého klíče byl vybrán k odvolání jednatel Mgr. Hovorka nikoli Ing. Trůbl.
Ing. Konečný, Ph.D.: Navrhl usnesení: „zastupitelstvo města ukládá radě města, prověřit
platnost Stanov společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
a informovat Zastupitelstvo města České Budějovice na dalším zasedání zastupitelstva
města.“ Požádal o písemnou odpověď na následující otázky:
1. Proč nebyli jednatelé společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.,
pozváni na jednání valné hromady, kde byl odvoláván jeden z jednatelů?
2. Proč chybí zdůvodnění odvolání jednatele v materiálu předloženém do rady města?
3. Proč neměla dozorčí rada společnosti informaci o chystaném odvolání s tím, že je
přesvědčen, že Stanovy jsou platné?
4. Proč nebyla rada města informována, pokud jsou Stanovy neplatné, když šlo o takto
závažnou věc?
6.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015 (KP-ZM/488/2019/M/271)
Přijato usnesení č. 217/2019 (34,0,3,6/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že důvodem předložení je novela veterinárního
zákona, která zavádí povinnost trvalého označování psů (tzv. čipem).
Byla vyhlášena přestávka.

7.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně
veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 5/2017 (KP-ZM/489/2019/M/272)
Přijato usnesení č. 218/2019 (29,5,7,0/41)
Oddělené hlasování o stanovených místech, na nichž se uplatňuje omezení provozní doby
pohostinských zařízení a zařízení přesuličního prodeje:
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- J. Opletala v úseku mezi ulicemi Branišovská a Sokolská (29,2,10,0/41) – návrh byl
přijat.
- Karla IV. v úseku ulice od č. or. 4 do č. or. 10 (28,2,10,0/40) – návrh byl přijat.
- Široká v úseku mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala (29,4,8,0/41) – návrh byl přijat.
- Krajinská v úseku mezi ulicemi Na Mlýnské stoce a Na Sadech (26,6,8,1/41) – návrh
byl přijat.
- Piaristická v úseku mezi ulicemi Česká a Krajinská (28,7,6,0/41) – návrh byl přijat.
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že požádal o opravu názvu ulice v příloze č. 9 z ulice
Sokolovská na Sokolská. Jednání přítomni: Martin Bohoněk, vedoucí oddělení výkonu
služby Městské policie České Budějovice a Pavel Halva, koordinátor programu "Chceme
noční Budějce", který promítl prezentaci.
MUDr. Mareš učinil oznámení v souladu s jednacím řádem § 4 odst. 9 (střet zájmů).
Proběhla rozsáhlá debata zastupitelů k tomuto tématu a následně občana Ing. Vladimíra
Fürtha, který konstatoval, že dochází k narušování veřejného pořádku a rušení nočního
klidu i v ul. Dr. Stejskala. Dále upozornil na provozní dobu předzahrádek, kdy v tržním
řádu je uvedeno, že doba je shodná s provozní dobou zařízení. Při delší provozní době
dochází po 22 hodině k rušení nočního klidu. Problém se týká i předsunutých prodejních
míst, kde pozemky jsou v soukromém vlastnictví a neplatí tak pro ně tržní řád.
8.

Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem
České Budějovice (KP-ZM/505/2019/M/288)
Přijato usnesení č. 219/2019 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

9.

Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové
sportovní haly (KP-ZM/498/2019/M/281)
Přijato usnesení č. 220/2019 (33,2,4,1/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Byla sloučena diskuze k bodům poř. č. 9 a 10.

10.

Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s. (KP-ZM/499/2019/M/282)
Usnesení nebylo přijato (8,2,29,1/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

11.

Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České
Budějovice (KP-ZM/508/2019/M/291)
Přijato usnesení č. 221/2019 (37,0,1,2/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

12.

Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města
České Budějovice (KP-ZM/479/2019/M/264)
Přijato usnesení č. 222/2019
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., navrhla poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Hospic
sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., IČO 70853517, na zajištění hospicové péče pro občany
města České Budějovice ve výši 200 tis. Kč. – (39,0,0,1/40) – návrh byl přijat.

13.

Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KPZM/506/2019/M/289)
Přijato usnesení č. 223/2019 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

14.

Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KPZM/507/2019/M/290)
Přijato usnesení č. 224/2019 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
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15.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (KPZM/476/2019/M/261)
Přijato usnesení č. 225/2019 (33,0,0,7/40)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Bylo hlasováno o návrhu v předloženém znění ve vyhlášce, spočívající v osvobození od
poplatku pro děti do 3 let věku (34,1,2,3/40) - návrh byl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Kubíčka, Ph.D., spočívající v úpravě Čl. 6 odst. 2, Od
poplatku jsou osvobozené fyzické osoby… písm. a) od 70 let věku (13,3,21,3/40) - návrh
nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby spočívající v úpravě Čl. 6, odst. 2. .. Od poplatku
jsou osvobozené fyzické osoby … písm. a) od 65 let věku (11,5,21,3/40) - návrh nebyl
přijat.
Bylo hlasováno o návrhu v předloženém znění Čl. 6., odst 2. Od poplatku jsou
osvobozené fyzické osoby … písm. a) od 75 let věku (27,0,9,4/40) - návrh byl přijat.
Mgr. Heller: Informoval, že finanční výbor doporučil schválení předloženého návrhu
vyhlášky.
Proběhla rozsáhlá debata, týkající se hranice věku osvobození od poplatku pro fyzické
osoby.

16.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (KP-ZM/477/2019/M/262)
Přijato usnesení č. 226/2019 (32,0,1,7/40)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že důvodem předložení je novela zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušení poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a poplatku za ubytovací kapacity. Jedná se o zavedení místního
poplatku z pobytu a nastavení nových sazeb poplatku ze psů.
Bylo hlasováno o protinávrhu MUDr. Kuby - "změna Čl. 5 Sazba poplatku, (1) sazba
poplatku za kalendářní rok 2020 činí 0 Kč." (9,9,19,3/40) – nebyl přijat.
Na návrh Ing. Vojtka, Ph.D. a se souhlasem předkladatele byla doplněna Obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích v bodech takto:
- osvobození držitelů průkazu TP u poplatku ze psů - viz Čl. 7, odst. 2, písm. e)
- osvobození držitelů průkazu TP nebo ZTP u poplatku z pobytu - viz Čl. 14, odst. 3)
Bylo hlasováno o tom, že bod poř. č. 21. Návrh na drobné úpravy ve sportovní hale bude
projednán před bodem poř. č. 17. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na
rok 2020 (33,3,0,4/40) - návrh byl přijat.
Byl projednán bod poř. č. 21 - Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale

17.

Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 (KPZM/480/2019/M/265)
Přijato usnesení č. 227/2019 (25,8,1,0/34)
Z důvodu časové tísně JUDr. Mlčoch navrhl přerušení zasedání zastupitelstva
a pokračování dne 16. 12. 2019 nebo 6. 1. 2020. Byla vyhlášena přestávka na poradu
klubu STAN a ČiB. Bylo hlasováno o návrhu JUDr. Mlčocha na přerušení zasedání
zastupitelstva.

18.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 2024
(KP-ZM/510/2019/M/293)
Přijato usnesení č. 228/2019 (26,3,3,2/34)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller: Informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města materiál
schválit.

19.

Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení
a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“ (KPZM/509/2019/M/292)
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Přijato usnesení č. 229/2019 (33,0,0,0/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že navrhl úpravu ukládací části takto: „II. ukládá
2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, zajistit financování investiční akce dle
bodu I.“
Mgr. Heller: Informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města materiál
schválit.
20.

Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice (KP-ZM/513/2019/M/295)
Přijato usnesení č. 230/2019 (32,0,0,0/32)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že poděkoval zpracovatelům za jejich práci
a předal slovo Mgr. Tomáši Chovancovi, který sdělil, že dne 2. 12. 2019 proběhla ke
koncepci bydlení prezentace, na které zastupitelé obdrželi konkrétní informace.
Jednání zastupitelstva byli přítomni: Mgr. Petr Šindelář, jednatel společnosti Správa
domů, s. r. o. a Mgr. Irena Duchoňová, předsedkyně bytové komise rady města.
Proběhla debata týkající se zajištění udržitelnosti projektu.

21.

Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale ()
Přijato usnesení č. 231/2019 (39,0,0,1/40)
MUDr. Kuba uvedl nově zařazený bod s tím, že se jedná o drobnou stavební úpravu, která
by umožnila z lavic podél hrací plochy ve sportovní hale, vytvořit úložný prostor pro
ukládání koberců, které využívají gymnastky. Navrhl usnesení: „zastupitelstvo města
ukládá Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora, zajistit drobnou stavební úpravu ve
sportovní hale, která by umožnila vytvoření úložných prostor pod lavičkami pro koberce
gymnastek.“

22.

Majetkové dispozice ()

22.1

Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město
2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (KP-ZM/492/2019/M/275)
Přijato usnesení č. 232/2019 (26,0,2,4/32)
Materiály uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že byla sloučena diskuze k bodům poř. č. 22.1 22.9.

22.2

Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123
a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České
Budějovice 7, ulice Malebná (KP-ZM/491/2019/M/274)
Přijato usnesení č. 233/2019 (26,0,1,5/32)

22.3

Dispozice s majetkem města - směna pozemku parc. č. 567/3 a částí pozemků parc.
č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1.
etapa - část 1.1. (KP-ZM/493/2019/M/276)
Přijato usnesení č. 234/2019 (27,0,1,4/32)

22.4

Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) (KP-ZM/502/2019/M/285)
Přijato usnesení č. 235/2019 (27,0,1,4/32)

22.5

Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České
Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky) (KP-ZM/501/2019/M/284)
Přijato usnesení č. 236/2019 (27,0,1,4/32)

22.6

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České
Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží) (KP-ZM/495/2019/M/278)
Přijato usnesení č. 237/2019 (26,0,1,5/32)

22.7

Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České
Budějovice 3 (ul. Nerudova) (KP-ZM/496/2019/M/279)
Přijato usnesení č. 238/2019 (27,0,1,4/32)
7

22.8

Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
3955, k. ú. České Budějovice 7 (KP-ZM/500/2019/M/283)
Přijato usnesení č. 239/2019 (27,0,1,4/32)

22.9

Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České
Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné (KP-ZM/497/2019/M/280)
Přijato usnesení č. 240/2019 (27,0,1,4/32)

22.10

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České
Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu (KP-ZM/486/2019/M/269)
Usnesení nebylo přijato (3,12,13,4/32)
Materiály uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že byla sloučena diskuze k bodům poř. č. 22.10.
- 22.13.

22.11

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné
(KP-ZM/494/2019/M/277)
Usnesení nebylo přijato (0,17,12,3/32)

22.12

Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice
7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (KP-ZM/490/2019/M/273)
Usnesení nebylo přijato (0,13,15,4/32)

22.13

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
(KP-ZM/487/2019/M/270)
Bylo hlasováno o odložení materiálu na příští zasedání zastupitelstva (32,0,0,0/32) materiál byl odložen.

23.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 2019
(KP-ZM/484/2019/M/268)
Přijato usnesení č. 241/2019 (30,1,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

24.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/483/2019/M/267)
Přijato usnesení č. 242/2019 (31,0,0,1/32)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

25.

Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační
technologie Zastupitelstva města České Budějovice (KP-ZM/482/2019/M/266)
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., na odložení materiálu na příští zasedání
zastupitelstva (30,0,2,0/32) - materiál byl odložen.

26.

Diskuze zastupitelů ()
MUDr. Mareš: Sdělil, že se na něj obrátil občan, který bydlí v oblasti nemocnice a jehož
děti chodí do ZŠ Grünwaldova. Požádal o možnost, aby děti mohly navštěvovat hřiště
u ZŠ Grünwaldova i v odpoledních hodinách, případně o víkendech a jaké by s tím byly
spojené náklady. Požádal o písemnou odpověď.
JUDr. Ing. Bouzek: Popřál všem požehnané vánoční svátky.
Mgr. Lavička: Za klub ANO popřál krásné svátky a hodně zdraví do nového roku.
Ing. Mádl: Za klub za STAN a ČiB popřál všem pěkné svátky.
Ing. Vojtko, PhD.: Sdělil, že návrh MUDr. Mareše týkající se hřiště v ZŠ Grünwaldova
prověří.
Mgr. Kilbergerová: Uvedla, že se na ni obrátili občané ohledně zvýšeného hluku
u křižovatky Diamant v souvislosti s propojením sídliště Vltava se sídlištěm Máj. Vznesla
dotaz, jaká budou provedena protihluková opatření. Požádala o písemné vyjádření.
MUDr. Mareš: Připomněl, že poslal e-mail Ing. Svobodovi, týkající se vymáhání škody.
Ing. Svoboda: Sdělil, že odpověď byla zadána právnímu oddělení KP s tím, že zjistí,
v jakém je to stavu.
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doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Požádala o písemné vyjádření k situaci plánovaného propojení
ulice Skuherského s Pražskou tř. Za klub ODS popřála všem hezké vánoční svátky
a vstup do nového roku šťastnou nohou.
Ing. Moravec: Poděkoval zaměstnancům magistrátu za spolupráci a popřál vše dobré
v novém roce.
Ing. Pikous: Vysvětlil, proč se zdržel hlasování v předchozím bodu poř. č. 25, kdy si
myslí, že by mohli zastupitelé dostat případně zprávu elektronicky, když zasedání
zastupitelstva bude až v únoru 2020. Za klub KSČM popřál hezké svátky.
Ing. Svoboda: Popřál všem hlavně hodně zdraví, klidu, spokojenosti a totéž všem
zaměstnancům a ukončil zasedání zastupitelstva města.
27.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Opětovně vystoupil na téma uzavírání nových nájemních smluv
v souvislosti s usnesením rady města č. 200/2019, týkající se zvýšení nájemného
v městských bytech.
konkrétní fyzická osoba: Připomněl jeho vystoupení na jednom z minulých zasedání
zastupitelstva města. Požádal o řešení ekologické zátěže, kdy splašková voda z Husovy
kolonie uniká do Dobrovodského potoka a následně do Vltavy s tím, že neví, do jaké míry
ovlivňuje ryby v řece. Dále upozornil na skutečnost, že v jistém prostoru někdo
systematicky poškozuje automobily tím, že jim propichuje pneumatiky a zcizuje RZ. Dále
hovořil o problematice špatně označených parkovacích zón, což bylo uznáno a dotázal se,
kdy dojde k nápravě, protože policie se snaží pokutovat i mimo zónu.
konkrétní fyzická osoba: Jako bývalá zastupitelka upozornila na článek v časopisu Česká
justice z 18. 11., týkající se trestněprávní odpovědnosti zastupitelů. Vyjádřila se k výboru
pro záležitosti Třebotovice a Kaliště.
konkrétní fyzická osoba: Sdělil, že k návrhu rozpočtu může sdělit své připomínky na
osobním jednání, které by se týkaly provázanosti a udržitelnosti. Popřál všem hezký
advent, šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok.
MUDr. Lukáš Mareš: Vystoupil jako zástupce konkrétní fyzická osoba z Nového Vráta
s tím, že citoval jeho e-mail, který byl zaslán všem zastupitelům:
„Občané Nového Vráta se velice aktivně ve svém volném čase zapojili do výzvy našeho
spolku ke spolupráci na zpracování podnětů pro nový územní plán města. V červenci t.r.
jsme formulovaný text předložili v rámci územní skupiny č. 7. Text zasíláme v příloze.
Organizace celé občanské aktivity a zpracování materiálů stálo obrovské množství práce.
Co se však od té doby změnilo? Lze v Novém Vrátě vidět změny alespoň v těch nejsnáze
realizovatelných věcech? Nikoliv. Příliš krátká doba? Tak položme otázku jinak: jaké
investice do veřejných prostor za posledních 20 let město v Novém Vrátě realizovalo?
Pro ty co neznají místní poměry, čeho jsme doposud svědky:
- rozbité či zcela chybějící chodníky
- chybějící veřejné osvětlení na ulici Hlinská, kde již došlo k smrtelným nehodám
- absence jakýchkoliv opatření k vynucení dodržování max. povolené rychlosti na této
ulici
- chybějící bezpečné spojení do města pro cyklisty
- neodstíněný provoz Kovošrotu od areálu mateřské a základní školy
- ekologická, estetická a hluková zátěž provozem Kovošrotu poblíž parku (VKP)
- chybějící prostory pro volnočasové aktivity
- nedostatek zeleně
- ... a další znaky investičně zcela opomenuté čtvrti...
Tedy zcela investičně opomenutá všemi není... Stát staví poblíž D3. Ale vedení města se
opět bohužel musíme ptát, co dobrého pro nás a městskou krajinu v této věci udělalo? Jak
je možné, že pár desítek metrů od obytných domů v sousedním Hlinsku a pár set metrů od
obytných domů v ČB dopouštíte stavbu dálnice po povrchu? Proč není tím nejlevnějším
způsobem zahloubena pod zem, jako to udělali kolem vesnic v sousedním Rakousku? Byli
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jste se již podívat na umístění stavby alespoň teď?
Ale vraťme se ještě zpět přímo na území ČB. V minulosti jsme byli vedením města ujištěni,
že hlinský přivaděč, proti kterému jsme protestovali, jakož i další propojky "přes pole"
jsou mrtvou koncepcí a bude řešeno přímé místní propojení Vrbenské a Rudolfovské
v návaznosti na investici do bytové výstavby v Suchém Vrbném. Dále že námi navržený
liniový park s cyklostezkou je vnímán jako zcela kompatibilní se záměry územního
plánování města. Považujeme proto za nanejvýš zneklidňující indicie, že se opět vrací
úvahy o silnici v trase hlinského přivaděče, která je nejen v příkrém rozporu s naším
návrhem, ale i tím, co zástupci města nedávno směrem k občanům Nového Vráta
deklarovali.
Můžete se k uvedenému vyjádřit?
Pane primátore, můžete, prosím, sdělit jaký je stav řešení propojení Vrbenská - Hlinská
a potvrdit, že hodláte koncepčně řešit volné plochy v Novém Vrátě ve prospěch
atraktivního bydlení přímo ve městě?
Pane Thomo, můžete, prosím, dát jasnou reakci na předložené náměty k územnímu plánu,
abychom se dozvěděli, co statutární město České Budějovice pro naši čtvrť hodlá udělat?
Pane Holický, můžete se, prosím, vyjádřit k plánu investic do občanské vybavenosti
v Novém Vrátě?“
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na příspěvek K. Turka, kdy on tehdy jednal se zástupci
Nového Vráta s tím, že Hlinský přivaděč je stavba, která není reálná, byť zůstává v rámci
územního rozhodnutí. Stavba propojení mezi Hlinskou a komunikací ve Vrátě nemá
sebemenší význam. Nemá informace, že by se v této akci pokračovalo. Podařilo se
přesvědčit ŘSD a Ministerstvo dopravy, aby provedlo souběžnou komunikaci mezi silnicí
na Dubičné a Rudolfovskou tř. Aby mohlo být postaveno sídliště pro téměř 3000
obyvatel, je nezbytně nutné propojení mezi Vrbenskou a Rudolfovskou tř. Tyto dvě
komunikace jsou naprosto dostačující a další propojení by znamenalo vyhozené investice.
Další propojení má být mezi Dobrovodskou ul. podél stávající dálnice až k silnici na
Dubičné a dále by měla pokračovat na Rudolfovskou tř., která ulehčí průjezd kolem
viaduktu.
Ing. Svoboda: Sdělil, že K. Turkovi odpověděl e-mailem, podrobnější informace obdrží
následně.
Mgr. Lavička: Uvedl, že v tuto chvíli je připravena s investorem v rámci obytného
souboru „Dubičný potok“ realizace propojení Vrbenské a Rudolfovskou tř., protože
dopravní modely jednoznačně predikují, co se stane, až v místě bude zástavba cca 1000
bytů. Jedná se o propojení ul. Hlinecké a Hlinské. Pokud nebude tato investice
zrealizována, zatíží se Suché Vrbné.
JUDr. Ing. Bouzek: Reagoval na vystoupení pana Zábranského, kdy na některé momenty
má jiný názor. Jde pouze o formální záležitost, zda je uzavírán dodatek nebo nová
nájemní smlouva. Není pravdou, že by bylo porušováno rozhodnutí rady města. Nájemní
smlouvy obsahují navíc mít povinnost trvalé bydliště v městském bytu kvůli placení
odpadu.
Ing. Svoboda: Reagoval na příspěvek pana Skalického s tím, že dotazy budou
zodpovězeny písemně.
Ing. Konečný, Ph.D.: Doporučil Mgr. Lavičkovi svolat společné jednání se zástupci
spolku z Nového Vráta. Myslí si, že by nebylo dobré, aby se vyhovělo obyvatelům
Rudolfova a na druhé straně se zatížili obyvatelé našeho města. Požádal o jeho přizvání
k této záležitosti.
Mgr. Lavička: Připomněl, že minulý týden se sešli se zástupci územních skupin, kteří o to
měli zájem a neví, jestli tam byli i zástupci z územní skupiny č. 7, kdy tato otázka nebyla
zmíněna, ale nemá problém se sejít a záležitost projednat.
Ing. Moravec: Doplnil, že jedná se zástupci z Nového Vráta s tím, že se setkává
s konkrétními fyzickými osobami. Nedávno poslal do Nového Vráta nového vedoucího
odboru SVS, aby se seznámil s tím, co občany v lokalitě trápí. Řadě věcí se věnuje, jen
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nejdou tak rychle, jak by si obyvatelé představovali. Co se týká kovošrotu, domluví si
schůzku s vedením společnosti. Reagoval na vyjádření konkrétní fyzické osoby týkající se
Dobrovodského potoku, kdy na tuto problematiku také opakovaně upozorňoval.

-

Odpověď na žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská
společně s žádostí AK Brož & Sokol & Novák, s. r. o. (KP-ZM/514/2019)
Dopis adresovaný zastupitelům ve věci zadlužování státu (KP-ZM/518/2019)
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.
9. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 0:50 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019
statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje (č.j. KP-ZM/504/2019/M/287)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 212/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019001259 o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019
statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835 ve věci
změny využití schválené dotace na rok 2019 - přesun finančních prostředků ve výši 17.780 Kč
z investičních výdajů do provozních nákladů,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019.

K bodu: Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/478/2019/M/263)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 213/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích Tomáše Řezníčka,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o zániku funkce.

K bodu: Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. KP-ZM/503/2019/M/286)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 214/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
Dohodu o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice, a. s., v předloženém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dohodu o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice, za podmínky schválení Dohody Zastupitelstvem
Jihočeského kraje.
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K bodu: Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České
Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020. (č.j.
KP-ZM/511/2019/M/294)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 215/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020, v upraveném znění,
2. poskytnutí provozní dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro
měsíce leden až březen 2020 ve výši 3.239.166,67 Kč,
u k l á d á
1. Mgr. Viktoru Lavičkovi, náměstkovi primátora,
předložit schválenou Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním
městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok
2020 primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat schválenou Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním
městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok
2020.

K bodu: Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. (č.j.
)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 216/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

d o p o r u č u j e
Valné hromadě společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., uspořádat
mimořádné jednání za účasti odvolaného jednatele společnosti Mgr. Daniela Hovorky,
vysvětlit mu důvody jeho odvolání a tyto důvody následně předložit zastupitelstvu města na
nejbližším jednání,
u k l á d á
radě města,
prověřit platnost Stanov společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
a informovat Zastupitelstvo města České Budějovice na dalším zasedání zastupitelstva města.

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 (č.j. KP-ZM/488/2019/M/271)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 217/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech
pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
2/2015,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 (č.j. KP-ZM/489/2019/M/272)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 218/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně
veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 5/2017, v upraveném znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných
městem České Budějovice (č.j. KP-ZM/505/2019/M/288)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 219/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
aktualizované znění zřizovacích listin, včetně příloh (soupisy nemovitého a movitého
majetku), neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat zřizovací listiny, včetně příloh (soupisy nemovitého a movitého majetku),
neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice.

K bodu: Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z.
s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě
víceúčelové sportovní haly (č.j. KP-ZM/498/2019/M/281)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 220/2019:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
žádost TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České
Budějovice, PSČ 370 01, IČO 48208965, o poskytnutí mimořádné investiční dotace na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní
haly ve výši 700.000 Kč,
II. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., se
sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, PSČ 370 01, IČO 48208965, na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové
sportovní haly ve výši 700.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace,
III. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace.
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K bodu: Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1,
České Budějovice (č.j. KP-ZM/508/2019/M/291)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 221/2019:
zastupitelstvo města
I.

r u š í
usnesení č. 194/2019 ze dne 4. 11. 2019 ve schvalovací části bod 2 týkající se dodatku č. 13
ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice, kterým
se předává škole k hospodaření nemovitý majetek - zahrada mateřské školy na pozemku parc.
č. 3882/15, 3882/16, 3882/17 a 3882/18 v k. ú. České Budějovice 3, v celkové pořizovací
ceně 1.132.383,11 Kč,
II. s c h v a l u j e
dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České
Budějovice, IČO 00581577, kterým se předává škole k hospodaření nemovitý majetek zahrada mateřské školy na pozemku parc. č. 3882/15, 3882/16, 3882/17 a 3882/18 v k. ú.
České Budějovice 3, v celkové pořizovací ceně 1.113.383,11 Kč,
III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1,
České Budějovice.
K bodu: Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany
města České Budějovice (č.j. KP-ZM/479/2019/M/264)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 222/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.,
IČO 70853517, na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice ve
výši 200 tis. Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KPZM/506/2019/M/289)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 223/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění pečovatelské služby pro tyto poskytovatele
pečovatelské služby:
a)
Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 326.320 Kč,
b)
Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 203.380 Kč,
c)
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve
výši 260.300 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
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zajistit realizaci přijatého usnesení.
K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KPZM/507/2019/M/290)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 224/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro tyto poskytovatele:
a)
Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 65.600 Kč,
b)
Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 104.400 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizace přijatého usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (č.j. KPZM/476/2019/M/261)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 225/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (č.j. KP-ZM/477/2019/M/262)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 226/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích dle důvodové zprávy, v upraveném znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 (č.j. KPZM/480/2019/M/265)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 227/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020,
s c h v a l u j e
1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2020
a)
celkové příjmy rozpočtu města ve výši 2.344.742 tis. Kč,
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b)

celkové výdaje rozpočtu města ve výši 2.622.223 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve
výši 1.958.828 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 663.395 tis. Kč,
c)
financování ve výši 277.481 tis. Kč,
2. zapojení části zůstatku účelového fondu města "Fond financování a obnovy
vodohospodářského majetku" ve výši 18.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu
města na obnovu vodohospodářského majetku,
3. zapojení části zůstatku účelového fondu města "Fond rezerv a rozvoje města" ve výši
71.926 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost,
4. zapojení části zůstatku účelového fondu města "Fond zaměstnanců města" ve výši
1.550 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům v souvislosti s jejich kulturními
a sociálními potřebami,
5. závazné ukazatele:
a)
rozpočet příjmů, tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú,
b)
rozpočet běžných a kapitálových výdajů, tj. součtové řádky za jednotlivá
odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú
a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele
v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do výše 200 tis. Kč),
c)
výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje,
ostatní platy, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné a náhrady mezd
v době nemoci,
III. s t a n o v u j e
rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto:
1. rada města je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše
2 mil. Kč (včetně) a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních
prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají
další nároky na rozpočtové prostředky města,
2. vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice je oprávněn
k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: schvalovat mezipoložkový
(meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného místa, který je v souladu
s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlašovaných
grantových programů), podpisem předloženého návrhu rozpočtového opatření.
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až
2024 (č.j. KP-ZM/510/2019/M/293)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 228/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 2024,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
vycházet ze střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města České Budějovice při
zpracování rozpočtu na rok 2021.
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K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 –
zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“ (č.j. KPZM/509/2019/M/292)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 229/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení
a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“, jejíž realizace proběhne
v roce 2020, dle důvodové zprávy,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení,
2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit financování investiční akce dle bodu I.

K bodu: Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice (č.j. KPZM/513/2019/M/295)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 230/2019:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
Koncepci bydlení statutárního města České Budějovice v předloženém znění,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale (č.j. )
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 231/2019:
zastupitelstvo města
u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
zajistit drobnou stavební úpravu ve sportovní hale, která by umožnila vytvoření úložných prostor
pod lavičkami pro koberce gymnastek.
K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní
město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (č.j. KP-ZM/492/2019/M/275)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 232/2019:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
odkoupení pozemků zastavěných stavbami komunikace včetně součástí a příslušenství
realizovaných v rámci stavby „ZTV Rožnov jih – Zahradní město – 2. etapa“ (příloha č. 3),
a to:
- parc. č. 3114/160 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 85 m2 a
částí pozemků z parc. č. 3114/10, 3114/6, 3110/10, 3110/4, 3110/3, 3110/2 oddělených
geometrickým plánem č. 4401-57/2019 a nově označených jako
- parc. č. 3110/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 5846 m2
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II.

- parc. č. 3114/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 215 m2 vše v k. ú. České
Budějovice 7 od konkrétní fyzické osoby, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb
ZTV“ tj. 2.000 Kč,
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 – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123
a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České
Budějovice 7, ulice Malebná (č.j. KP-ZM/491/2019/M/274)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 233/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. odkoupení pozemků
- části pozemku parc. č. 3340/123 oddělení geometrickým plánem se stejným označením
jako parc. č. 3340/123, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4450 m2
a pozemků
- parc. č. 3349, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 26 m2,
- parc. č. 3340/165, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 90 m2 a
- parc. č. 3341/76, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 408 m2, vše v k. ú.
České Budějovice 7, od konkrétní fyzické osoby, za cenu dle „Pravidel pro převod staveb
ZTV“, tj. 2.000 Kč,
2. odkoupení pozemků
- parc. č. 3340/125, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a
- parc. č. 3340/124, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 25 m2, vše v k. ú.
České Budějovice 7, od společnosti Josef Nováček & spol. s. r. o., IČO 48204625, za
cenu dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
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 - směna pozemku parc. č. 567/3 a částí pozemků parc.
č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1.
etapa - část 1.1. (č.j. KP-ZM/493/2019/M/276)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 234/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 567/3 o výměře 64 m2 a části pozemku parc. č. 559/7 oddělené
geometrickým plánem a nově označené parc. č. 559/6 o výměře 73 m2 v k. ú. České
Budějovice 4, v majetku statutárního města České Budějovice za
část pozemku parc. č. 566 oddělené geometrickým plánem a nově označené parc. č. 566/2
o výměře 137 m2, v k. ú. České Budějovice 4, v majetku konkrétní fyzickou osobou, bez
finančního vyrovnání,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
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2.

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České
Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) (č.j. KP-ZM/502/2019/M/285)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 235/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej 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,
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 id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České
Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky) (č.j. KP-ZM/501/2019/M/284)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 236/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej id. 6/85 pozemku parc.č. 1199/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
540 m2 v k. ú. České Budějovice 4, společnosti VGP Park Ceske Budejovice, a. s., se sídlem
č. p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547, za dohodnutou cenu ve výši 30.250 Kč + náklady
spojené s prodejem,
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 – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú.
České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží) (č.j. KP-ZM/495/2019/M/278)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 237/2019:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
521 m2, k. ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany, se
sídlem Tychonova 221/1, Praha 6 – Hradčany, IČO 60162694, do vlastnictví statutárního
města České Budějovice, za podmínky jeho užívání jako veřejně přístupná účelová
komunikace a se závazkem nepronajímat uvedený pozemek ke komerčním účelům
a nepřevést vlastnictví na třetí osobu, to vše po dobu 10 let,
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II.

u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemku,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú.
České Budějovice 3 (ul. Nerudova) (č.j. KP-ZM/496/2019/M/279)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 238/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
91 m2, k. ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO
69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemku,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.

K bodu: Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
3955, k. ú. České Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/500/2019/M/283)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 239/2019:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
vyjmutí pozemku parc. č. 3955 – trvalý travní porost o výměře 630 m2, k. ú. České
Budějovice 7, ze žádosti o bezúplatný převod zemědělských pozemků, které se nacházejí
v katastrálním obvodu statutárního města České Budějovice (k. ú. České Budějovice 2, 3, 4,
5, 6, 7, České Vrbné, Haklovy Dvory a Třebotovice), z majetku České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města České
Budějovice v souladu s § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém fondu a o změně
některých souvisejících zákonů,
II. s o u h l a s í
ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém fondu a o změně
některých souvisejících zákonů, s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955 – trvalý
travní porost o výměře 630 m2, k. ú. České Budějovice 7, z majetku České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Jihočeského
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650,
III. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu souhlas s bezúplatným převodem pozemku,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat souhlas s bezúplatným převodem pozemku.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú.
České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/497/2019/M/280)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 240/2019:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
změnu průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné
tak, že stávající pozemky parc. č. 2215/2, č. 2190/4, č. 2190/5 a č. 2191/2, vše k. ú. České
Budějovice 2, budou převedeny do k. ú. České Vrbné,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu žádost o změnu průběhu katastrální hranice,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat žádost o změnu průběhu katastrální hranice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18.
a 25. 11. 2019 (č.j. KP-ZM/484/2019/M/268)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 241/2019:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 11., 18. a 25. 11. 2019.
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/483/2019/M/267)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 242/2019:
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.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s. (č.j. KPZM/499/2019/M/282)
Usnesení ve věci vzetí na vědomí žádost SK Mladé, z. s., se sídlem Jasanová 1749, České
Budějovice, PSČ 370 08, IČO 60074876, o poskytnutí mimořádné investiční dotace na zajištění
bezpečného provozu nafukovací haly ve výši 500.000 Kč, schválení 1. poskytnutí mimořádné
investiční dotace pro SK Mladé, z. s., se sídlem Jasanová 1749, České Budějovice, PSČ 370 08,
IČO 60074876, na zajištění bezpečného provozu nafukovací haly ve výši 500.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace a uložení Ing. Viktoru Vojtkovi,
Ph.D., náměstkovi primátora podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace,
nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České
Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu (č.j. KP-ZM/486/2019/M/269)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1502/2 (zahrada) o výměře 403 m2
v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 1, za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené
s prodejem, 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. 263/7 v k. ú.
České Vrbné (č.j. KP-ZM/494/2019/M/277)
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, uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi,
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České
Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (č.j. KP-ZM/490/2019/M/273)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3321/4 (orná půda) o výměře 807 m2
v k. ú. Č. Budějovice 7 (dle přílohy č. 3), a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu
v místě a čase obvyklou, uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit
realizaci uvedeného usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice 9. 12. 2019
Zapsal(a): Hana Drobilová
Ověřovatelé:
Richard Schötz
Petr Štěpánek
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Ing. Jiří Svoboda
primátor
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