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KP-ZM/205/2021/Z/3
ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 10. 5. 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře
budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Přítomni:
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, Jaroslav Hansal,
Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana
Kilbergerová, Ing. arch. Jan Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D.,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D.,
Ing. Michaela Kudláčková, Zuzana Kudláčková, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, Ing. 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,
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef Špak,
Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., RNDr. Jan
Zahradník
Omluveni:
Ing. Petr Maroš
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří
Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05
hodin) přítomno 38 členů, Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a MgA. Jan Piskač se zúčastnili
distančně, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet.
Za neúčast na zasedání se omluvil Ing. Petr Maroš.
Za opožděný příchod a dřívější odchod se omluvil MUDr. Martin Kuba.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Jan Michl, členové Ing. Jan Mádl,
Mgr. Michaela Kudláčková, Mgr. Jan Kubeš, Bc. Jan Hošek, doc. Ing. Lucie Kozlová,
Ph.D. a Richard Schötz (43,0,0,0/43).
Zastupitelé obdrželi na stůl materiál Volba člena Kontrolního a Finančního výboru
Zastupitelstva města České Budějovice.
Bylo hlasováno o zařazení bodu poř. č. 2 Volba člena Kontrolního a Finančního výboru
Zastupitelstva města České Budějovice (43,0,0,0/43) – bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o tom, že "Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice"
a "odvolání a volba členů Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České
Budějovice" proběhne veřejným hlasováním, a to odděleně (37,0,5,1/43).
Na návrh předkladatele byl z programu stažen bod poř. č. 29 Zpráva o činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice. Bylo hlasováno o tom, že
bodu č. 31 "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování
projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice bude
projednán po příchodu hejtmana a projektanta (41,0,2,0/43).
Byl schválen program 20. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (43,0,0,0/43).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: RNDr. Michala Kohna, CSc.
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a Mgr. Ivana Nadberežného.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Bylo hlasováno o ukončení 20. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po
vyčerpání všech bodů programu (32,4,6,1/43) – návrh byl přijat.
1.

Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (KP-ZM/127/2021/M/56)
Přijato usnesení č. 44/2021 (31,0,10,2/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Jaroslav Berka se krátce představil a přijal nominaci na funkci neuvolněného člena Rady
města České Budějovice.
Proběhla diskuse k návrhu na nového neuvolněného člena Rady města České Budějovice.

2.

Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/173/2021/M/92)
Přijato usnesení č. 45/2021
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Proběhla diskuse k navrženým členům Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva
města České Budějovice.
J. Michl uvedl, že je členem Dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice,
a. s., dozorčí rada na svém jednání dle předložených materiálů neshledala střet zájmu ani
pochybění při spolupráci s Mgr. Lavičkou v době jeho působení ve funkci náměstka
primátora
M. Šebek v návaznosti na vystoupení J. Michla, upřesnil, že Dozorčí rada Dopravního
podniku města České Budějovice, a. s., se nezabývala střetem zájmu Mgr. Lavičky, nýbrž
pouze tím, zda ze strany Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. došlo
k pochybení, zda byly práce odvedeny nebo ne, DR nekonstatovala, že Mgr. Lavička
byl ve střetu zájmu.
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl oddělené hlasování.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí vzdání se funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České
Budějovice Petra Koláře (42,0,1,1/44)
II. odvolává Ing. Františka Konečného, Ph.D., z funkce člena Finančního výboru
Zastupitelstva města České Budějovice (29,1,1,1/32)
III. volí
1. Mgr. Viktora Lavičku členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města České
Budějovice (29,8,6,1/44)
2. Tomáše Kubína členem Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
(29,0,14,1/44)

3.

Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti
města - změna usnesení (KP-ZM/130/2021/M/58)
Přijato usnesení č. 46/2021 (28,0,13,3/44)
Materiál uvedl J. Svoboda, upozornil na tiskovou chybu v návrhu usnesení,
u Ing. Holického zůstala zapsána oblast „informační technologie“. Ta nyní bude spadat do
působnosti Ing. Vojtka, Ph.D. u jehož jména je také správně uvedena.

4.

Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KPZM/144/2021/M/70)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Mgr. Heller navrhl oddělené hlasování po jménech.
Z. Kudláčková navrhla odložení materiálu a jeho doplnění o aktuální životopisy.
Bylo hlasováno o návrhu na odložení materiálu (38,1,0,5/44) – materiál byl odložen.
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5.

Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival
České Budějovice; ART SALON PIANO (KP-ZM/157/2021/M/81)
Přijato usnesení č. 47/2021
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento
návrh.
Z. Kudláčková požádala o oddělené hlasování.
Z. Kudláčková za klub zastupitelů České pirátské strany, Ing. Vojtko, Ph.D. za klub
zastupitelů STAN a Ing. Mádl za klub zastupitelů Čisté Budějovice učinili oznámení dle §
4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že jsou v kontaktu s žadatelem dotace
p. Mikušiakem, který je zaměstnancem pirátské strany a účastní se volební kampaně.
Bylo hlasováno o návrhu RSDr. Braného: navýšení částky na akci Šachový festival České
Budějovice 2021 na 150.000 Kč (13,0,28,3/44) - návrh nebyl přijat.
Oddělené hlasování:
I. schvaluje
1. Město lidem, lidé městu 2021 (39,0,4,1/44)
2. Šachový festival (40,0,2,2/44)
3. Mezinárodní festival hudby, výtvarného umění, slova a tance "ART SALON
PIANO" (41,0,3,0/44)
4. veřejnoprávní smlouva ve vzorovém znění a II. ukládá (43,0,0,1/44)
Následně byl projednán bod poř. 31,"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách
s nádražím České Budějovice.

6.

Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému,
Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi (KPZM/145/2021/M/71)
Přijato usnesení č. 48/2021 (38,4,0,2/44)
Materiál uvedl J. Hansal s tím, že předložený návrh není snahou o přepsání dějin, ale
jejich spravedlivé uzavření. Svůj návrh podpořil citací komentáře historika PhDr. Synka
z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Proběhla rozsáhlá debata k předloženému návrhu, zejména k doplňujícímu návrhu
ohledně odejmutí čestného občanství V. Těreškovové. Byla zmíněna její politická
exponovanost, ale také symbolika toho, že to byla první žena ve vesmíru.
Bylo hlasováno o návrhu Mgr. Hellera, doplnění návrhu usnesení o bod I. "odnímá"
5. čestné občanství Valentině Těreškovové (4,19,19,2/44) - návrh nebyl přijat.
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 33 Vystoupení občanů.

7.

Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině
Háječek v roce 2021 (KP-ZM/163/2021/M/87)
Přijato usnesení č. 49/2021 (39,0,0,5/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma, dotace je určena na uhrazení ztráty, vzniklé rozdílem mezi
běžnou cenou a sníženou cenou vstupenky.
V diskusi byla oceněna práce, snaha nového provozovatele o zlepšení provozu kina.
Zazněly informace ohledně plánovaných úprav v areálu kina a přípravě prostoru pro
bezbariérový přístup pro vozíčkáře.

8.

Evropské hlavní město kultury 2028 (KP-ZM/162/2021/M/86)
Přijato usnesení č. 50/2021 (38,0,2,4/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma, poukázal na ekonomický dopad projektu, na přesah do
oblasti cestovního ruchu, sociálních projektů, komunitního života, do vnímání občanů
města nejen turistů.
O. Kašpárek a L. Černý, koordinátoři projektu, představili záměr kandidatury města na
titul Evropské hlavní město kultury 2028.
V diskusi byla vyjádřena podpora záměru kandidatury od jednotlivých politických klubů
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zastupitelstva. Zazněly informace ohledně financování celého procesu kandidatury města,
složení přihlášky (I. kolo připravené projekty, cíle …, II. kolo konkrétní příprava na r.
2028), přínosu projektu pro rozvoj kultury ve městě, vzniku strategických dokumentů,
možnosti zviditelnění Českých Budějovic i regionu na mapě Evropy, zatraktivnění pro
stávající i nové obyvatele, pro podniky i turisty.
9.

Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 2021 (KPZM/166/2021/M/90)
Přijato usnesení č. 51/2021 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
RNDr. Kohn, CSc. a Mgr. Kubeš učinili oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM
(střet zájmů) s tím, že jsou členy orgánů společnosti FCC.

10.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice (KP-ZM/167/2021/M/91)
Přijato usnesení č. 52/2021 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

11.

Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
(KP-ZM/140/2021/M/66)
Přijato usnesení č. 53/2021 (37,0,1,6/44)
Materiály č. 11, 12, 13 jako celek uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Jednání byli přítomni Martin Vozábal, výkonný ředitel SK Dynamo České Budějovice
akademie, z. s., Stanislav Bednařík, generální manažer klubu MADETA MOTOR České
Budějovice a Robert Mifka, generální manažer VK České Budějovice, z. s.
J. Berka sdělil, že ve sportovní komisi proběhla diskuse se jednotlivými kluby.
Mgr. Heller informoval, že všechny 3 body byly projednány ve finančním výboru a byly
doporučeny zastupitelstvu města ke schválení.
Proběhla společná diskuse k bodům poř. č. 11, 12, 13 – poskytnutí dotace do tří
klubových akademií na sezónu 2021/2022. V diskusi byla oceněna prospěšnost fungování
akademií pro klasické sporty (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích. Bylo
diskutováno rozdělení dotací, výše příspěvků, volba memoranda.
J. Michl podal pozměňující návrh usnesení k bodu poř. č. 13 poskytnutí neinvestiční
dotace pro Volejbalový klub České Budějovice, z. s.: navrhovanou částku navýšit
o 150 tis. Kč na 2.500.000 Kč, svůj návrh po diskusi stáhl.

12.

Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s. (KPZM/141/2021/M/67)
Přijato usnesení č. 54/2021 (33,1,6,4/44)

13.

Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s. (KPZM/142/2021/M/68)
Přijato usnesení č. 55/2021 (40,0,1,3/44)

14.

Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce
2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních
klubů" (KP-ZM/136/2021/M/62)
Přijato usnesení č. 56/2021 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Mgr. Pražák učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že je
členem správní rady LTC, z. s.
Bc. Sýkora informoval o diskusi ke krácení příspěvků na sportovní komisi. Byl by rád,
kdyby se to vrátilo k normálu s ohledem na kluby, které se starají o nějakou nemovitost.
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Ing. Vojtko, Ph.D. uvedl, že je v kontaktu s kluby a nemá informace o tom, že by
poskytované finance byly nedostatečné i proto, že současně existují další podpory ze
strany státu v rámci Můj klub apod. Uvedené krácení je v principu dočasná záležitost,
nicméně bude záležet na tom, jak se podaří složit rozpočet na příští rok.
15.

Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce
2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
(KP-ZM/137/2021/M/63)
Přijato usnesení č. 57/2021 (32,0,0,9/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

16.

Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce
2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
(KP-ZM/138/2021/M/64)
Přijato usnesení č. 58/2021 (33,0,0,8/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Bc. Sýkora uvedl, že v západních zemích výše příspěvku pro handicapované bývá 3-5%
z rozpočtu sportu. Poukázal na finanční náročnost speciálních pomůcek a požádal v rámci
možností rozpočtu o navýšení příspěvku do budoucna. Dále uvedl, že ač je
handicapovaný, nedochází u něj ke střetu zájmu, jelikož nepůsobí v žádném výkonném
orgánu uvedených sportovních organizací.

17.

Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce
2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"
(KP-ZM/139/2021/M/65)
Přijato usnesení č. 59/2021 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

18.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb
péče o děti do 6 let věku v roce 2020 (KP-ZM/122/2021/M/53)
Přijato usnesení č. 60/2021 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

19.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových
aktivit v roce 2020 (KP-ZM/123/2021/M/54)
Přijato usnesení č. 61/2021 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

20.

Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu volnočasových aktivit v roce 2021 (KP-ZM/124/2021/M/55)
Přijato usnesení č. 62/2021 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

21.

Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny ZŠ Pohůrecká" (KP-ZM/143/2021/M/69)
Přijato usnesení č. 63/2021 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Nádravská informovala, že finanční výbor doporučil schválení záměru vypsání
veřejné zakázky.

22.

Rozpočtová opatření číslo 53 a 54 (KP-ZM/152/2021/M/77)
Přijato usnesení č. 64/2021 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Nádravská informovala, že finanční výbor doporučuje schválit rozpočtová opatření č.
53 a 54.

23.

Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2021 (KP-ZM/133/2021/M/59)
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Přijato usnesení č. 65/2021 (36,0,0,5/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Maršík učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že je
statutárním zástupcem Biskupského gymnázia J. J. Neumanna, které je jedním z žadatelů
dotace.
Ing. Kudláčková učinila oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím,
že je zpracovatelem jedné z žádostí pro Biskupského gymnázia J. J. Neumanna.
24.

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2020 (KP-ZM/156/2021/M/80)
Přijato usnesení č. 66/2021 (37,0,0,4/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Pražák učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že
jedna z žádostí na fasády se týká obchodního domu Vltavín, kde je společníkem
a jednatelem.

25.

Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole
v Českých Budějovicích (KP-ZM/149/2021/M/74)
Přijato usnesení č. 67/2021
Zastupitelé k tomuto bodu obdrželi doplňující materiál zpracovaný zastupitelským
klubem Pirátů, a materiál „Posouzení možností žaloby a souvisejících nákladů ve věci
pozemků v k. ú. České Budějovice 7 – tzv. Děkanská pole“ – vypořádání námitky
zastupitelského klubu Pirátů, zpracovaný právním oddělením odboru kancelář primátora.
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. Popsal celý historický vývoj kauzy. Zrekapituloval
informace uvedené v materiálu dle časové osy a vysvětlil rozpory v některých podkladech
ohledně současného vlastnictví pozemků, podnětu Ing. Hakla, aby město uplatnilo svá
vlastnická práva, zpracování odborných posouzení v této věci, požadavku zastupitelského
klubu České pirátské strany o podání žaloby na určení vlastnického práva statutárního
města k předmětným pozemkům.
Na žádost Z. Kudláčkové za klub zastupitelů Pirátů byla vyhlášena přestávka na poradu
klubů.
Mgr. Nováková, LL.M. uvedla shrnutí za právní oddělení odboru kanceláře primátora
o smyslu podání žaloby, šanci na úspěch.
V diskusních příspěvcích zazněly názory na podporu legitimity podání žaloby, názory
proti žalobě, s poukazem i na finanční náklady spojené s procesem.
JUDr. Ing. Bouzek navrhl oddělené hlasování.
Bylo hlasováno o návrhu ukončení diskuse (33,1,1,4/39) - návrh byl přijat.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (39,0,0,0/39)
II. schvaluje (23,9,6,1/39)
III. ukládá (33,0,5,1/39)

26.

Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01
České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní
podnik (KP-ZM/164/2021/M/88)
Usnesení nebylo přijato (11,2,20,6/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. Na minulém jednání byl podán návrh na odložení
tohoto materiálu z důvodu zjištění aktuálního stanoviska Budějovického Budvaru, n. p.,
ten doručil opětovnou žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021.
J. Berka a RSDr. Braný učinili oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů)
s tím, že jsou členy Dozorčí rady Budějovického Budvaru, n. p.
J. Berka jako zaměstnanec Budvaru v zastoupení ředitele podniku uvedl, že Budvar jako
správný hospodář musí zažádat o prominutí valorizace nájemného.
MgA. Piskač učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že
rodinný příslušník je závodním lékařem v Budvaru.
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27.

Majetkové dispozice ()

27.1

Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory (KPZM/134/2021/M/60)
Přijato usnesení č. 68/2021 (34,0,0,5/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

27.2

Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České
Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení
pozemků pod stavbou ZTV (KP-ZM/159/2021/M/83)
Přijato usnesení č. 69/2021 (33,0,2,3/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

27.3

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú.
Ostrolovský Újezd (KP-ZM/147/2021/M/73)
Usnesení nebylo přijato (0,13,23,2/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.

27.4

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice) (KP-ZM/158/2021/M/82)
Usnesení nebylo přijato (3,7,26,2/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.

27.5

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú.
České Budějovice 3 (KP-ZM/146/2021/M/72)
Usnesení nebylo přijato (4,15,17,2/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.

27.6

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České
Budějovice 3 (KP-ZM/135/2021/M/61)
Usnesení nebylo přijato (0,22,15,1/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.

27.7

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České
Budějovice 3 (ul. U Trojice) (KP-ZM/153/2021/M/78)
Usnesení nebylo přijato (0,26,10,2/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.

27.8

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú.
Haklovy Dvory - pod stavbou garáže (KP-ZM/150/2021/M/75)
Usnesení nebylo přijato (5,5,27,1/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.
Garáž je postavena bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem.
V diskusi zazněl dotaz ohledně informování žadatelů ze strany města o způsobu
projednání jejich žádosti v radě a zastupitelstvu města. Město nemá oznamovací
povinnosti. Byly uvedeny příklady precedentního rozhodování zastupitelstva města
v podobných případech.

27.9

Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc.
č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory) (KP-ZM/160/2021/M/84)
Usnesení nebylo přijato (0,18,20,0/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila,
zrušila své usnesení, týkající se schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 481.
V diskusi zazněl podnět na revizi majetkových vztahů a jejich vypořádání (nájemní
smlouvy…)

27.10

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9
v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská (KP-ZM/151/2021/M/76)
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Usnesení nebylo přijato (0,34,3,1/38)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, rada města schválení tohoto materiálu nedoporučila.
27.11

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp.
1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (KP-ZM/155/2021/M/79)
Přijato usnesení č. 70/2021
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a navrhl oddělené hlasování. Rada města schválení
tohoto materiálu nedoporučila.
Oddělené hlasování:
I. ruší (36,0,0,2/38)
V části II. schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 4131 m2, jehož součástí je stavba čp. 1243 (obč. vyb. – KD Vltava),
vše k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však
za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem, (0,36,0,2/38) usnesení nebylo přijato.
III. ukládá (33,0,0,5/38)
V diskusi zazněla podpora zrušení záměru prodeje objektu KD Vltava. Návrh na jeho
revitalizaci, vyhodnocení provozu a návrh řešení do budoucna např. v rámci kandidatury
města na Evropské hlavní město kultury 2028.

28.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/128/2021/M/57)
Přijato usnesení č. 71/2021 (29,0,0,6/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Konečný, Ph.D. požádal o informaci, na jakých projektech v Dopravním podniku
města České Budějovice, a. s. Mgr. Lavička pracoval v době, kdy zastával funkci
náměstka primátora. Zadání projektů a jejich vyhodnocení.
Doc. Ing. Kozlová, Ph.D. požádala o vysvětlení rozdílu mezi částkou uvedenou
v odpovědi na interpelaci ohledně zpracování projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení „pravé křídlo plaveckého stadionu“ a ceně za dílo, uvedené ve
smlouvách v registru smluv (smlouva + dodatek č. 1).

29.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března,
8., 12., 16., 26. a 30. dubna 2021 (KP-ZM/118/2021/M/52)
Přijato usnesení č. 72/2021 (30,0,0,5/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

30.

Prezentace projektu saunového světa a dětského zážitkového bazénu při plaveckém
stadionu v Českých Budějovicích (bez podkladového materiálu) ()
Ing. Holický promítl prezentaci projektu saunového světa a dětského zážitkového bazénu
při plaveckém stadionu.
Doc. Ing. Kozlová, Ph.D. uvedla, že žádala o prezentaci z důvodu zpracované projektové
dokumentace za téměř 2 mil. Kč bez DPH na opravu pravého křídla plaveckého bazénu.
Poukázala na nevyužívání tohoto křídla z důvodu dlouhodobé nejistoty nájemců (ztráty za
nájemné). Dotázala se, zda bude realizována oprava pravého křídla plaveckého bazénu.
Mgr. Lavička uvedl, že studie zatím není hotova, její součástí bude poměření některých
konkurenčních projektů (saunový svět v IGY, wellness hotel naproti výstavišti), budou
posouzeny záměry, jestli tento záměr bude vyhodnocen jako smysluplný a nejblíž
k realizaci v rámci všech dalších projektů, připravovaných v Českých Budějovicích,
nebude bráněno jeho realizaci.
J. Hansal se v souvislosti s plánovanými opravami plaveckého bazénu a jeho uzavřením
dotázal, jakým způsobem bude řešeno fungování sportovních klubů (např. podvodní
rugby hraje MS juniorů, podvodní hokej), zda je možnost bazén pro ně neuzavírat. Pro
tyto kluby dlouhodobé trénování mimo město by bylo časově i finančně náročné.
Ing. Holický uvedl, že bude záležet na technologickém postupu opravy, na technickém
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stavu střešní konstrukce, zda bude nutný významný zásah do nosných prvků, v jakém
rozsahu bude nutné přistoupit k uzavření bazénu.
Ing. arch. Brůha upřesnil informaci ohledně částky cca 113 mil. Kč, která zazněla
v diskusi. Jedná se o cenovou úroveň roku 2018 – 2019, za uplynulé dva roky došlo
k navýšení ceny stavebních prací, stavebního materiálu, zdůraznil, že úměrně s tím by se
zvýšila také cena stavby.
31.

"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování projektové
dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice (KPZM/165/2021/M/89)
Přijato usnesení č. 73/2021 (42,0,0,1/43)
Ing. Holický uvedl prezentaci.
V diskusi zazněly připomínky k projektu a jeho prezentaci, k interpretaci skutečností
o zahájení projektu, finanční stránce – nákladnosti projektu, propojení investic,
koordinaci projektu s Jihočeským krajem a Správou železnic, nabídka vytvoření pracovní
skupiny (město, kraj, SŽ), informace o připravenosti Jihočeského kraje projekt převzít
v případě nutnosti.

32.

Diskuze zastupitelů ()
Bc. Hošek upozornil na porušování vyhlášky města, týkající se zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejnosti. Požádal o instrukce pro Městskou policii, jak
racionálním způsobem vymáhat dodržování této vyhlášky.
Ing. Svoboda uvedl, že Městské policii nezbývá než vyžadovat plnění městských
vyhlášek, posoudit na místě závažnost porušení oné vyhlášky. Prvotním impulzem
k vydání této vyhlášky bylo chování nepřizpůsobivých obyvatel města, zejména osob bez
domova, jejichž jednání mohou vyvolávat pohoršení ostatních obyvatel města.
Ing. Konečný, Ph.D. vyjádřil kritiku ohledně pomoci v očkovacím centru v Českých
Budějovicích. Po skončení nouzového stavu 12.4.2021 Magistrát města České Budějovice
přestal posílat své zaměstnance do očkovacího centra, ostatní okresní města pomáhala dál.
Ing. Svoboda kritiku odmítl a ozřejmil formu spolupráce s Nemocnicí České Budějovice
a Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích v době nouzového stavu.
Ing. Řeřábek se důrazně ohradil vůči kritice, která zde zazněla a také kritice, která zazněla
na jednání krajského zastupitelstva ohledně ukončení spolupráce s Nemocnicí a Krajskou
hygienickou stanicí. Uvedl skutečnosti týkající se výpomoci zaměstnanců v očkovacím
centru i u Krajské hygienické stanice v trasování Covid+ osob.
J. Špak požádal gesčního náměstka o informaci ohledně připravovaných změn na útvaru
hlavního architekta po ukončení mandátní smlouvy s hlavním architektem města.

33.

Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h.) ()
Mgr. Jan Ziegler ve svém vystoupení podpořil návrh odejmout čestná občanství čtveřici
funkcionářů KSČ.

-

Stanovisko občanů k přesunu Dětského domova se školou Šindlovy Dvory do Dukelské
ulice společně s odpovědí Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora (KPZM/168/2021)
Petice občanů - "Zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude
vyřešena kritická dopravní situace v k. ú. České Budějovice 3, lokalita Čtyři Dvory střed" společně s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora (KPZM/169/2021)
Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x =
počet přítomných členů.
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20. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 21:00 hod.
Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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Soubor usnesení
K bodu: Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (č.j. KPZM/127/2021/M/56)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 44/2021:
zastupitelstvo města
v o l í
Jaroslava Berku neuvolněným členem Rady města České Budějovice.
K bodu: Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/173/2021/M/92)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 45/2021:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice Petra
Koláře,
II. o d v o l á v á
Ing. Františka Konečného, Ph.D., z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města
České Budějovice,
III. v o l í
1. Mgr. Viktora Lavičku členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města České
Budějovice,
2. Tomáše Kubína členem Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné
působnosti města - změna usnesení (č.j. KP-ZM/130/2021/M/58)
(Změněno usnesením č. 3/2022 ze dne 7. 2. 2022)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 46/2021:
zastupitelstvo města
m ě n í
usnesení č. 107/2019 ze dne 17. 6. 2019 a usnesení č. 7/U/2018 ze dne 15. 11. 2018
v části pověřuje takto:
1.
Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, vedle působnosti na úseku krizového řízení, kontroly
a auditu a v jiných oblastech stanovených příslušnými právními předpisy, též plněním úkolů
na úseku samostatné působnosti města v oblastech: činnost městské policie, činnost kanceláře
primátora, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Teplárna České Budějovice, a. s.,
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,
2.
Mgr. Juraje Thomu, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti
města v oblastech: územní plán, strategický plán a rozvoj, kultura, Jihočeské divadlo, p. o.,
3.
Ing. Petra Holického, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti
města v oblastech: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce
dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus,
4.
Ing. Ivo Moravce, náměstka primátora plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města
v oblastech: správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města
České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., Sportovní zařízení města České
Budějovice, p. o.,
5.
Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora plněním úkolů na úseku samostatné
působnosti města v oblastech: informační technologie, cestovní ruch, školství, sociální
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6.

věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice, p. o.,
JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, náměstka primátora plněním úkolů na úseku samostatné
působnosti města v oblastech: majetek, památková péče, SPRAVA DOMŮ, s. r. o., Lesy
a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový
festival České Budějovice; ART SALON PIANO (č.j. KP-ZM/157/2021/M/81)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 47/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Město lidem, lidé městu 2021 ve dnech
27. 8. a 28. 8. 2021 v Českých Budějovicích ve výši 700.000 Kč pro Prostor pro všechny
z. s., Komenského 87/16, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 22733418,
2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Šachový festival České
Budějovice 2021 ve dnech 1. 7. - 9. 7. 2021 ve výši 120.000 Kč pro Šachový klub QCC
České Budějovice, z. s., Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice, IČO 27006794,
3. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Mezinárodní festival hudby,
výtvarného umění, slova a tance "ART SALON PIANO" ve dnech 21. 9. 2021 14. 12. 2021 v Českých Budějovicích ve výši 100.000 Kč pro Českou Kulturu, z. s., Nad
Stráněmi 343, 251 66 Senohraby, IČO 26607565,
4. veřejnoprávní smlouvu ve vzorovém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.

K bodu: Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu
Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi
(č.j. KP-ZM/145/2021/M/71)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 48/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

o d n í m á
dle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, čestné občanství města
České Budějovice
1. Antonínu Zápotockému,
2. Václavu Noskovi,
3. Zdeňkovi Nejedlému,
4. Zdeňkovi Fierlingerovi,
a to pro jejich nezpochybnitelný podíl na nastolení režimu diktatury a zločinech
komunistického režimu,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině
Háječek v roce 2021 (č.j. KP-ZM/163/2021/M/87)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 49/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 2021 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,
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: Evropské hlavní město kultury 2028 (č.j. KP-ZM/162/2021/M/86)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 50/2021:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
předloženou důvodovou zprávu,
II. s c h v a l u j e
1. záměr kandidatury města České Budějovice na titul Evropské hlavní město kultury 2028,
2. záměr financování procesu kandidatury města,
III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
K bodu: Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 2021
(č.j. KP-ZM/166/2021/M/90)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 51/2021:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
usnesení RM č. 473/2021 ze dne 26. 4. 2021 a program valné hromady společnosti FCC
České Budějovice, s. r. o., která se bude konat 21. 5. 2021,
II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, náměstka primátora, jako zástupce statutárního města České Budějovice na
valnou hromadu společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., se sídlem Dolní 1, České
Budějovice, IČO 25171941, konanou dne 21. 5. 2021, jako náhradníka Mgr. Tomáše
Chovance,
III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě
dle pokynu obsaženého v usnesení RM č. 473/2021 ze dne 26. 4. 2021,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.
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K bodu: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice (č.j. KP-ZM/167/2021/M/91)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 52/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České
Budějovice, IČO 00666238, se sídlem U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 370 11, dle
důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Hvízdal České Budějovice.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z.
s. (č.j. KP-ZM/140/2021/M/66)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 53/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000.000 Kč pro SK Dynamo České Budějovice
akademie, z. s. , se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, 370 01 České
Budějovice, IČO 47234199, na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové
fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na sezónu
2021/2022,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s. (č.j. KPZM/141/2021/M/67)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 54/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.750.000 Kč pro HC České Budějovice, z. s. , se
sídlem F. A. Gerstnera 7/8, České Budějovice, 370 01 České Budějovice, IČO 14499061,
na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové hokejové akademie - HC České
Budějovice, z. s., na sezónu 2021/2022,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících
s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.
(č.j. KP-ZM/142/2021/M/68)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 55/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.350.000 Kč pro Volejbalový klub České
Budějovice, z. s. , se sídlem Stromovka 1216/12, České Budějovice, 370 01 České
Budějovice, IČO 60074205, na pokrytí nákladů souvisejících s činností
klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s., na sezónu
2021/2022,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu
v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/136/2021/M/62)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 56/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2021 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,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu
v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/137/2021/M/63)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 57/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2021 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,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu
v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých
s handicapem" (č.j. KP-ZM/138/2021/M/64)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 58/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2021 u Opatření č. 4 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých
s handicapem" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu
v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních
mládežnických klubů" (č.j. KP-ZM/139/2021/M/65)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 59/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu
v roce 2021 u Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních
mládežnických klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad
50.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020 (č.j. KP-ZM/122/2021/M/53)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 60/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti
do 6 let věku v roce 2020.
K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu
volnočasových aktivit v roce 2020 (č.j. KP-ZM/123/2021/M/54)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 61/2021:
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
2020.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na
podporu volnočasových aktivit v roce 2021 (č.j. KP-ZM/124/2021/M/55)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 62/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 2021 na celoroční činnost dle
přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické
učebny - ZŠ Pohůrecká" (č.j. KP-ZM/143/2021/M/69)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 63/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce " Nové technické učebny - ZŠ
Pohůrecká", dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 53 a 54 (č.j. KP-ZM/152/2021/M/77)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 64/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 53 – zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského
majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2020 ve výši
14.021.809,12 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru
na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 2.433.537,12 Kč na úhradu DPH
a ve prospěch financování – příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského
majetku ve výši 11.588.272 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 54 - zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od
Komerční banky, a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na
Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě pro
financování dotační akce „Systém dynamického navádění vozidel individuální
automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty České Budějovice“ pro
finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na realizaci akce, TDS a koordinátora
BOZP ve výši 6.000.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2021
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 53 a 54 do rozpočtu města roku 2021.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu památkové péče v roce 2021 (č.j. KP-ZM/133/2021/M/59)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 65/2021:
zastupitelstvo města
I.
II.

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 2021 (granty nad 50 tis. Kč) dle přílohy č. 3,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 (č.j. KPZM/156/2021/M/80)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 66/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
informaci o vyúčtování dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón v roce 2020 a změně podílů z rozpočtu města.
K bodu: Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole
v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/149/2021/M/74)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 67/2021:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
odborná posouzení ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých
Budějovicích dle důvodové zprávy,
II. s c h v a l u j e
podání žaloby na určení vlastnického práva statutárního města České Budějovice
k pozemkům parc. č. 3336/2, 3340/1, 3939/1, 3944/1 a 3947/1 v k. ú. České Budějovice 7,
III. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory
(č.j. KP-ZM/134/2021/M/60)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 68/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 485 zahrada o výměře 177 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, paní Jitce
Kaňkové, bytem Haklovy Dvory 2002, 370 05 České Budějovice, za cenu 200.000 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,
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2.

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České
Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení
pozemků pod stavbou ZTV (č.j. KP-ZM/159/2021/M/83)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 69/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2992, 2974 a 2061/318, vše v k. ú. České
Budějovice 2, zastavěných stavbou ZTV (chodníky a veřejná parkovací stání včetně
komunikační zeleně), dle přílohy č. 3, od spol. AVEDO, s. r. o., se sídlem Klaricova 873/22,
České Budějovice, IČO 63271320 (vlastník a investor stavby), za podmínek a cenu dle
„Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu budoucí kupní smlouvu a po splnění podmínek
budoucí kupní smlouvy předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat budoucí kupní smlouvu a po splnění podmínek budoucí kupní smlouvy
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem
čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (č.j. KP-ZM/155/2021/M/79)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 70/2021:
zastupitelstvo města
I.

II.

r u š í
v celém rozsahu:
1. usnesení č. 30/2010 ze dne 18. 2. 2010
2. usnesení č. 217/2010 ze dne 24. 6. 2010
ve věci prodeje objektu čp. 1234 v ul. Fr. Ondříčka (KD Vltava) se stavební parcelou č.
2137/136 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4131 m2 v k. ú. České Budějovice 2, za
nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu ve výši 30.000.000 Kč,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/128/2021/M/57)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 71/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března,
8., 12., 16., 26. a 30. dubna 2021 (č.j. KP-ZM/118/2021/M/52)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 72/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání:
29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 2021.
K bodu: "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování
projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice (č.j.
KP-ZM/165/2021/M/89)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 73/2021:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace na akci "Přeložka silnic
II/156 a II/157 - 3. etapa" a dalších stavbách souvisejících s nádražím České Budějovice dle
důvodové zprávy.
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Nepřijatá usnesení
K bodu: Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13,
370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický
Budvar, národní podnik (č.j. KP-ZM/164/2021/M/88)
Usnesení ve věci schválení prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 ve výši 3,2 % v částce
21.608,80 Kč z prostoru sloužícího podnikání Budějovického Budvaru, národního podniku, se
sídlem Karolíny Světlé 4, 370 21 České Budějovice, IČO 00514152, v objektu Krajinská 29/13, 370
01 České Budějovice restaurace „Masné krámy“ s účinností od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy
a uložení Mgr. Petru Šindelářovi, jednateli spol. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., realizovat přijaté
usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú.
Ostrolovský Újezd (č.j. KP-ZM/147/2021/M/73)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1755/13 (orná půda) o výměře
15453 m2 v k. ú. Ostrolovský Újezd, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu
v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi,
náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú.
České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice) (č.j. KP-ZM/158/2021/M/82)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 620/1, oddělené dle
geometrického plánu a označené jako nově vzniklý pozemek parc. č. 620/9 (trvalý travní
porost) o výměře 30 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 4), za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení,
nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k.
ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/146/2021/M/72)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 1369/6 ostatní plocha, zeleň o výměře
1062 m2 a parc. č. 1369/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 348 m2 v k. ú. České Budějovice 3, za
nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle
znaleckého posudku + 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. 2478/1 v k. ú.
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/135/2021/M/61)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 52,5 m2 v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 3), za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,zajistit realizaci tohoto usnesení,
nebylo přijato.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú.
České Budějovice 3 (ul. U Trojice) (č.j. KP-ZM/153/2021/M/78)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2453/1 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře cca 90 m2, v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 3), 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. 305/5 v k. ú.
Haklovy Dvory - pod stavbou garáže (č.j. KP-ZM/150/2021/M/75)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 305/5 (orná půda), o výměře cca
9,6 m2, v k. ú. Haklovy Dvory (dle přílohy č. 4), za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako
cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi,
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku
parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory) (č.j. KP-ZM/160/2021/M/84)
Usnesení ve věci schválení 1. záměru prodeje části pozemku parc. č. 481 (ostatní plocha,
manipulační plocha) o výměře cca 300 m2, v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č. 3, za nejvyšší
nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem, 2.
záměru prodeje části pozemku parc. č. 481 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 6300 m2, v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však
za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem, 3. záměru prodeje pozemku parc.
č. 501/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 1027 m2, v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č.
3, 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 pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č.
1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská (č.j. KP-ZM/151/2021/M/76)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 1620/3, o výměře 76 m2 (zastavěná
plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./e.č. (stavba občanského vybavení) a parc. č.
1620/9, o výměře 67 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha), vše v k. ú. České Budějovice 2, a to
za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci uvedeného usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice 10. 5. 2021
Zapsal(a): Terézia Ollé
Ověřovatelé:
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RNDr. Michal Kohn, CSc.
Mgr. Ivan Nadberežný
Ing. Jiří Svoboda
primátor

23

