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

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

KP-ZM/212/2019/Z/3
Z Á P I S

z 5. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 13. 5. 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, JUDr. Vojtěch 
Filip, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana Kilbergerová, 
RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 
MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková, Mgr. Viktor 
Lavička, Ing. Jan Mádl, MUDr. Lukáš Mareš, Ing. Petr Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan 
Michl, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Jan Pikous, Martin 
Pikous, MgA. Jan Piskač, Ing. Světlana Procházková, MBA, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, 
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Mgr. Jaroslava 
Šporclová, Petr Štěpánek, Ing. Jaromír Talíř, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 
RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Ing. arch. Jan Klein, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Adéla Kučerová, JUDr. Svatomír 
Mlčoch, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové a volební 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 39 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Za opožděný příchod se omluvil RNDr. Jan Zahradník. 
Za dřívější odchod se omluvil RSDr. Petr Braný.   
Bylo hlasováno o sloučení návrhové a volební komise (38,0,0,1/39) - návrh byl přijat. 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jan Mádl, členové Lukáš 
Bajt, Michaela Kudláčková, Jaroslav Berka, Petr Maroš, Lukáš Mareš (39,0,0,0/39) 
   
Zastupitelé obdrželi „na stůl“ materiály zpracované MUDr. Marešem:
- Nový městský web,
- Analýza odpadového hospodářství města,
- Studie proveditelnosti multifunkční sportovní hala.
  
Bylo hlasováno o zařazení nových bodů do návrhu programu navržených 
MUDr. Marešem: 
- Nový městský web jako poř. č. 27 (39,0,0,0/39) – bod byl zařazen. 
- Analýza odpadového hospodářství jako poř. č. 28 (37,0,0,2/39) – bod byl zařazen. 
- Studie proveditelnosti – multifunkční sportovní hala jako poř. č. 29 (39,0,0,0/39) – bod 
byl zařazen.  
Na návrh předkladatele byly staženy z návrhu programu body:
- poř. č. 22.1. Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru části pozemku parc. č. 
1781/6 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY, a. s. 
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(Suché Vrbné, lokalita ul. Vrbenská)
- poř. č. 22.2. Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně 
pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. 
České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)
JUDr. Ing. Bouzek: Odůvodnil stažení materiálů s tím, že je potřeba zajistit slib 
z minulého volebního období, kdy investor přislíbil, že městu daruje pozemek pro účely 
výstavby školy, ale tato záležitost nebyla bohužel žádným způsobem právně zajištěna. 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací byla investorovi zaslána týden před rozesláním 
materiálů do zastupitelstva a ten nestihl projednat s vlastníkem společnosti.   
MUDr. Kuba: Za klub ODS navrhl zařazení bodu „Situace ve společnosti Jihočeské 
letiště, a. s.“ jako bod poř. č. 1. Návrh zdůvodnil tím, aby měl p. primátor mandát 
k jednání s paní hejtmankou a posílila se jeho pozice ve vyjednávání s Jč. krajem ohledně 
budoucího vývoje letiště. 
Ing. Svoboda: Informoval, že navrhoval Jihočeskému kraji tři termíny jednání ohledně 
situace na letišti, ale zatím nebyl žádný z nich potvrzen. Jednání by se účastnili zástupci 
všech politických subjektů, které jsou v zastupitelstvu města. Je potřeba, aby v rámci 
města byla shoda na dalším postupu. Bylo svoláno zatím jedno jednání, kterého se 
zúčastnil on jako krajský zastupitel, dále MUDr. Kuba a zástupce KDU-ČSL. Město by 
ale nemělo jinak žádné oficiální informace o tom, jaké kroky se chystají a vítá zařazení 
tohoto bodu. 
RSDr. Braný: Vzhledem k tomu, že není předložen žádný personální návrh na volbu 
náměstka a rada si zatím přerozdělila kompetence, navrhl zařazení bodu “Stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města – změna usnesení č. 4/U/2018“ jako 
poř. č. 1, kdy jde o snížení počtu náměstků o jednoho, proti původnímu usnesení.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Vyjádřil podporu návrhu MUDr. Kuby, týkající se letiště. 
JUDr. Ing. Bouzek: Připomněl, že o tématu Jč. letiště hovořil i na společném jednání rady 
Jč. kraje a rady města. Na kolegiu primátora bylo dohodnuto, že p. primátor požádá 
o schůzku paní hejtmanku, aby byli všichni informováni a vyjasnili si postup v otázkách 
personálních, ale i dalších. 
MUDr. Kuba: Navrhl zařazení dalšího bodu „Informace o současném dění kolem zrušení 
veřejné zakázky na projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka“ jako poř. č. 2. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že o tomto je možná debata v nově zařazeném bodu poř. č. 29 
„Studie proveditelnosti – multifunkční sportovní hala“, který navrhl MUDr. Mareš. 
Statutární město České Budějovice obdrželo od Policie ČR požadavek na vydání 
některých písemností, kterému bylo vyhověno a jeho součástí bylo i to, že se o této 
záležitosti nesmí město veřejně vyjadřovat. 
MgA. Piskač: Přimluvil se za zařazení bodů, které se týkají dlouhodobých projektů, a to 
k letišti a sportovní hale. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Vzhledem k tomu, že neví, zda bude bod navržený MUDr. Kubou 
zařazen, informoval, že byl kontaktován novináři s otázkou, zda podával trestní 
oznámení. Sdělil, že on žádné trestní oznámení nepodával. Podpoří návrh na zařazení 
bodu MUDr. Kubou týkající se sportovní haly. 
MUDr. Kuba: Respektuje, že vyšetřování Policie ČR je v nějakém režimu, nicméně dotaz 
Ateliéru 8000 je věc v režimu ÚOHS. Město může čekat spíše soudní spor se 
zpracovatelem projektu. Dále zmínil dopravu ve městě, kdy sleduje práci dopravní 
komise rady města. Upozornil, že program dopravní komise má pouze tři body a těmi 
jsou úvod, doprava na náměstí a závěr. 
Ing. Mádl: V reakci na vystoupení MUDr. Kuby vysvětlil, že jde o jednání čtyř komisí 
rady města a každá má svůj program. Tyto komise mají na programu diskutovat 
o problematice centra, jaké jsou jednotlivé představy a postřehy do budoucna. Dopravní 
komise má na starosti řešení koncepce dopravy, nikoli projektování a řešení jednotlivých 
uzavírek a objízdných tras, toto řeší úředníci magistrátu.   
RSDr. Braný: Zmínil, že dopravní komise pracuje podle zadání, a to zadává rada města. 
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Dopravu má na starosti p. primátor, proto navrhuje bod, který se týká snížení počtu 
náměstků primátora o jednoho. 
Ing. Maroš: Podpořil návrh RSDr. Braného. Neví, zda Ing. Mádl je tím správným na 
místě předsedy dopravní komise. 
MUDr. Kuba: Upozornil na dopravní situaci ve městě a podivil se, že není navržena volba 
náměstka primátora pro dopravu. Nevidí důvod, proč by předseda dopravní komise neměl 
mít zájem na tom, jestli se projekty připravují a zda jsou časově sladěny. 
Ing. Svoboda: Na minulém jednání zastupitelstva sdělil, že nový náměstek bude volen na 
červnovém zastupitelstvu, což nevylučuje drobné přerozdělení kompetencí. 
M. Šebek: Uvedl, že po přečtení programu dopravní komise se podivil, že předseda 
dopravní komise neiniciuje žádné aktivity komise ve směru k řešení dopravy. 
Ing. Mádl: Zdůvodnil, že jde o jednání čtyř komisí, aby si její zástupci poslechli vzájemná 
doporučení a vycházeli z nich. Dopravní komise se zabývala např. tématy MHD, 
záchytných parkovišť, parkovacích domů, propojení M. Horákové – Litvínovice – 
Papírenská, cyklistikou atd. Zástupkyně ODS v dopravní komisi by měla lépe stranické 
kolegy informovat o tom, co dopravní komise řeší a ne vytrhávat body, které se hodí. 
Mgr. Lavička: Koncepce dopravy je dlouhodobá věc a bohužel 30 let od revoluce nemá 
město vyvedenou tranzitní dopravu z města. Je mnoho času, kdy se s dopravou ve městě 
nedělalo vůbec nic. Doplnění rady města proběhne na červnovém zasedání zastupitelstva. 
MgA. Piskač: Uvítal by, aby komise nedostávaly pouze zadání, ale byly také iniciativní. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vyjádření Mgr. Lavičky k dopravě. 
JUDr. Filip: Navrhl doplnění návrhu programu o bod „Návrh na změnu předsedy 
dopravní komise“ jako bod č. 2. Dále navrhl zařazení bodu „Informace o řešení 
nevyužitého nebytového prostoru v objektu Pražská 1955/19 (Perla)“.
Ing. Maroš: Reagoval na vyjádření Mgr. Lavičky s tím, že na minulém jednání 
zastupitelstva bylo sděleno, že volba nového náměstka bude nejpozději na červnovém 
zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, jaká je situace v dopravě díky uzavření Mánesovy ul. se 
měl zvolit již nyní, aby mohl řešit věci a komunikovat s veřejností. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že náměstek pro dopravu neřeší již běžící investice, má na 
starosti koncepci. Rekonstrukce ul. Mánesova je investiční akce, která má svého 
náměstka. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na návrh RSDr. Braného, kdy ho mrzí, že neví, co 
náměstek pro dopravu měl v gesci. Uvedl příklady.  
MUDr. Kuba: Reagoval na vyjádření Ing. Svobody, kdy náměstek pro dopravu řeší pouze 
koncepci dopravy. 
Ing. Svoboda: Objasnil, že do koncepce dopravy pochopitelně patří i příprava velkých 
projektů a případné závady při jejich realizaci. V okamžiku, kdy už je akce v realizaci, má 
kompetentního investičního náměstka. Není to vše o jednom člověku. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: V reakci na Ing. Mádla si myslí, že kolegyně z dopravní komise 
předává adekvátní informace. V reakci na vyjádření Ing. Svobody sdělila, že jako 
náměstkyně pro sociální věci reagovala i na to, co do její kompetence vůbec nespadalo. Je 
to o tom, jak se k funkci postaví. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Informoval o seznamu akcí, které je potřeba v rámci dopravy řešit. 
Souhlasí s doc. Ing. Kozlovou, Ph.D., kdy opravdu záleží na daném člověku, jak chce 
problematiku řešit.         
MgA. Piskač: Přimluvil se za zařazení bodů, aby mohlo být o tématech diskutováno 
a občané byli informováni. 
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby na zařazení bodu – Situace ve společnosti 
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. jako poř. č. 1 (36,0,2,2/40) – bod byl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu RSDr. Braného na zařazení bodu – Stanovení počtu dlouhodobě 
uvolněných členů zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města č. 
4/U/2018“ jako poř. č. 2 – (11,12,13,4/40) – bod nebyl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby na zařazení bodu – Informace o současném 
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průběhu vyšetřování zrušení veřejné zakázky na Multifunkční centrum Dlouhá louka jako 
poř. č. 2 (12,0,16,12/40) – bod nebyl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu JUDr. Filipa na zařazení bodu – Doporučení radě města České 
Budějovice - změna ve funkci předsedy Dopravní komise Rady města České Budějovice 
jako poř. č. 2 (11,12,10,7/40) – bod nebyl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu JUDr. Filipa na zařazení bodu – Informace rady města o řešení 
nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova kavárny jako poř. č. 24 (26,0,6,8/40) – 
bod byl zařazen. 
 
Byl schválen program 5. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice. (40,0,0,0/40)    
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu Ing. Andreu Nádravskou a Zuzanu 
Kudláčkovou. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 4. 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 5. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu. (32,0,2,6/40)

1. Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. ()
Přijato usnesení č. 69/2019 (33,0,4,3/40)
(bez podkladového materiálu)
Bylo hlasováno o návrhu usnesení JUDr. Filipa – „zastupitelstvo města ukládá Ing. Jiřímu 
Svobodovi, primátorovi města iniciovat společnou schůzi se zástupci Jihočeského kraje 
a předložit zastupitelstvu města v červu 2019 výhled koncepce fungování Jihočeského 
letiště České Budějovice, a. s.“ (3,0,33,4/40) - návrh nebyl přijat.
MUDr. Kuba: Poděkoval za zařazení tohoto bodu. V této chvíli jsou v závěru investice, 
které Jč. kraj realizoval v rámci společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., ale 
bohužel dodnes zástupci města neslyšeli žádné řešení, co bude tato společnost dělat 
v budoucnu a jak bude vypadat její ekonomika. Město podporovalo myšlenku letiště 
a jako 50% akcionář se bude muset ke všem nákladům přihlásit, proto musí vědět, co 
bude konkrétně přinášet. Všechna letiště v ČR se potýkají s významnými ekonomickými 
problémy a bude na každém provozovateli, aby zvážil, za jakých podmínek má být 
provozováno. Má obavu, že lidé čekají, že z Českých Budějovic budou létat na 
dovolenou, ale není si jist, že to, co se realizovalo, může tuto myšlenku přinést a občané 
budou dále platit desítky miliónů korun za provozní ztrátu, která by provozem na letišti 
vznikala. Děsí ho, že na Jč. kraji probíhají jednání na úrovni pracovních skupin, které 
úkolují představenstvo, ale on pořád vyčkává, zda někdo něco řekne. Připomněl historii 
investic. 
Navrhl usnesení – „zastupitelstvo města požaduje veškeré informace k záměru procesu 
vyhledávání strategického partnera, který spustila Rada Jihočeského kraje výběrem 
externího poradce, a to včetně ekonomických rozvah, ze kterých jsou kalkulovány 
předpokládané budoucí náklady či výnosy provozu společnosti, 
ukládá Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
vyvolat jednání s hejtmankou Jihočeského kraje a informovat ji o tom, že Zastupitelstvo 
města České Budějovice reprezentující 50% akcionáře společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s., trvá na vypsání výběrového řízení na pozici ředitele a předsedy 
představenstva společnosti.“
Diskuze: 
MgA. Piskač: Sdělil, že dokud nezačnou dotazy zodpovídat představitelé letiště, je 
potřeba diskuzi udržet. Připomněl prosincovou debatu v zastupitelstvu k rozpočtu na 
letošní rok. 
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Ing. Konečný, Ph.D.: Uvedl, že v tomto případě vidí problém v komunikaci Jč. kraje 
a města. Paní hejtmanka musí řešit věci, které by řešit neměla, ale kdyby je neřešila ona, 
pak by se neřešily vůbec. Pan náměstek hejtmanky Knot má na starosti investice, ale 
provoz letiště má v gesci radní pro dopravu pan Švec, kterého nikdy neslyšel, že by 
o letišti někdy hovořil. On chtěl být v pracovní skupině týkající se letiště, ale byl 
odmítnut. Chtěl být pouze informován, nechtěl hlasovat. Město nemá ve vedení 
společnosti žádného zástupce, proto je nerovnoměrným partnerem. Z médií se dozvěděl, 
že se mělo letiště zprovoznit, ale nikdo akcionáře neinformoval, že se termín posouvá 
o půl roku či o rok.   
RSDr. Braný: Sdělil, že každý se na letišti podepsal nějakým dílem. Vznikly náklady na 
investice a nyní se chtějí dělat nějaká záchranná opatření. Reagoval na vyjádření 
MUDr. Kuby ohledně výběrového řízení na provozovatele letiště. Upozornil, že zatím 
nejsou vyřízené licence, dále se bude muset řešit odchodné pro odstupujícího ředitele. 
Město si musí říci, co vlastně chce od nového vedení. Připomněl, že letiště nedostalo 
dotaci z EU a projekt se zmenšoval.
Ing. Svoboda: Aby se město mohlo rozhodnout, musí mít informace, které dosud nemá. 
 Musí mít možnost ovlivnit chod společnosti, která stojí desítky miliónů korun ročně 
a k tomu je nezbytné, aby proběhlo jednání mezi akcionáři a vyvinuly se závěry. 
MgA. Piskač: Diví se, že město nemá informace a nyní chce po 13 letech nastavovat 
parametry společnosti, když se dosud zastupitelé spolehli na ředitele společnosti, který 
byl hájen. Dotázal se, zda se věci začnou řešit systémově. Myslí si, že by se město od 
tohoto projektu mělo odstřihnout. 
MUDr. Kuba: Reagoval na RSDr. Braného ohledně úkolování ředitele a předsedy dozorčí 
rady letiště a přirovnal to k řízení teplárny. 
JUDr. Ing. Bouzek: Kolegium se shodlo na tom, že město nemá detailní informace od Jč. 
kraje o postupu a že p. primátor domluví schůzku. Nesouhlasí s vyjádřením, že by ředitel 
pouze prováděl pokyny vlastníka. Je odpovědný za vedení společnosti a v základních 
koncepčních věcech musí být v souladu s vlastníkem, ale od toho jsou valné hromady. 
V teplárně funguje německý model řízení. Další věcí je právní stránka, kdy dozorčí rada 
letiště neúkoluje představenstvo. To, že je letiště prázdnou skořápkou, tvrdí již od roku 
2010. 
RNDr. Zahradník: Shrnul historii vzniku letiště a spolupráci s Jč. krajem.  
MgA. Piskač: Jde o to, kdo dává zadání a kdo má mít iniciativu. 
JUDr. Filip: Navrhl usnesení „zastupitelstvo města ukládá Ing. Jiřímu Svobodovi, 
primátorovi města iniciovat společnou schůzi se zástupci Jihočeského kraje a předložit 
zastupitelstvu města v červu 2019 výhled koncepce fungování Jihočeského letiště České 
Budějovice, a. s. 
Z. Kudláčková: Reagovala na vyjádření JUDr. Ing. Bouzka a MUDr. Kuby s tím, že když 
letiště přišlo o slíbenou evropskou dotaci a tvrdí, že letiště je prázdnou skořápkou, která 
nebude nikdy výdělečná, pak ji zaráží, že 10 let se do tohoto projektu vkládají peníze. 
V jiných bodech, které se týkají např. sociálních projektů a kulturních akcí jsou se 
zastupitelé schopni hodiny dohadovat o desetitisícových položkách a potom se každý rok 
vyhazují milióny na projekt, o kterém neví, zda bude přínosný. Všechna regionální letiště 
upadají, a proto se ptá, zda město České Budějovice má tyto problémy zapotřebí. 
Mgr. Lavička: Požádal o schválení navrženého usnesení MUDr. Kubou, aby se posílil 
mandát p. primátora k jednání.  
J. Michl: Znepokojuje ho situace ohledně odchodu ředitele Jč. letiště a neví, zda bude 
nový ředitel s novým vedením schopen sdělit koncepci letiště, kterou město bude 
vyžadovat. Dle sdělení současného ředitele, ještě tři roky po rozběhnutí provozu bude 
muset město letiště dotovat. Myslí si, že by se měl vyvíjet tlak na zastupitele Jč. kraje 
větší skupinou zástupců. 
MgA. Piskač: Podivil se, že po tolika letech někomu stačí, aby p. primátor šel žádat 
o nějaké informace týkající se letiště. 
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Ing. Svoboda: Sdělil, že město i kraj má své zástupce v dozorčích radách, ale Jč. kraj 
vytvořil pracovní skupinu, která úkoluje vedení letiště. V pracovní skupině působí 
zaměstnanec Jč. kraje a město "tahá za kratší konec", protože mu nepatří ani m2 
pozemku. O co nejvíce jde, jsou pozemky, na které by vstupoval strategický partner. 
Nedovede si představit, že by letiště dokázalo být ekonomicky soběstačné. To by bylo 
pouze v případě dalších aktivit, které by generovaly finance a dotovaly provoz akciové 
společnosti. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vyjádření JUDr. Ing. Bouzka, který kandidoval do 
zastupitelstva Jč. kraje za uskupení PRO Jižní Čechy společně s náměstky hejtmanky 
Knotem a Švecem, kteří jsou jeho straničtí kolegové. Jsou to jejich političtí partneři 
a JUDr. Ing. Bouzek hlasoval na Jč. kraji pro výběr strategického partnera. 
MgA. Piskač: Občané by měli vědět, proč k tomuto projektu nemá město páky na to ho 
spoluřídit a proč se do něj vkládají peníze.  
JUDr. Ing. Bouzek: Z pohledu města hovoří, že je pro něj letiště prázdnou skořápkou 
a jeho rozlítání je v nedohlednu. Jč. kraj vlastní nemovitosti a je v jeho zájmu posouvat 
letiště dál, je v jiném postavení. Klub PRO Jižní Čechy má dva lidi a ví o tom, že kolega 
Knot odpovídal na řadu věcí na krajském zastupitelstvu s tím, že oni také přišli 
k rozjednané věci, ale informace by měly být předány oficiální cestou. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vystoupení JUDr. Ing. Bouzka s tím, že neví, do jaké míry 
bude umět Jč. kraj byznysově provozovat pozemky, aby letiště fungovalo s nulovou 
ztrátou. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Reagovala na JUDr. Ing. Bouzka, kdy mají v radě města ještě 
jednoho zástupce, a to Ing. Moravce.           

2. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (KP-
ZM/174/2019/M/110)
Přijato usnesení č. 70/2019 (35,0,0,5/40)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Diskuze:  
Ing. Talíř: Informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit navržené 
usnesení.

3. Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách 
Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 4 (KP-
ZM/141/2019/M/81)
Usnesení nebylo přijato (0,33,1,6/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

4. Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic 
a Kaliště u Českých Budějovic (KP-ZM/142/2019/M/82)
Přijato usnesení č. 71/2019 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
V souladu s jednacím řádem bylo hlasováno o tom, že volba členů výboru proběhne 
veřejným hlasováním (31,1,0,8/40) - návrh byl přijat.

5. "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště 
(KP-ZM/168/2019/M/104)
Přijato usnesení č. 72/2019 (34,0,1,5/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 
Diskuze:  
Ing. Konečný, Ph.D.: Vznesl dotaz, zda se k obratišti vyjadřoval Dopravní podnik města 
České Budějovice, a. s., protože mu v materiálu chybí. 
Ing. Moravec: Předpokládá, že odbor správy veřejných statků s Dopravním podnikem 
města České Budějovice, a. s. jednal, ale prověří to.
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6. Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. 
o. (KP-ZM/184/2019/M/120)
Přijato usnesení č. 73/2019 (38,0,0,2/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec.  
Diskuze:  
Ing. Talíř: Informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu tuto dotaci udělit. 
Ing. Lavička: Oznámil, že je členem dozorčí rady společnosti Lesy a rybníky města 
Českých Budějovic, s. r. o.   
Bc. Hošek: Dotázal se, zda jsou rybníky dlouhodobě přínosné městu, když nejsou na jeho 
katastru.  
Ing. Svoboda: Odpověděl, že rybníky jsou historicky v majetku města, a to je povinno se 
o ně starat.      
Ing. Moravec: Rybniční hospodářství je v dobré kondici a povinností společnosti je 
udržovat majetek a zhodnocovat jej. 
Bc. Hošek: Vznesl dotaz, zda se v dlouhodobém horizontu městu investice vrátí.
MgA. Piskač: Zmínil, že na některé z rybníků už existuje projekt na opravy a dotázal se 
na návaznost k projektu opravy rybníku Lišovského. 
Ing. Trůbl, jednatel společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.: Uvedl, 
že odbahnění rybníků je velice nákladné a společnost ho nedokáže krýt ze svého 
rozpočtu, proto do budoucna bude muset být spoluúčast města. Nyní se řeší havarijní 
stavy. Na ministerstvu zemědělství bylo požádáno o dotaci na odbahnění rybníku 
Lišovského. Když byla vysoutěžena výměra sedimentu, přišel závazný příslib dotace. 
Následně ale přišlo stanovisko ministerstva zemědělství a nabídlo alternativu, aby si 
město hradilo odbahnění samo s tím, že zajistí financování na opravu hráze. Rybník 
Lišovský je předmětem dvojího zájmu, protože někteří obyvatelé se v něm chtějí koupat, 
ale existuje skupina ochránců přírody, pro kterou je prioritní ochrana živočichů, a proto 
ministerstvo zemědělství tento projekt vyřadilo. 
MUDr. Kuba: Uvedl, že materiál podpoří a pochválil pana jednatele za vedení 
společnosti, která nyní dokáže generovat finance. Myslí si, že Mgr. Lavička nemusí hlásit 
střet zájmů, protože jde o městskou společnost. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že teoreticky střet zájmů může vzniknout. Každý člen má 
jednat v zájmu společnosti. Na Jč. kraji jsou pravidla trochu jiná.
Ing. Moravec: Doplnil, že dotace společnosti je veřejnou podporou, a proto musela být 
rozdělena na dvě části. Možná podpora města lze pouze do výše 200 tis. EUR.  

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na 
kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i. (KP-ZM/178/2019/M/114)
Přijato usnesení č. 74/2019 (36,0,1,2/39)
Materiál uvedl Ing. Moravec.  
Diskuze: 
MUDr. Kuba: Vznesl dotaz na systémovost, a zda bude navržená částka Biologickému 
centru AV ČR, v. v. i. dostačovat, když žádalo o vyšší částku a jak moc reálně vidí 
zástupci biologického centra získání dotace. Myslí si, že financování centra by měla řešit 
Vláda ČR. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že akademii věd v poslední době byly výrazně přidány fin. 
prostředky, a to i z důvodu rozvojových projektů. Princip podpory ze strany Vlády ČR je 
takový, že na podpoře participuje město, Jihočeský kraj a stát, viz podpora Složiště. 
Ing. Moravec: Projekt obnovy areálu biologického centra bude strategickým projektem 
pro příští programové období a je potřeba, aby fungovalo partnerství Akademie věd, 
města a Jihočeského kraje, aby byla úspěšnost v získávání fin. prostředků z různých 
dotačních programů. 
prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.: Obrátil se na Jč. kraj a město 
o výpomoc pro financování projektové přípravy. Důležité je proniknout do spolupráce 
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s městem ohledně budoucích plánů. Vzniknou startupy a věci, které budou mít vazbu 
s městem z hlediska výzkumu, které se pak promítají do praktického života. Biologické 
centrum má přislíbenou částku 500 mil. Kč v horizontu 10 let. Připravují se na nový 
operační program. 
Ing. Talíř: Informoval, že finanční výbor doporučil poskytnutí dotace Biologickému 
centru AV ČR, v. v. i.   
Byla vyhlášena přestávka a poté projednán bod poř. č. 33 Vystoupení občanů. 

8. Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2019 (KP-ZM/169/2019/M/105)
Přijato usnesení č. 75/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Holický.

9. Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace (KP-ZM/182/2019/M/118)
Přijato usnesení č. 76/2019 (34,0,1,3/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

10. Rozpočtová opatření číslo 45 až 47 (KP-ZM/166/2019/M/102)
Přijato usnesení č. 77/2019 
Oddělené hlasování:  
Bylo hlasováno o protinávrhu doc. Ing. Kozlové, Ph.D. k rozpočtovému opatření č. 45 - 
navýšení celkové částky ve výši 10 mil. Kč. (16,0,15,7/38) - návrh nebyl přijat. 
I. schvaluje
1. RO č. 45 (30,0,6,2/38)
2. RO č. 46 (35,0,3,0/38)
3. RO č. 47 (38,0,0,0/38)
II. ukládá (33,0,0,5/38)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Diskuze:  
Ing. Talíř: Informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města rozpočtová 
opatření č. 45 – 47 schválit s tím, že u rozpočtového opatření č. 47 týkající se snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Jihočeského divadla proběhla 
debata o tom, že nebude realizován projekt „Bouda“ v takovém rozsahu, jak byl navržen. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Vyjádřila se k rozpočtovému opatření č. 45, kdy ve zdůvodnění 
jsou uvedené nepravdivé informace. Vzhledem k tomu, že je také krajskou zastupitelkou, 
prošla si opatření, která byla schvalována Jč. krajem. Dotázala se Ing. Vojtka, Ph.D., proč 
do zdůvodnění podává informace, které se nezakládají na pravdě.
MUDr. Kuba: Připomněl vyjednání příspěvku, který ODS chtěla využít na zlevnění 
poplatku za svoz odpadu pro seniory. Při schvalování rozpočtu Jihočeského divadla bylo 
na projekt „Boudy“ vyčleněno 10 mil. Kč, ODS vyjednala dalších 10 mil. Kč, ale do 
rozpočtu se vrací pouze 8 mil. Kč. Požádal o vysvětlení, protože mu částky nesedí.    
Ing. Vojtko, Ph.D.: V reakci na vyjádření doc. Ing. Kozlové PhD., uvedl, že byla 
provedena analýza konkrétních žádostí, které byly předloženy městu a Jč. kraji. Čísla z ní 
vychází a nerozumí jí, v čem vidí problém.   
Mgr. Thoma: V reakci na vystoupení MUDr. Kuby uvedl, že rozpočtové opatření 
předkládané Jč. divadlem reaguje na dvě skutečnosti, a to na mimořádnou dotaci z Jč. 
kraje a další celkovou úpravu konceptu oslav 100 let založení Jč. divadla. Došlo k úpravě 
dílčích projektů, jako je vydání publikace k 100 letům Jč. divadla a změně konceptu 
„Boudy“. Následně nebylo promítnuto do schváleného rozpočtu zvýšení mezd, jako 
u ostatních příspěvkových organizací, zdůvodnil částky.    
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Vysvětlila, jakým způsobem se vypočítávají parametry 
související se sociálními službami a poskytováním dotací. 
Z. Kudláčková: V návaznosti na pochybnosti k rozpočtovému opatření týkající se 
sociálních služeb požádala o oddělené hlasování.   
Ing. Holický: Požádal Mgr. Kovárnovou z odboru sociálních věcí, aby okomentovala 
zpracování analýzy.   
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Mgr. Kovárnová: Sdělila, že co se týká podkladů, vycházela z požadavků poskytovatelů 
sociálních služeb versus poskytnuté dotace a z tabulky, kterou měla k dispozici. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Není možné částky dvakrát krátit. Má k dispozici tabulku od 
kolegyň z krajského úřadu. Materiál není připraven v pořádku. Požádala o jeho stažení, 
aby odpovídal skutečnosti.    
Ing. Konečný, Ph.D.: Doporučil pokud jsou věcné nejasnosti k materiálu a většina 
zastupitelů je nedokáže posoudit, materiál stáhnout a předložit na příští zasedání. 
Připomněl, že mu stále nesedí čísla k rozpočtovému opatření Jč. divadla. 
Z. Kudláčková: Vznesla dotaz na Ing. Vojtka, Ph.D., zda odložení materiálu neohrozí 
žadatele, kteří mají dotace dostat. 
Ing. Holický: Co se týká Jihočeského divadla, odkázal na tabulku v materiálu, kde jsou 
částky vysvětleny. 
Mgr. Kovárnová: Z tabulky bohužel není vidět, jak Jč. kraj přepočítával skutečnou dotaci. 
Zopakovala, že vycházela z požadavku žadatelů versus skutečnost. Myslí si, že hlavním 
cílem materiálu je podpora sociálních služeb. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Doplnil, že se vycházelo z oficiálních údajů a materiál popisuje i to, 
jakým způsobem krácení probíhalo, procenta jsou uvedena. Vycházelo se z částky, která 
byla navržena v rámci žádosti a která byla přiznána, z toho byl počítán deficit. Celková 
částka, která se doporučuje schválit je velmi výrazně nižší, než jaký je deficit v sociálních 
službách. Nehrozí riziko, že by se sociální služby přeplácely. Prostředky se rozdělují do 
reálných výkonů přes standardní dotační program. Těžko se může vyjít z jiných čísel než 
z těch, které jsou k dispozici s tím, že za předloženým materiálem si stojí.    
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Reagovala na vystoupení Mgr. Kovárnové, kdy nevycházela 
z konečného materiálu, ale z žádostí a skutečnost pak může vypadat jinak. Hovoří ze 
zkušenosti poskytovatelky soc. služeb. Ona je poslední, která by nepřála soc. službám, ale 
musí mít určité parametry. Nehovořila o riziku přeplácení soc. služeb. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vystoupení Mgr. Kovárnové. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Požádala předkladatele Ing. Holického o stažení rozpočtového 
opatření týkající se sociálních služeb, které by se mělo přepracovat. 
M. Pikous: Reagoval na probíhající debatu ohledně sociálních služeb. Požádal 
o vysvětlení, protože v kritice materiálu nevidí logiku. Stále chybí finanční prostředky 
a dotázal se, jaká je jejich skutečná potřeba a jestli se počítá s tím, že v průběhu roku 
dojde k dalšímu navýšení prostředků na sociální služby. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Rozpočtové opatření směřuje k tomu, aby město dokázalo do oblasti 
sociálu zajistit více peněz. Vysvětlil proces deficitu v sociálních službách, a jak budou 
rozdělovány.   
Mgr. Thoma: Znovu vysvětlil rozpočtové opatření k Jč. divadlu.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Je předkládán materiál, kterému nerozumí všichni zastupitelé, 
kdy jsou v něm uvedené informace, které se nezakládají na pravdě. Ověřila si je na Jč. 
kraji a požádala o lepší přípravu a odložení na červnové zasedání. 
M. Šebek: Reagoval na vyjádření Mgr. Thomy ohledně přípravy rozpočtu Jč. divadla 
ohledně mezd. 
Mgr. Thoma: Upřesnil, že nebylo známé v prosinci ani v říjnu o kolik budou navýšeny 
mzdy v Jč. divadle, proto bylo rozhodnuto tehdejší radou města, že toto číslo se nebude 
v návrhu rozpočtu promítat a počká se až na reálně schválené číslo, které do něj bude 
zapracováno. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Ohradil se proti tvrzení doc. Ing. Kozlové, Ph.D.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Myslí si, že odložení materiálu na červnové zasedání 
zastupitelstva neohrozí žádným způsobem financování sociálních služeb. 
Mgr. Lavička: Nechápe, zda jde o princip, že materiál je z pohledu doc. Ing. Kozlové, 
Ph.D. špatně připraven nebo jde o to, že sociální služby mají dostat méně či více 
prostředků.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: V reakci na vystoupení Mgr. Lavičky uvedla, že je potřeba 
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předkládat argumenty, které se zakládají na pravdě.  
Ing. Vojtko, Ph.D.: Situace je taková, že je nutnost dofinancování domovů pro seniory, 
které město má. Deficit je významný, a to v desítkách miliónů Kč. 
Mgr. Kilbergerová: Doplnila, že celostátně v sociálních službách chybí 3,1 mld. Kč a nyní 
se zastupitelé dohadují o průměru krácení. Poskytovatelé soc. služeb zoufale potřebují 
peníze, protože lidé bez nich nemohou existovat, žít v domácím prostředí apod. Myslí si, 
že doc. Ing. Kozlová, Ph.D. by měla být empatická a lidem pomáhat. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Poděkovala Mgr. Kilbergerové za poučení, jaká má být, ale 
pokud chybné zdůvodnění nikomu nevadí, navrhla navýšení celkové částky v soc. 
službách na 10 mil. Kč. 
MgA. Piskač: Sdělil, že je členem kulturní komise, ale upozornil, že na věci týkající se Jč. 
divadla se komise nikdo nezeptal. Myslí si, že nyní je možné podpořit přesun fin. 
prostředků, protože náklady na slavnostní sezónu se mu zdají být směšné v poměru kolik 
město do instituce dává peněz každý rok, a to je věc, která by se měla diskutovat. 

11. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností 
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (KP-ZM/147/2019/M/84)
Přijato usnesení č. 78/2019 (33,1,2,2/38)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Diskuze: 
Ing. Talíř: Sdělil, že finanční výbor projednal poskytnutí neinvestiční dotace pro SK 
Dynamo a doporučil přijmout tento návrh.
MUDr. Mareš: Poděkoval panu Vozábalovi, že přišel prezentovat fotbalovou akademii do 
Pirátského centra v Českých Budějovicích. 
MgA. Piskač: Upozornil, že se předkládá projekt, který cílí na talentovanou mládež. Neví, 
jestli je tento příspěvek určen dětem pro zdravý pohyb, protože statistiky hovoří o tom, že 
je diskutabilní, zda tato akademie vychová dospělé a zdravé jedince, nebo jestli budou mít 
problémy, a to, že budou páchat sebevraždy, odsuzováni do vězení a budou spíše tímto 
systémem poškozeni. Děti jsou pak obětmi určitého systému, který bere sport jako 
výkonnostní, který je časově náročný a vyčerpává jejich energetické kapacity. Má obavu, 
když pak opustí sportovní areál, aby nebyly finančně negramotné, krachovaly ve svých 
podnikatelských kariérách nebo byly i psychicky zatížené. Myslí si, že to je diskutabilní 
záležitost, komu toto prospívá a komu škodí. Je pro podporu dětí v menších klubech, kdy 
si myslí, že by měl být jiný poměr příspěvku FAČR a ze strany měst či krajů.      
Mgr. Lavička: Sdělil, že on je také produktem takovéhoto vrcholového sportu, protože 
během své kariéry prošel podobnou akademií, která byla nabízena, při které vystudoval 
vysokou školu a další věci. Jeho vrstevníci jsou lékaři, kteří také prošli střediskem 
mládeže. Uvedl příklady s tím, že se vyhání děti od počítačů ke sportu. Děti sportují 
s nadšením a s motivací, kdy prochází sportem od nejmenšího věku až po 18 let, kdy se 
pak rozhodují, jestli v něm zůstanou nebo se uplatní jinde. Akademie se věnuje i menším 
klubům, kam dochází trenéři, protože tatínkové, kteří menší kluby vedou, nejsou 
profesionálně vzdělaní.  
J. Berka: Sdělil, že je předsedou sportovní komise a je pro podporu této dotace. 
Připomněl, že když se projednávala hokejová akademie, MgA. Piskač k ní nic nenamítal. 
Je důležité mít velkou členskou základnu, aby se akademie mohla budovat. SK Dynamo 
nemůže kupovat talenty, jako v jiných městech. Tato akademie je jiná v tom, že trenéři 
chodí po základních školách a pomáhají v hodinách tělesné výchovy, a to nikde není.  
Ing. Maroš: Podpořil tento materiál a sdělil důvody. 
Ing. Mádl: Reagoval na příspěvek MgA. Piskače, kdy takové případy, jaké uvedl jsou 
i v oblasti kultury.   
MgA. Piskač: Souhlasí s Ing. Mádlem, kdy zná plno zničených kariér sportem či ve 
vrcholové kultuře. Základní umělecké školství vychovává virtuózy a sólisty, ale ti jsou 
pak rádi, že se někde uplatní, ale podléhá tím jejich celý dospívající život ve falešné iluzi 
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a pak končí. Město by se mělo na tato témata zaměřit, protože honba za výkonem ne vždy 
dosahuje dobrých výsledků a míjí se účinkem. 
Ing. Svoboda: Doplnil, že zná spoustu zničených kariér nejen v kultuře či sportu, ale také 
např. v politice či podnikání a přijetím usnesení zastupitelstva se toho mnoho nezmění.     
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že město dává 10 % ze svého rozpočtu na sport a většina 
prostředků je poskytována masovému sportu, nikoli vrcholovému a místo toho, aby se 
poděkovalo M. Vozábalovi, že se věnuje i dětem se akademie dehonestuje.  
MUDr. Kuba: Připojil se k poděkování M. Vozábalovi, který mu osobně prezentoval 
práci akademie. Souhlasí s Mgr. Lavičkou, kdy děti hledají sportovní vzory a on netouží 
po průměrnosti ve společnosti. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Ve smlouvě v čl. 5 jsou vypsány aktivity, které se v akademii dějí. 
Z nich je zřejmé, že se nejedná jenom o výkonností vrcholový sport. Když byly zmíněny 
negativní jevy, uvedl, že ty se týkají gamblingu s tím, že na tomto se spolupracuje 
s odborem soc. věcí. Materiál k této problematice bude předložen radě města 
k projednání. Problémy se snaží aktivně řešit, a to i z jiných oblastí. Poděkoval 
a gratuloval SK Dynamu k postupu do první ligy. 
Mgr. Lavička: Akademie vnáší profesionalitu do sportu, aby děti viděly své cíle 
a motivace a to, co se ve vrcholovém sportu děje. Sdělil, že lépe se na pracovišti chovají 
lidé, kteří sportovali a jsou schopni hrát v týmu, protože zkušenosti ze sportu přenáší do 
zaměstnání více než solitéři. Pokud město akademii ztratí, existuje řada měst, která by ji 
ráda získala.  
MgA. Piskač: Myslí si, že tento projekt není zárukou, že děti dovede do dobrých konců. 
Upozornil pouze na možná negativa a neví, jestli nejsou i jiné projekty, které v určitém 
poměru dávají širší základně dětí možnost se aktivněji zapojit i za menší náklady. 
Reagoval na vyjádření MUDr. Kuby, kdy si nemyslí, že výkon vede vždy ke kvalitnímu 
životu lidských bytostí.

12. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních 
klubů" (KP-ZM/157/2019/M/93)
Přijato usnesení č. 79/2019 (34,0,2,2/38)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

13. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" (KP-
ZM/158/2019/M/94)
Přijato usnesení č. 80/2019 (31,0,4,2/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

14. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" 
(KP-ZM/159/2019/M/95)
Přijato usnesení č. 81/2019 (36,0,0,1/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

15. Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku 
sportovních klubů" (KP-ZM/150/2019/M/86)
Přijato usnesení č. 82/2019 (37,0,0,0/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

16. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (KP-
ZM/151/2019/M/87)
Přijato usnesení č. 83/2019 (35,0,1,1/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
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Diskuze: 
MUDr. Mareš: Vznesl dotaz, jestli má město alternativní program pro seniory, protože jde 
o narůstající skupinu občanů. Požádal o podporu občanů s roztroušenou sklerózou.    
J. Berka: Odpověděl, že sportovní komise navrhla žadatelům s roztroušenou sklerózou 
alternativu, aby si podali žádost o mimořádnou dotaci. Jednal o tomto s náměstkem 
primátora Ing. Vojtkem, Ph.D., kdy se snaží o zavedení dotačního programu pro seniory.  
Ing. Vojtko, Ph.D.: Potvrdil vyjádření J. Berky s tím, že na příští jednání zastupitelstva 
chce předložit výsledek revize dotačních programů.     

17. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2019 (KP-ZM/152/2019/M/88)
Přijato usnesení č. 84/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

18. Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích (KP-ZM/153/2019/M/89)
Přijato usnesení č. 85/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. s tím, že oznámil je zaměstnancem Jč. univerzity.

19. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2019 - 1. výzva (KP-ZM/154/2019/M/90)
Přijato usnesení č. 86/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

20. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2019 - 2. výzva (KP-ZM/164/2019/M/100)
Přijato usnesení č. 87/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Diskuze:  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Oznámila, že je jednatelkou a vedoucí pobočky organizace Bílý 
kruh bezpečí, která jednou z podporovaných organizací v rámci dotačního programu 
města České Budějovice. 
MUDr. Kuba: Vznesl dotaz, proč. Ing. Vojtko, Ph.D. hlasoval proti návrhu 
doc. Ing. Kozlovém Ph.D., týkající se zvýšení částky na 10 mil. Kč. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Odpověděl, že v rozpočtovém opatření jsou prostředky přesouvány 
z rezervy s tím, že částka uvedená v materiálu byla projednána na finančním odboru. 
Přesun dalších 2,5 mil. Kč bez předchozího projednání nepovažuje za vhodný způsob. 
Upřesnil, že on se zdržel hlasování. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Domnívá se, že náměstek pro sociální oblast by ji měl 
podporovat a je běžné, že prostředky se na zastupitelstvu přesouvají. Reagovala na 
vyjádření Mgr. Kilbergerové.  
M. Pikous: Reagoval na vyjádření doc. Ing. Kozlové, Ph.D. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Myslí si, že jí navržená částka 10 mil. Kč byla adekvátní, ale 
nikdo nechtěl slyšet její argumentaci. 
M. Pikous: Myslí si, že Ing. Vojtko, Ph.D. odůvodnil způsob a logiku výpočtu. 
Ing. Procházková: Vznesla dotaz, proč nebyla podpořena žádost Tyflokabinetu. 
Ing. Vojtko, Ph.D.: Odpověděl, že hodnocení se nezúčastnil, ale požádal kolegy z komise, 
zda si vzpomenou, proč nebyly žádosti Tyflokabinetu podpořeny. 
Ing. Pikous: Jako člen komise uvedl, že jsou distribuovány tabulky, na základě kterých 
členové dávají své osobní hodnocení žádostem. Poté jsou Mgr. Kovárnovou sloučeny do 
jednoho průměrného hodnocení a souhrny předloženy do komise, kde se stanoví bodová 
hranice. Potom v rámci rozdělování částek mají možnost členové v diskuzi upozornit na 
ty žádosti, které bodové hranice nedosáhly. 
Mgr. Kilbergerová: Uvedla, že je členkou sociální komise a všichni členové komise 
nehodnotí, protože ti, co jsou ve střetu zájmů, se sami vyloučí. U žádostí velmi záleží na 
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tom, jak je služba popsaná, ale v případě Tyflokabinetu chyběl podrobný popis.   
Ing. Procházková: Poděkovala za vysvětlení.    

21. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
za rok 2018 (KP-ZM/173/2019/M/109)
Přijato usnesení č. 88/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
MUDr. Kuba: Upozornil, že v dotačním programu na podporu památkové péče je 
dlouhodobým problémem „sehnat“ žádosti. Navrhl finanční prostředky přesunout do 
jiných dotačních programů. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že program regenerace městské památkové rezervace 
zajišťuje jen památky, které jsou v rezervaci, ale tento dotační program myslí i na 
„nepamátky“, které jsou po celém městě. Památky jsou tím nejcennější, co město má 
a problémem je administrativně zpracovat projekt. Nedoporučil snížení alokace, ale spíše 
by zjednodušil administrativu a alokoval více finančních prostředků. 

22. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2019 (KP-ZM/176/2019/M/112)
Přijato usnesení č. 89/2019 (36,0,0,1/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23. Majetkové dispozice ()

23.1 Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci 
stavby "Jižní tangenta České Budějovice"   (KP-ZM/167/2019/M/103)
Přijato usnesení č. 90/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s úpravou usnesení.

23.2 Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku 
a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. 
České Budějovice 7, Lidická tř., Piano (KP-ZM/161/2019/M/97)
Přijato usnesení č. 91/2019 (32,0,2,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.3 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (KP-ZM/175/2019/M/111)
Přijato usnesení č. 92/2019 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.4 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 
(přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České 
Budějovice 2   (KP-ZM/183/2019/M/119)
Přijato usnesení č. 93/2019 (33,0,1,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.5 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České 
Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava (KP-ZM/162/2019/M/98)
Přijato usnesení č. 94/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.6 Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská 
(KP-ZM/171/2019/M/107)
Přijato usnesení č. 95/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.7 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 
1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (KP-
ZM/156/2019/M/92)
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Přijato usnesení č. 96/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.8 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, 
vojenský areál Třebotovice (KP-ZM/181/2019/M/117)
Přijato usnesení č. 97/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.9 Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného 
parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/180/2019/M/116)
Přijato usnesení č. 98/2019 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.10 Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. 
České Budějovice 3 (KP-ZM/163/2019/M/99)
Přijato usnesení č. 99/2019 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.11 Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku 
parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů   (KP-ZM/172/2019/M/108)
Přijato usnesení č. 100/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.12 Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. 
Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/155/2019/M/91)
Přijato usnesení č. 101/2019 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.13 Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) 
na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/177/2019/M/113)
Usnesení nebylo přijato (0,13,15,9/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.14 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/165/2019/M/101)
Usnesení nebylo přijato (0,7,26,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

23.15 Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 
104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice (KP-
ZM/170/2019/M/106)
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., o odložení materiálu na příští jednání 
s tím, že budou doplněné informace (33,0,1,4/38) - materiál byl odložen. 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

24. Informace rady města o řešení nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova kavárny ()
Usnesení nebylo přijato (18,2,12,6/38)
(bez podkladového materiálu) 
JUDr. Ing. Bouzek uvedl, že je přítomen projednání tohoto bodu Mgr. Šindelář, jednatel 
Správy domů, s. r. o., který případně doplní informace. Rada města projevila vůli obnovit 
kavárnu v památkovém objektu Koldům s ohledem na unikátní umístění daného prostoru. 
Správa domů, s. r. o. vyvěsila záměr pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání, 
konkrétně kavárny. Prostor by musel být zrekolaudován, má být pronajat na dobu 
neurčitou s valorizační doložkou o výši inflace se složením jistoty. Stavební úpravy by 
byly realizovány budoucím nájemcem v souladu se stavebními předpisy a po písemném 
předchozím odsouhlasení ze strany pronajímatele v souladu s podnikatelským záměrem. 
Byly podány dvě přihlášky do výběrového řízení, a to od Budějčáci, z. s., který má ve 
svém podnikatelském záměru kavárenský provoz, přednáškovou činnost, workshopy, 
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naučné programy pro školy. Má podporu od Jč. kraje s tím, že nabídl 1.000 Kč/měsíčně, 
tj. 12 tis. Kč/rok a doplnil vše, co bylo požadováno ve vyhlášeném záměru výběrového 
řízení. Druhým zájemcem je „Pizzerie Lišov“, která nabídla úpravu prostoru, aby mohla 
provozovat tradiční kavárnu ve stylu 60. let 20. století. Úpravy by projednal s památkáři 
a nabídl 17.200 Kč/měsíčně. Nebylo doloženo živnostenské oprávnění, výpis 
z obchodního rejstříku a potvrzení o bezdlužnosti tak, jak bylo požadováno. Podmínky 
byly formálně vzato splněny spolkem Budějčáci, z. s. Jednal s nájemci bytů v Koldomu, 
kteří zaslali řadu námitek. Odvolávali se na předchozí špatné zkušenosti s provozem 
pizzerie, kancelářské prostory by jim nevadily. Prostor kavárny má být pronajat na dobu 
neurčitou, čímž poskytuje menší jistotu nájemci. V procesu rekolaudace musí být splněny 
všechny požadavky právních předpisů, včetně zamezení hluku a zatékání do prostor. 
Platí, že v době podání nabídek do výběrového řízení byla pouze jedna, a to od spolku 
Budějčáci, z. s. a o něm bude rada města rozhodovat. 
Diskuze: 
JUDr. Filip: Pokud bude potřeba rekolaudace prostoru, vznesl dotaz, zda se dá uvažovat 
o změně na bytový prostor. Rozdíl nabídnutého nájemného je tak obrovský, že spíše 
navozuje atmosféru, aby se v něm neprovozovalo téměř nic. Myslí si, že by se původní 
výběrové řízení mělo stáhnout a měl by se předložit koncept, jak s nejvyšším nadzemním 
podlažím naložit s tím, aby do září Správa domů, s. r. o. předložila nový záměr.  
MUDr. Kuba: Přiklonil se k návrhu JUDr. Filipa, kdy by architekti mohli říci, co by 
v prostoru mohlo být. Proces kavárny bude narušovat celé bydlení a 1.000 Kč za to 
nestojí. Pokud někdo provozuje pizzerii v Lišově a nedoložil živnostenský list, připadá 
mu to spíše jako administrativní chyba. Navrhl pronajmout prostor studentům, kteří 
v prostoru mohou bydlet.  
MUDr. Mareš: Citoval z obchodního rejstříku, kdy Budějčáci, z. s., mají v činnosti 
rozšiřování znalostí obyvatel i návštěvníků Českých Budějovic, ale o provozování 
hospodské činnosti není zmínka. Tento spolek byl založen dne 30. 4. 2019.    
Mgr. Thoma: Doplnil, že pizzerie byla v domě provozována v roce 2003. Kancelářské 
prostory také ovlivňovaly život v domě. Stížnosti občanů byly na dupot, že se dlouho 
jezdilo výtahem do nočních hodin apod. Hlavní myšlenkou je otevřít prostor co 
největšímu počtu lidí, kteří se do něj mohou podívat. Prostor je ukázkou architektury 
konce 50. – 60 let min. století s vyhlídkovou terasou, která je jeho součástí. Dále bylo 
nedílnou součástí domu provozování kina a restaurace. Neví, že by se řešily stížnosti na 
provozování restaurace Perla, která je v přízemí.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Přiklonila se k návrhu JUDr. Filipa a vyjádření MUDr. Kuby, 
protože má negativní reakce od bydlících obyvatel Koldomu a že s nimi představitelé 
města jednali arogantně a nadřazeně. 
JUDr. Ing. Bouzek: Odpověděl, že s občany jednal on, ale tvrzení není férové, protože 
jednání proběhlo věcně, v normální až přátelské rovině. Obyvatelé domu se snažili vylíčit 
své pocity a měli obavu, jak to bude vypadat s ohledem na hluk a zatékání do domu. 
Zapsaný spolek, který byl čerstvě zapsán, je zaštítěn M. Binderem, kdy všichni vědí, 
jakým věcem se věnuje, a to by mělo být zárukou, že nepůjde o přechodnou záležitost 
a že by se věnoval něčemu jinému, než tvrdí.  
JUDr. Filip: Rozumí motivaci rady města, že chce prostor využít z historického hlediska, 
jak bylo plánováno. Nepřipadá mu toto řešení vhodné.  Navrhl, aby zastupitelé dostali 
zprávu, zda prostor lze převést na bytový účel. 
MUDr. Kuba: Upozornil, že v řadách HOPB je Ing. arch. Vodák, který se věnuje využití 
veřejného prostoru. Nemyslí si, že prostor je vhodným atraktivním místem pro kavárníky, 
protože jinak by nabídek do výběrového řízení bylo více. 
JUDr. Ing. Bouzek: Slíbil, že nepodcení námitky občanů, kteří v domě bydlí. Jinak 
finanční hledisko pro něj není prvořadé. 
JUDr. Filip: Navrhl usnesení „Zastupitelstvo města ukládá JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
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náměstkovi primátora, informovat zastupitelstvo města do září 2019 o stanovisku rady 
města na možnost změny nebytového prostoru Pražská 1255/19“ na prostor bytový. 

25. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. 
a 29. 4. 2019 (KP-ZM/149/2019/M/85)
Přijato usnesení č. 102/2019 (32,0,1,4/37)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Diskuze:  
Ing. Konečný, Ph.D.: Vznesl dotaz, proč byla pokrácena neinvestiční dotace Nadačnímu 
fondu jihočeských olympioniků z 50 tis. na 30 tis. Kč. Požádal, aby žádost byla znovu 
projednána, protože mu připadá nedůstojné pro lidi, kteří toho tolik dokázali. 
J. Berka: Odpověděl, že po volbách došlo ke změně složení sportovní komise s tím, že 
částka byla ponížena a rada města akceptovala její výstup.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Sdělil, že usnesením č. 564/2019 se prodloužila smlouva 
o propagaci s Budějovickým Budvarem, n. p. Navrhl, aby se zimní stadion nazval „Aréna 
Jaroslava Pouzara“ Myslí si, že v tomto případě by se nemělo hledět na finance, protože J. 
Pouzar je jednou z nejvýznamnějších osob hokeje nejen ve městě, ale i v celé ČR a pro 
město hodně vykonal. Dále vznesl dotaz k usnesení č. 600/2019, jestli někdo jednal 
s církví o prodeji pozemku. 
Mgr. Thoma: Odpověděl, že nájem pozemku je prozatímním řešením, než bude 
zrealizován prodej, jedná se o zastávku. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Dále se dotázal na usnesení č. 364/2019 ohledně zrušení zadávacího 
řízení - Multifunkční centrum Dlouhá louka s tím, že zrušení zakázky bylo nezákonné 
a skandální. Sdělil uvedené důvody zrušení.  
J. Berka: Doplnil, že v žádosti olympioniků bylo nešťastně napsáno, že dotace je pro 
členy v hmotné nouzi, ale mělo být uvedeno spíše za reprezentaci, pak by byla podpora 
většiny členů sportovní komise.  
MUDr. Kuba: Požádal, aby rada města přehodnotila své usnesení č. 488/2019 týkající se 
dotace olympionikům. Vrátil se k důvodům ke zrušení veřejné zakázky na Multifunkční 
centrum Dlouhá louka a posudku prof. Ing. arch. Navrátila, CSc. Dotázal se, jak se 
k němu město zachová, kdy se na toto písemně dotázal Ateliér 8000.  
Ing. Svoboda: Dotaz Ateliéru 8000 byl podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kdy se poskytují informace, které existují a jsou na nějakém nosiči 
a subjekt s nimi v danou chvíli disponuje. Posudek byl vrácen dodavateli a v tuto chvíli 
není na městě k dispozici, i když byl zveřejněn na stránkách HOPB.  
JUDr. Ing. Bouzek: Důvodů zrušení bylo mnohem více a nestavěl by na tom, že jediným 
důvodem byl posudek. Dle sdělení právního oddělení se Ing. Konečný, Ph.D., dotazoval 
na věci, které se týkaly jeho. On si zjišťoval informace týkající se přeložení veřejného 
osvětlení a ověřil si, že něco jiného je mít stavební povolení a soukromoprávní titul. 
Odpověď Ing. Konečný, Ph.D. a ostatní zastupitelé obdrží v komplexu.  
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Vznesla dotaz, s jakým odůvodněním byl posudek vrácen a zda 
práce zhotoviteli bude proplacena. 
Ing. Svoboda: On ho nevracel, o jeho existenci se dozvěděl v pátek, kdy byl doručen, ale 
fyzicky ho neviděl, pouze v el. podobě. Jak to bude s uhrazením práce neví, protože on 
toto neřeší.   
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Podivila se nad vztahy představitelů města s akademickou 
půdou, které jí připadají podivné. 
MUDr. Kuba: Sdělil, že pokud se ruší veřejná zakázka, je potřeba uvést parametry, proč 
má být zrušena. Je ostudou této koalice, když vedení není procesně schopno vypsání 
takové zakázky.  
Ing. Konečný, Ph.D.: Zopakoval historii, co se dělo s posudkem a důvody zrušení veřejné 
zakázky. 
Ing. Maroš: Zaskočila ho slova Ing. Svobody, kdy posudek město nebude platit a jediný, 
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kdo se k němu hlásí je Ing. Konečný, Ph.D., který už není členem rady města. Dotázal se, 
kdo se k němu přihlásí, aby město nebylo považováno za nesolidního partnera. Posudek 
objednán byl, byť třeba ústně.    
Ing. Svoboda: Odpověděl, že pokud přijde faktura, bude ji město řešit. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Reagoval na Ing. Maroše a zopakoval situaci týkající se posudku.   

26. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/145/2019/M/83)
Přijato usnesení č. 103/2019 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
Diskuze:  
Ing. Pikous: Poděkoval za odpověď na jeho dotaz, který se týkal důvodů odvolání 
Ing. Konečného, Ph.D., s tím, že šlo o důvody politické.     
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Sdělila, že odpověď ji neuspokojila, protože se domnívala, že 
odvolání z funkce se děje z vážných důvodů.  
Ing. Svoboda: Doplnil, že v roce 2015 on byl odvolán s úplně stejným zdůvodněním. 
MUDr. Mareš: Poděkoval Ing. Moravcovi za odpověď ohledně bezpečnosti na zimním 
stadionu, kdy K. Pražák má již domluvené jednání s náměstkem primátora 
Ing. Moravcem s tím, že v této věci pracují na výstupech. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Komentoval jeho odvolání z funkce náměstka primátora.   
Ing. Moravec: Sdělil MUDr. Marešovi, že má u něj v sekretariátu připravenou požární 
zprávu zimního stadionu.

27. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
10. 4. 2019 (KP-ZM/179/2019/M/115)
Přijato usnesení č. 104/2019 (36,0,0,0/36)
Materiál uvedl Ing. Maroš.

28. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva 
města České Budějovice (KP-ZM/160/2019/M/96)
Přijato usnesení č. 105/2019 (30,2,3,1/36)
Materiál uvedl MUDr. Mareš.  
Diskuze:  
Ing. Konečný, Ph.D.: Upozornil, že od minulého zastupitelstva proběhlo pouze jedno 
zasedání výboru a že MUDr. Mareš nesplnil úkol ze zastupitelstva, který mu byl uložen. 
Myslí si, že předseda výboru by neměl být uvolněný pro výkon funkce za činnost, kterou 
vykazuje. 

29. Nový městský web (KP-ZM/213/2019/M/123)
Usnesení nebylo přijato (12,2,19,3/36)
Materiál uvedl MUDr. Mareš. 
Diskuze:  
Ing. Holický: Sdělil, že město nyní stojí před rozhodnutím, jestli pokračovat v započatém 
drátěném modelu webových stránek a dokončit to, co bylo rozpracováno, nebo přejít ke 
komplexnější cestě, ale to by znamenalo vrácení se zpět a začít znovu. „Engine“ je funkce 
schopný a univerzální, aby mohl pracovat dále. V rámci pracovní skupiny by se mělo 
zapojit i oddělení komunikace a marketingu při tvorbě grafické podoby. 
Ing. Svoboda: Doplnil, že zítřejší jednání kolegia primátora se bude zabývat městským 
webem a pozval na něj MUDr. Mareše. 
Mgr. Lavička: Neví, jak moc MUDr. Mareš monitoroval, co vše k webu bylo uděláno. 
Sdělil zkušenosti z tvorby webu v dopravním podniku. Webové stránky by měly být 
zajímavé a návodné pro občany. Navrhl, aby se na betaverzi odladila jeho funkčnost 
a dále byl postoupen k tvorbě nové tváře. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Souhlasí s tím, že je potřeba urychlit práce na webu města, ale 
stanovovat další skupinu nikam nevede. Mělo by se pokračovat v práci, a pokud vzniknou 
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varianty, které by mělo odsouhlasit zastupitelstvo, budou mu předloženy. Jinak si myslí, 
že pracovníci magistrátu toto zvládnou sami. Navržené usnesení nepodpoří, protože jde 
o kompetenci rady města, ale tento bod chápe jako podnět k další práci. 
M. Pikous: Upozornil, že neproběhla analytická fáze, která je běžná, ale pouze analýza 
návštěvnosti. Myslí si, že je dost zkušeností z jiných měst a neví, jestli má být určena 
pracovní skupina. V přípravě webu se přeskočila jeho určitá fáze přípravy a není pravda, 
že je město před koncem. Nyní je před koncem estetické změny a moc neřeší funkčnost 
webu, která je v tuto chvíli tristní. 
MUDr. Mareš: Shrnul, že problematika webu je specifická, ale jeho hlavní motivací 
k předložení materiálu bylo, aby se jednání posunula dále.

30. Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice (KP-ZM/214/2019/M/124)
Usnesení nebylo přijato (8,4,16,8/36)
Materiál uvedl MUDr. Mareš.  
Diskuze:  
Ing. Moravec: Připomněl, že společnost FCC České Budějovice, s. r. o., která přebírá od 
města odpady a následně je likviduje (dříve .A.S.A.) vznikla v letech 1997 -1998, kde má 
město 25% majetkovou účast. Smlouva, na základě které společnost fakturuje městu, je 
z července roku 2002. V čl. 3 odst. 5 je uvedeno, že je možné každý rok navyšovat cenu 
o inflaci. Toto ustanovení nikdy nebylo využito, pouze jednou, kdy došlo ke změně DPH. 
MUDr. Mareš kritizuje společnost za neutěšený stav ve městě, ale pak uvádí, že mohl 
udělat chybu, protože není odborníkem na odpadové hospodářství. Myslí si, že to není 
úplně férové. Bavit se o odpadech není pro něj tabu a chce, aby se situace zlepšovala. 
Doporučil veřejně dostupný materiál „Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními 
odpady v obcích ČR“, kdy poslední je z roku 2017. Nositelem studie je Institut 
udržitelného rozvoje měst a obcí zřízen SMOČR, kde se dozví zajímavá statistická data 
a doporučení pro obce. Jednal se společností FCC České Budějovice, s. r. o. jak dál 
pracovat s odpady a již v listopadu 2018 požádal o schůzku. Této schůzky se zúčastnilo 
pět zástupců FCC České Budějovice, s. r. o. a dohodli se na 15 prioritních bodech, které 
citoval.  
RNDr. Kohn, CSc.: Navázal na Ing. Moravce s tím, že je vidět, že si s analýzou 
MUDr. Mareš dal práci, ale grafy jsou zavádějící. Je to dáno tím, že z veřejně dostupných 
zdrojů není jednoduché vytáhnout data, která jsou srovnatelná, protože každé město si 
dělá statistiku jiným způsobem. Dochází ke zkreslení výsledků, např. někde se využívají 
data za město a někde za ORP. Konkrétně cena odpadového hospodářství na km2 je nic 
nevypovídající údaj. V analýze se srovnávají města podobné velikosti, jako jsou České 
Budějovice a Pardubice, ale ty jsou rozdělené na městské části, zatímco České 
Budějovice jsou celek. Dále zmínil sběrné dvory, kdy v Českých Budějovicích jsou tři 
plně vybavené včetně personálu, ale v Pardubicích jich mají osm, ale to jsou pouze sběrná 
místa. Cena, která se účtuje obyvatelům, je srovnatelná s ostatními městy. 
MUDr. Mareš: Myslí si, že není potřebné mít sběrné dvory personálně zajištěné. 
Mgr. Kubeš: Chápe, že MUDr. Mareš chce co nejhospodárněji pracovat s městskými 
penězi, ale ceny jsou z roku 2002 a má obavu, že zavedením výsledků jeho analýzy by se 
celková cena velmi zvýšila. Srovnání s městem Pardubice není úplně případné. Za svoz 
odpadu v Pardubicích platí jejich občané ještě 300 Kč navíc k poplatkům za běžný 
komunální odpad. 
RNDr. Kohn, CSc.: Doplnil, že MUDr. Mareš má zpětnou vazbu od občanů, kteří si 
stěžují, ale služby ve městě jsou ve srovnání s jinými na velmi dobré úrovni. Toto bývá 
velice často zaviněno nekázní řidičů, kteří znemožní přístup ke kontejnerům. To je 
problémem všech měst. Myslí si, že FCC České Budějovice, s. r. o. funguje velice dobře 
a žádná strana před volbami nepřišla s tím, že by se měl přesoutěžit dodavatel služeb 
svozu odpadu.  
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31. Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala (KP-ZM/215/2019/M/125)
Usnesení nebylo přijato (10,3,21,1/35)
Materiál uvedl MUDr. Mareš. 
Diskuze:  
Ing. Holický: V materiálu MUDr. Mareše je odůvodnění, že téma sportovní haly bylo 
špatně uchopeno, ale dle jeho názoru spíše nevedlo k cíli. O hale se diskutuje již od roku 
2011. Myslí si, že je potřeba položit znovu některé úvodní otázky, které budou předcházet 
studii proveditelnosti. Po politických diskuzích, které kolem této věci vznikly, by se 
město mělo vrátit k první otázce, zda potřebuje sportovní halu, případně jakou, jakého 
sportovního zaměření, s jakou multifunkcí a jak by měla být dimenzována. Dále by se 
měla absolvovat diskuze v odborných sportovních kruzích, stanovit sportovní a technické 
parametry a určení limitní ceny. Následně by měla projít širší diskuzí s veřejností, kdy se 
argumentuje referendem a pak teprve jít do předinvestiční přípravy. Myslí si, že toto je 
skutečně jedinou možností, jak odbrzdit patovou situaci. Vznesl dotaz na MUDr. Mareše, 
co si představuje pod pojmem management a marketing projektu, model provozní 
ekonomiky a financování. Zajímalo by ho, kolik by radnice měla do takové studie 
proveditelnosti dát prostředků a jak ji případně zatížit. 
MUDr. Kuba: Reagoval na vystoupení Ing. Holického. Souhlasí s MUDr. Marešem. 
Uvedl, že prostřednictvím Bc. Sýkory ODS předala dotazy, které vzešly z debaty se 
zástupci sportovních klubů, ale dosud na ně nebylo odpovězeno. Je škoda, že se nová 
koalice tímto směrem nevydala. Sportovní kluby by potřebovaly menší haly u škol a jsou 
připraveni se bavit i o velké hale a hledat nějaké lokality, kde by mohla být. Představa 
pořád nebyla představena. Informoval, že v současné době je hala J. Pouzara k dispozici 
za přijatelných 53 mil. Kč a navrhl ke zvážení, aby ji město odkoupilo. V tuto chvíli je 
v konkurzu. 
Ing. Svoboda: Sdělil, že J. Pouzar obešel více zastupitelů, ale nyní majetkem vládne 
správce, ale hodnota je jasná. Upozornil, že pokud by ji město odkoupilo, nastane pouze 
změna vlastníka a zapojí se do nějakého systému. Je to věc, o které je potřeba jednat. 
MUDr. Mareš: V reakci na Ing. Holického sdělil, že netrvá na formulacích usnesení, 
vycházel ze studie proveditelnosti na bazén v Českém Krumlově. Co se týká kroků, které 
navrhl Ing. Holický, s těmi souhlasí. Citoval z dokumentu „Plán rozvoje sportu“. Myslí si, 
že by se měl investovat 1 mil. Kč do analytické přípravné fáze, což se jeví jako přijatelný 
náklad, ale půjde o politické rozhodnutí.   
Ing. Konečný, Ph.D.: Souhlasí s MUDr. Kubou, že by město mělo koupit halu J. Pouzara. 
Koupi podporoval již v minulosti, i když byla za vyšší částku. Myslí si, že pro město je to 
velmi dobrá investice a mělo by se vstoupit do jednání se správcem konkurzní podstaty. 
Navržené usnesení, jak je formulováno, se mu nelíbí, protože nějaké materiály jsou již 
zpracované a je potřeba, aby se jimi rada města zabývala. Doporučil, aby se vzal návrh 
usnesení MUDr. Mareše na vědomí.   
MUDr. Kuba: V reakci na vyjádření Ing. Svobody sdělil, že pokud bude hovořit se 
sportovními kluby, např. hokejisty trápí absence posilovny a ubytování pro děti 
z akademie. Hala J. Pouzara má více funkcí, které by se daly využít. Varoval před 
analýzami za 1 mil. Kč, aby zjistilo, co město potřebuje. Pokud si zástupci města sednou 
s kluby a seriózně se s nimi budou bavit o tom, co by jim pomohlo, externistu nepotřebují 
k tomu, aby se mohli sami rozhodnout.   
Bc. Sýkora: Požádal Ing. Vojtka, Ph.D., o odpověď na výzvu z únorového zasedání 
s konkrétními body, kterou za ODS předával.   
Ing. Vojtko, Ph.D.: Sdělil, že odpověď měl zpracovanou již na minulé zasedání 
zastupitelstva s tím, že nevěděl, komu ji adresovat, ale nyní bude Bc. Sýkorovi zaslána.  

32. Diskuze zastupitelů ()
Mgr. Nadberežný: Dotázal se na obnovu zastávek MHD v ul. Nádražní směrem 
k Lannově tř. 
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Ing. Konečný, Ph.D.: Odpověděl, že s rekonstrukcí zastávek se počítá v letošním roce. 
Ing. Holický: Doplnil, že zhotovitel rekonstrukce zastávek MHD v ul. Nádražní byl již 
vybrán.
Ing. Konečný, Ph.D.: Informoval, že se dále připravuje oprava zastávek MHD v ul. M. 
Horákové. Upozornil na výstavbu bytového domu v ul. Hálkova. Vznesl dotaz, v jakém 
stavu je proces nového územního plánu. Zmínil podobnost situace veřejné zakázky na 
územní plán se sportovní halou.
Mgr. Nadberežný: Myslí si, že výstavba domu v ul. Hálkova by se neměla povolit, 
protože taková stavba se do dané lokality nehodí. Touto problematikou se v minulosti 
zabývala i územní komise.   
Mgr. Kubeš: Uvedl, že lokalitu okolí ul. Hálkova zná. Pokud by v místě vyrostl 
sedmipatrový dům, pak by se dotazoval na hygieně, protože vzdálenost mezi okny 
okolních domů by byla pouze cca 8 m.   
Mgr. Thoma: Informoval o genezi týkající se zrušení veřejné zakázky na nový územní 
plán. 
JUDr. Ing. Bouzek: Sdělil, že vyjádření Ing. Konečného, Ph.D. není objektivní. 
Ing. Konečný, Ph.D.: Myslí si, že nebyl žádný relevantní důvod pro zrušení veřejných 
zakázek k výše uvedeným akcím. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Požádala o písemnou odpověď na dotaz, jaký je v současné 
době vývoj nástavby v Základní škole Pohůrecká v Suchém Vrbném. 
Dále se dotázala Ing. Vojtka, Ph.D., zda zná genezi workshopu Moda Fashion days, Mrzí 
ji, že se chlubí akcí, která by nevznikla bez toho, aniž by ona řekla, že bude mít sociální 
rozměr.  
Ing. Vojtko, Ph.D.: Odpověděl, že genezi detailně nezná. Reagoval pouze na to, jak mu 
byla akce představena s tím, že neměl v záměru ji nikomu brát. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D.: Poděkovala za vysvětlení s tím, že ho omlouvá to, že chyba 
není na jeho straně.    
Ing. Svoboda: Ukončil zasedání zastupitelstva v 18:25 h.

33. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
konkrétní fyzická osoba: Vyjádřila kritiku ke zvýšení nájemného v městských bytech 
a komentovala znalecký posudek. Upozornila, že občané v městských bytech nemají 
antény a musí platit mimo povinné poplatky jiný systém kabelové televize, který ale 
nezahrnuje všechny dostupné programy v Jč. kraji. Uvedla, že mnoho domů není ještě 
zateplených a navýšením nájemného pak vzniknou doplatky na bydlení, které uhradí 
daňoví poplatníci. Myslí si, že nájemné mělo být navyšováno postupně.

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.

5. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:25 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2019:
zastupitelstvo města

I. p o ž a d u j e
veškeré informace k záměru procesu vyhledávání strategického partnera, který spustila Rada 
Jihočeského kraje výběrem externího poradce, a to včetně ekonomických rozvah, ze kterých 
jsou kalkulovány předpokládané budoucí náklady či výnosy provozu společnosti,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
vyvolat jednání s hejtmankou Jihočeského kraje a informovat ji o tom, že Zastupitelstvo 
města České Budějovice reprezentující 50% akcionáře společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice, a. s., trvá na vypsání výběrového řízení na pozici ředitele a předsedy 
představenstva společnosti.

K bodu: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České 
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
(č.j. KP-ZM/174/2019/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
jako náhradu skutečně vynakládaných finančních prostředků na jednotku Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje, která zajišťuje činnost jednotky požární ochrany města 
České Budějovice,
1. poskytnutí neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2019 ve výši 1.442.000 Kč,

2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2019 ve výši 1.100.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace na rok 2019 
s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje v předloženém 
znění.

K bodu: Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti 
Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/142/2019/M/82)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2019:
zastupitelstvo města

v o l í
členy Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 
Budějovic:
1. pro záležitosti Třebotovic: 

Marcelu Medovou, Hanu Štarkovou, Petra Novotného, Ludmilu Taberyovou, Ivetu 
Matuškovou, 
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2. pro záležitosti Kaliště:  
Renatu Čečkovou, Roberta Procházku, Jana Vaňatu, Radka Hollera, Šárku Medvecovou.

K bodu: "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště 
(č.j. KP-ZM/168/2019/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
smlouvu o realizaci přeložky obratiště v souvislosti s realizací stavby "Dálnice D3, stavba 
0310/I Úsilné - Hodějovice" mezi statutárním městem České Budějovice, nám. Přemysla 
Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
1. Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat výše uvedenou smlouvu.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých 
Budějovic, s. r. o. (č.j. KP-ZM/184/2019/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. 

o., v celkové výši 3 mil. Kč  na zajištění realizace plánovaných oprav vodních děl 
a souvisejících staveb v majetku statutárního města dle bodu 2 důvodové zprávy,

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

1. Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace k podpisu,

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

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice 
na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i. (č.j. KP-
ZM/178/2019/M/114)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na kofinancování projektu Biologického centra 

AV ČR, v. v. i.,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na 

kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i,
II. u k l á d á

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
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K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2019 (č.j. KP-ZM/169/2019/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2019.

K bodu: Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace (č.j. KP-ZM/182/2019/M/118)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přesun alokace mezi IPRÚ České Budějovice a ITI Ostrava dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci strategie v souladu se provedenými změnami ve věci přesunu alokace mezi 
IPRÚ České Budějovice a ITI Ostrava.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 45 až 47 (č.j. KP-ZM/166/2019/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 45 - zapojení zůstatku základního běžného účtu na navýšení 

rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí v rámci Dotačního programu na 
podporu sociální oblasti pro rok 2019 - dotace dle Směrnice č. 3/2018 (5.000.000 Kč) 
a profinancování sociálních služeb (pečovatelská služba 1.900.000 Kč a osobní asistence 
600.000 Kč), v celkové výši 7.500.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 46 – zapojení zůstatku základního běžného účtu na navýšení 
rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků k poskytnutí neinvestiční 
dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. na realizaci 
plánovaných oprav vodních děl a souvisejících objektů – hradítka Weisova stoka, výpusť 
rybníka Nový Olešnický, koruny hráze Dasenský a Čejkovický, koruny hráze rybníka 
Ryšávek a Homolský, výpusť rybníka Haklovský Starý v celkové výši 3.000.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 47 - snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Jihočeské divadlo z důvodu přehodnocení nákladů týkajících se oslav 100. 
výročí Jihočeského divadla, navýšení platů a navýšení dotace z Jihočeského kraje ve 
prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 
rezervy ve výši 8.105.000 Kč (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného 
ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost),

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2019
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 45 až 47 do rozpočtu roku 2019.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 
s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (č.j. KP-ZM/147/2019/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000.000 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 SK Dynamo ČB 
akademie na sezónu 2019/2020,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. 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 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/157/2019/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2019:
zastupitelstvo města

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

v roce 2019 u opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných 
klubů" (č.j. KP-ZM/158/2019/M/94)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2019:
zastupitelstvo města

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

v roce 2019 u opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" 
dle předloženého seznamu žádostí,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
II. 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 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických 
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/159/2019/M/95)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2019:
zastupitelstvo města

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

v roce 2019 u opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních 
klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení 
investičního majetku sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/150/2019/M/86)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2019:
zastupitelstvo města

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

v roce 2019 u opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního 
majetku sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 
s handicapem" (č.j. KP-ZM/151/2019/M/87)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2019:
zastupitelstvo města

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

v roce 2019 u opatření č. 6: "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,
II. 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 České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2019 (č.j. KP-ZM/152/2019/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2019:
zastupitelstvo města

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

České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 na celoroční činnost dle 
přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích (č.j. KP-ZM/153/2019/M/89)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci při podpoře vzdělávání mezi statutárním městem České 
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, v předloženém znění,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
uzavřít smlouvu dle části I.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/154/2019/M/90)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2019:
zastupitelstvo města

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

podporu sociální oblastí v roce 2019 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 1 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva (č.j. KP-ZM/164/2019/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2019:
zastupitelstvo města

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

podporu sociální oblastí v roce 2019 - 2. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,
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2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
II. u k l á d á

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče za rok 2018 (č.j. KP-ZM/173/2019/M/109)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 
2018.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2019 (č.j. KP-ZM/176/2019/M/112)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z Dotačního programu města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 (granty nad 50 tis. Kč) dle přílohy č. 3,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje 
v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"   (č.j. KP-ZM/167/2019/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
v rámci plánované dopravní stavby "Jižní tangenta České Budějovice"
1. budoucí bezúplatné převzetí stavebních objektů SO 130 Cyklistická stezka České 

Budějovice, SO 205 Lávka pro cyklisty a pěší č. 1, SO 206 Lávka pro cyklisty a pěší č. 2, 
SO 423 Veřejné osvětlení pro cyklisty a pěší v k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Boršov 
nad Vltavou od Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice, IČO 70890650 (investor), 

2. budoucí umístění  stavebních objektů SO 103 Okružní křižovatka III/00354, SO 104 
Silnice III/00354, SO 130 Cyklistická stezka Č. Budějovice, SO 301 Přeložka kanalizace, 
SO 311 Přeložka vodovodu DN 1000, SO 302 Přeložka dešťové kanalizace, SO 422R 
Veřejné osvětlení okružní křižovatky, SO 503 Přeložka STL plynovodu, SO 652 
Kolejové úpravy trati č. 194 na částech pozemků v majetku statutárního města České 
Budějovice, parc. č. 3096, č. 3102, č. 3108, č. 3109/1, č. 3109/2, č. 3109/3, č. 3106, č. 
3104/7, č. 3110/5, č. 3104/6, č. 3105, č. 3094, vše v k. ú. České Budějovice 7 o výměře 
cca 2 480 m2, 

s tím, že dotčené části pozemků dle bodu 1. a 2. budou po dokončení "Jižní tangenty" 
vypořádány vzájemným darováním, a to pozemky o výměře cca 2 004 m2 v majetku 
Jihočeského kraje za pozemky o výměře cca 2 480 m2 v majetku statutárního města České 
Budějovice,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

předložit smlouvu o budoucí dohodě o převzetí stavby primátorovi města k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o budoucí dohodě o převzetí stavby.

K bodu: Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby 
chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 
a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano (č.j. KP-ZM/161/2019/M/97)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí dokončené a zkolaudované stavby chodníku na částech pozemků parc. 

č. 222/1, 222/2 a 222/6, k. ú. České Budějovice 7, o výměře 335 m2, od investora stavby 
společností Piano Business Center, s. r. o., IČO 27591883 (dárce) do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice (obdarovaný),

2. bezúplatné nabytí částí pozemků pod stavbou chodníku oddělených geometrickým 
plánem č. 4377-9/2019, a to z pozemku parc. č. 222/1 část oddělená a označená jako 
nově vzniklá parc. č. 222/9 o výměře 168 m2 a z pozemku parc. č. 222/2 část oddělená 
a označená jako nově vzniklá parc. č. 222/11 o výměře 162 m2, k. ú. České Budějovice 7, 
od vlastníka pozemků společností Piano Business Center, s. r. o., IČO 27591883 (dárce) 
do vlastnictví statutárního města České Budějovice (obdarovaný),

3. prodej částí pozemku parc. č. 222/6 pod vjezdem a parkovacím stáním oddělených 
geometrickým plánem  č. 4377-9/2019 a označených jako nově vzniklá parc. č. 222/15 
o výměře 4 m2 a parc. č. 222/6 o výměře 14 m2, k. ú. České Budějovice 7 společnosti 
Piano Business Center, s. r. o., IČO 27591883 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 31.000 Kč,

v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Administrativní centrum PIANO“, vše 
v rozsahu dle přílohy č. 3,

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

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

podepsat kupní a darovací smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (č.j. KP-
ZM/175/2019/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
10 m2, k. ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Ministerstva financí, do 
vlastnictví statutárního města České Budějovice,

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

předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemku,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice 
III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, 
k. ú. České Budějovice 2   (č.j. KP-ZM/183/2019/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání v k.ú. České Budějovice 2 v rámci dokončené akce „Stavba přeložky 
silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“ 
takto:
1. darování části pozemku parc. č. 2099/149 oddělené GP a označené jako pozemek parc. č. 

2099/434 o výměře 92 m2, části pozemku parc. č. 2099/197 oddělené GP a označené jako 
pozemek parc. č. 2099/431 o výměře 8745 m2, částí pozemku parc. č. 2099/206 
oddělených GP a označených jako pozemky parc. č.  2099/437 o výměře 5671 m2 a č. 
2099/439 o výměře 46 m2, části pozemku parc. č. 2099/220 oddělené GP a označené jako 
pozemek parc. č. 2099/429 o výměře 258 m2, částí pozemku parc. č. 2137/62 oddělených 
GP a označených jako pozemky parc. č. 2137/384 o výměře 659 m2 a č. 2137/387 
o výměře 185 m2, části pozemku parc. č. 2137/114 oddělené GP a označené jako 
pozemek parc. č. 2137/388 o výměře 3 m2, částí pozemku parc. č. 2214/3 oddělených GP 
a označených jako pozemky parc. č. 2214/8 o výměře 191 m2, č. 2214/10 o výměře 
482 m2 a č. 2214/12 o výměře 204 m2 a částí pozemku parc. č. 2214/4 oddělených GP 
a označených jako pozemky parc. č. 2214/9 o výměře 55 m2, č. 2214/11 o výměře 
223 m2 a č. 2214/13 o výměře 101 m2 (celkem 16915 m2) z majetku statutárního města 
České Budějovice  Jihočeskému kraji,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 
IČO 70890650,

2. darování části pozemku parc. č. 2137/62 oddělené GP a označené jako pozemek parc. č. 
2137/62 o výměře 8121 m2 včetně stavby místní komunikace se všemi jejími součástmi 
a příslušenstvím (ul. Strakonická) v rozsahu od křižovatky s ulicí Husova tř. po 
křižovatku s ulicí J. Boreckého, Jihočeskému kraji,  U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice, IČO 70890650,

3. přijetí daru pozemků parc. č. 681/3 o výměře 1010 m2, č. 725/3 o výměře 5 m2, č. 2212/1 
o výměře 6625 m2, č. 2212/21 o výměře 6 m2, č. 2212/22 o výměře 110 m2, č. 2212/32 
o výměře 8 m2, č. 2212/38 o výměře 1 m2, č. 2213/32 o výměře 4251 m2, části pozemku 
parc. č. 2213/30 oddělené GP a označené jako díl „a“ o výměře 2560 m2, části pozemku 
parc. č. 2210/1 oddělené GP a označené jako díl „b“ o výměře 4 m2, části pozemku parc. 
č. 2213/29 oddělené GP a označené jako díl „c“ o výměře 45 m2 (díly „a“, „b“ a „c“ jsou 
sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 2213/48 o výměře 2609 m2), části 
pozemku parc. č. 2955 oddělené GP a označené jako pozemek parc. č. 2955/1 o výměře 
132 m2, části pozemku parc. č. 2212/20 oddělené GP a označené jako pozemek parc. č. 
2212/20 o výměře 241 m2 a části pozemku parc. č. 2212/23 oddělené GP a označené jako 
pozemek parc. č. 2212/23 o výměře 487 m2  (celkem 15485 m2) od Jihočeského kraje,  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650, s podmínkou závazku 
využití předmětu daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě úplatného 
převodu darovaných  nemovitostí třetí osobě ve lhůtě do 10 let ode dne účinnosti 
darovací smlouvy převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu,

4. přijetí daru stavby původní komunikace III/14539 v délce 1,501 km, a to od km 15,605 
do km 17,106 provozního staničení původní komunikace (ul. E. Rošického od kruhové 
křižovatky s ul. M. Horákové, Husova tř. od křižovatky s ul. E. Rošického po křižovatku 
s ul. Branišovská), úsek UB 322A17703 – UB 3222A023, uzlové staničení 0,000 – 1,501 
km, včetně všech jejích součástí a příslušenství od Jihočeského kraje, U Zimního 
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stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650, s podmínkou závazku využití 
předmětu daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě úplatného převodu 
darovaných  nemovitostí třetí osobě ve lhůtě do 10 let ode dne účinnosti darovací 
smlouvy převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode 
dne převodu,

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

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

podepsat darovací smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. 
České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava (č.j. KP-ZM/162/2019/M/98)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2019:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
usnesení č. 35/VIII/2018 ze dne 10. 12. 2018 ve schvalovací části, odstavec 2. takto:
I. schvaluje 
2. odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66 oddělené geometrickým plánem a nově 
označené jako pozemek parc. č. 2196/124 o výměře 53 m2, v k. ú. Č. Budějovice 2 (ostatní 
plocha, jiná plocha) od společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČO 28085400, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 
103.350 Kč, tj. 1.950 Kč/m2,   

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. 
České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka 
Suchomelská (č.j. KP-ZM/171/2019/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení  části  pozemku parc. č. 1801/1 (lesní pozemek), oddělené geometrickým 
plánem a nově označené parc. č. 1801/10 o výměře 21 m2  v k. ú. České Budějovice 3, 
od  konkrétní fyzické osoby, a budoucí odkoupení  části  pozemku parc. č. 2206/43 (orná 
půda), oddělené geometrickým plánem a nově označené parc. č. 2206/68 o výměře 61 m2  v k. 
ú. České Budějovice 2, od  konkrétní fyzické osoby  vše za cenu dohodnutou, ve výši 
450 Kč/m2, tj. celkem 36 900 Kč, a to v rámci plánované investiční akce "Cyklostezka 
Suchomel - I. etapa",

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

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

podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 
1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (č.j. KP-
ZM/156/2019/M/92)

(Zrušeno usnesením č. 39/2020 ze dne 17. 2. 2020)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1517 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 
1517/4 o výměře 37 m2, části pozemku parc. č. 1621/2 oddělené geom plánem a označené 
jako pozemek parc. č. 1621/2 o výměře 1097 m2 a části pozemku parc. č. 1635/7 oddělené 
geom plánem a označené jako pozemek parc. č. 1635/65 o výměře 5 m2, vše k. ú. České 
Budějovice 2, ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
IČO 65993390, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 562.520 Kč + náklady spojené 
s prodejem, 

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, 
vojenský areál Třebotovice (č.j. KP-ZM/181/2019/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2672/22 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 
364 m2 v k. ú. Třebotovice, za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 
515 Kč/m2, tj. 187.460 Kč, České republice, Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 
Hradčany, 160 00 Praha, IČO 60162694,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby 
záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/180/2019/M/116)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu části pozemku parc. č. 2097/1 oddělené GP a označené jako pozemek parc. č. 2097/78 
o výměře 198 m2 včetně stavby přístřešku, k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice  
za pozemek parc. č. 2097/62 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 se stavbou bez 
čp/če (jiná stavba), k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650, 
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za účelem majetkového vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – 
III. etapa, bez finančního vypořádání,    

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

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

podepsat směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty 
v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/163/2019/M/99)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků v k. ú. České Budějovice 3:
část pozemku parc. č. 2989/1 ostatní plocha, oddělená geometrickým plánem a nově označena 
parc. č. 2989/4 o výměře 68 m2, část pozemku parc. č. 2989/3 ostatní plocha, oddělená 
geometrickým plánem a nově označena parc. č. 2989/7 o výměře 3 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3, ve vlastnictví společnosti Classic Invest a.s., se sídlem Spálená 96/27, Praha, 
IČO 26418789, 
za část pozemku parc. č. 2990/2 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem a nově 
označenou parc. č. 2990/4 o výměře 32 m2 a pozemek parc. č. 2990/3 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 9 m2, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, bez finančního 
vyrovnání,

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

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

podepsat směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část 
pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů   (č.j. KP-
ZM/172/2019/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu části pozemku parc. č. 1635/61 oddělené geometrickým plánem č. 4519-239/2019 
a označené jako nově vzniklá parc. číslo 1635/66 (ostatní plocha, zeleň) o výměře  3 m2 v k.ú. 
České Budějovice 2, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732 za 
část pozemku parc.č. 1648/1 oddělené geometrickým plánem č. 4519-239/2019 a označené 
jako nově vzniklá parc. číslo 1648/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře  6 m2 v  k.ú. České 
Budějovice 2, ve vlastnictví CB City park s.r.o., se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České 
Budějovice, IČO 25189387, bez finančního vyrovnání,
 

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

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

podepsat směnnou smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. 
Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/155/2019/M/91)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody obcí o změně obecní hranice dle § 29 odst. 2 zákona č. 256/2013, Sb., 
o katastru nemovitostí, mezi statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732, a obcí 
Branišov, IČO 00581666, 

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

předložit primátorovi města k podpisu dohodu o změně obecní hranice,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dohodu o změně obecní hranice.

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. 
a 29. 4. 2019 (č.j. KP-ZM/149/2019/M/85)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 2019.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/145/2019/M/83)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2019:
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.  

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 10. 4. 2019 (č.j. KP-ZM/179/2019/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 2019.

K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie 
Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-ZM/160/2019/M/96)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. zápis Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 

Budějovice ze dne 24. 4. 2019,
2. Statut Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 
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Budějovice.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách 

Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 4 (č.j. KP-
ZM/141/2019/M/81)

Usnesení ve věci bere na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice 
v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 4 (dále též 
"změna ÚPnM"), schválení  návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se 
zpracováním dokumentace bude hradit navrhovatel a uložení Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi 
primátora, 1. v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona bezodkladně zajistit odeslání informace 
navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva města, 2. v souladu s příslušnými právními předpisy 
zajistit zpracování návrhu zadání změny ÚPnM a zahájit jeho projednání, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní 
řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/177/2019/M/113)

Usnesení ve věci schválení záměru budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní 
řad) od konkrétních fyzických osob (jako investor a budoucí prodávající) v rámci realizace projektu 
„Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka pro parc. č. 49/2, k. ú. Haklovy Dvory“, na části 
pozemku parc. č. 52 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k. ú. Haklovy Dvory, za cenu 
stanovenou dle "Pravidel pro převod staveb ZTV", tj. za 2.420 Kč včetně DPH 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/165/2019/M/101)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemku parc.č. 2672/20 (ostatní komunikace, 
ostatní plocha) o výměře 115 m2 v k. ú. Třebotovice, od společnosti BIO TOP, s. r. o., se sídlem 
Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice, IČO 26114224, za nabídnutou cenu ve výši 
14.490 Kč, tj. 126 Kč/m2 a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit 
realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato. 
 

K bodu: Informace rady města o řešení nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova 
kavárny (č.j. )

Usnesení ve věci uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, informovat 
zastupitelstvo města do září 2019 o stanovisku rady města ohledně změny nebytového prostoru 
Pražská 1255/19 na prostor bytový, nebylo přijato.

K bodu: Nový městský web (č.j. KP-ZM/213/2019/M/123)

Usnesení ve věci uložení radě města 1. iniciovat proces vedoucí k zajištění nové vizuální podoby 
webu www.c-budejovice.cz, a to v návaznosti na jeho stávající technické řešení, 2. ustavit pracovní 
skupinu k této záležitosti, nebylo přijato.

K bodu: Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/214/2019/M/124)

Usnesení ve věci uložení Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora zabezpečit pořízení odborné 
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ekonomické analýzy služeb zajišťovaných městem na úseku odpadového hospodářství 
prostřednictvím platných smluv uzavřených s příslušným poskytovatelem, resp. nákladů na tyto 
služby, a to včetně posouzení možností města k provedení nového zadávacího řízení ve vztahu 
k těmto službám a ekonomického rámce takového nového zadání, nebylo přijato.

K bodu: Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala (č.j. KP-ZM/215/2019/M/125)

Usnesení ve věci uložení Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, zajistit zpracování studie 
proveditelnosti pro záměr pořízení multifunkční sportovní haly (dále MSH) za účelem posouzení 
variant částečné rekonstrukce stávající sportovní haly na Dlouhé louce, vybudování nového MSH 
na místě stávající sportovní haly na Dlouhé louce, vybudování nového MSH na jiném místě nebo 
rekonstrukci stávajícího zimního stadionu, a to včetně analýzy současného stavu, popisu řešení 
jednotlivých variant, jejich technického řešení, managementu a marketingu projektu, modelu 
provozní ekonomiky, financování, analýzy nákladů a přínosů, analýzy a řízení rizik, nebylo 
přijato.

Č. Budějovice  13. 5. 2019
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Zuzana Kudláčková

Ing. Andrea Nádravská

Ing. Jiří Svoboda
primátor


