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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/323/2022/Z/5
Z Á P I S

z 30. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 13. 6. 2022 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

budovy magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, Jaroslav Hansal, Mgr. Šimon Heller, 
Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana Kilbergerová, Ing. arch. Jan 
Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 
MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Zuzana Kudláčková, 
Ing. Michaela Kudláčková, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Petr Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan 
Michl, JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, 
Ing. Jan Pikous, Mgr. Bc. Martin Pikous, MgA. Jan Piskač, Mgr. Martin Pražák, Richard Schötz, 
Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, 
Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
Mgr. Lukáš Bajt, Ing. Jan Mádl, Ing. Světlana Procházková, MBA

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří 
Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo přítomno v době zahájení (9:05 h) 
38 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet. Za 
neúčast na jednání se omluvili Mgr. Lukáš Bajt, Ing. Jan Mádl a Ing. Světlana 
Procházková, MBA. Za opožděný příchod se omluvil MUDr. Martin Kuba. Za odchod 
během jednání se omluvil Bc. Jan Hošek. 
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předsedkyně komise Zuzana Kudláčková, 
členové Jaroslav Berka, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. arch. Jan Klein, 
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Mgr. Ivan Nadberežný (39,0,0,0/39).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Mgr. Martina Pražáka a Ing. Viktora 
Vojtka, Ph.D.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 29. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky.
U bodu č. 4 – Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více 
lokalitách, byly na žádost navrhovatelů staženy návrhy č. 6 – Nové Hodějovice – obec, Za 
hřbitovem v k. ú. ČB 6 a č. 12 Loděnice v k. ú. ČB 2, obsažené v předloženém materiálu.
Bylo hlasováno o návrhu primátora zařadit materiál „Cena statutárního města České 
Budějovice za rok 2021“ do programu jako bod č. 1 – (39,0,0,2/41) – bod byl zařazen,
dále bylo hlasováno o návrhu projednání bodů č. 12, 38 a 39 (uvedených v návrhu 
programu zasedání) následně po ukončení bodu č. 44 (Vystoupení občanů) po 13:00 h – 
(33,0,6,2/41) – návrh byl přijat.
Proběhlo hlasování o návrhu Ing. Petra Maroše vyjmout z programu jednání body č. 12, 
13, 38, 39 a projednat je na samostatném jednání zastupitelstva města 27. 6. 2022:
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- bod č. 12 – (12,6,20,3/41) – návrh nebyl přijat,
- bod č. 13 – (15,6,17,3/41) – návrh nebyl přijat,
- bod č. 38 – (13,5,19,4/41) – návrh nebyl přijat,
- bod č. 39 – (11,6,21,3/41) – návrh nebyl přijat.
Byl schválen program jednání 30. zasedání zastupitelstva města (34,0,6,1/41).
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Jana Piskače o ukončení 30. zasedání zastupitelstva města 
nejpozději v 19:00 hodin, v případě neprojednání všech bodů programu o pokračování 
v zasedání v nejbližším možném termínu (17,8,15,1/41) – návrh nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o ukončení 30. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (25,0,13,3/41) – návrh byl přijat.

1. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2021 (KP-ZM/322/2022/M/164)
Přijato usnesení č. 97/2022 (41,0,0,0/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

2. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (KP-
ZM/282/2022/M/131)
Přijato usnesení č. 98/2022 (40,0,1,1/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

3. Záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení varovného 
informačního systému obyvatelstva na období let 2023 - 2026 (KP-ZM/275/2022/M/124)
Přijato usnesení č. 99/2022 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal kladné 
usnesení.

4. Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty 
veřejných prostranství (KP-ZM/268/2022/M/117)
Přijato usnesení č. 100/2022 (32,0,6,4/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že důvodem předložení obecně závazné vyhlášky jsou 
úpravy právních předpisů, o které se vyhláška opírá, dále změna v příloze, která 
charakterizuje dobu provozu v noci, dochází k návrh na vypuštění dvou lokalit v ul. Karla 
IV.

5. Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více lokalitách (KP-
ZM/266/2022/M/115)
Přijato usnesení č. 101/2022 
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že na žádost navrhovatelů staženy návrhy č. 6 – Nové 
Hodějovice – obec, Za hřbitovem v k. ú. ČB 6 a č. 12 Loděnice v k. ú. ČB 2, obsažené 
v předloženém materiálu a navrhl oddělené hlasování o jednotlivých návrzích na pořízení 
změn. 
1. návrh č. 1 + 2 Haklovy Dvory: I. bere na vědomí (41,0,0,1/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (0,24,15,3/42) – návrh nebyl přijat,
2. návrh č. 3 Pekárenská: I. bere na vědomí (42,0,0,0/42) – návrh byl přijat, II. schvaluje 
(0,31,11,0/42) – návrh nebyl přijat,
Předkladatel tlumočil stanovisko rady města zachovat komunikaci uvedenou v návrhu č. 3 
v stávajícím územním plánu, dále uvedl, že nový územní plán rovněž počítá se zachování 
stávajícího dopravního skeletu města.
3. návrh č. 4 U Čertíka: I. bere na vědomí (38,0,0,4/42) – návrh byl přijat, II. schvaluje 
(0,28,13,1/42) – návrh nebyl přijat,
4. návrh č. 5 - V Hluboké cestě: I. bere na vědomí (42,0,0,0/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (20,12,10,0/42) – návrh nebyl přijat,
Proběhla diskuse ohledně zachování zeleně v uvedeném území, řešení dopravního 
napojení, zazněl návrh řešit tuto lokalitu jako celek v novém územním plánu. 
5. návrh č. 7 - U rybníčku: I. bere na vědomí (38,0,0,4/42) – návrh byl přijat, II. 
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schvaluje (35,0,4,3/42) – návrh byl přijat,
6. návrh č. 8 - U Branišovské sil.: I. bere na vědomí (41,0,0,1/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (28,4,9,1/42) – návrh byl přijat,
V diskusi zazněl apel na zachování krajinné zeleně, projednat území jako celek v novém 
územním plánu města.
7. návrh č. 9 - U Hada, U Švába: I. bere na vědomí (42,0,0,0/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (31,0,11,0/42) – návrh byl přijat,
Proběhla společná diskuse k návrhům č. 9 a 10, které spolu souvisí. Zazněly kladná 
vyjádření ohledně komplexního řešení ploch, k vznikajícímu dopravnímu napojení 
i plánované občanské vybavenosti v předmětném území.
8. návrh č. 10 - U Hada II.: I. bere na vědomí (42,0,0,0/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (31,0,11,0/42) – návrh byl přijat,
9. návrh č. 11 Zahrádky: I. bere na vědomí (39,0,0,3/42) – návrh byl přijat, II. schvaluje 
(18,0,21,3/42) – návrh nebyl přijat,
10. návrh č. 13 Sídl. Vltava: I. bere na vědomí (39,0,0,3/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (0,21,18,3/42) – návrh nebyl přijat,
11. návrh č. 14 Loděnice: I. bere na vědomí (40,0,0,2/42) – návrh byl přijat, II. 
schvaluje (39,0,0,3/42) – návrh byl přijat,
III. ukládá (39,0,0,3/42) – usnesení bylo přijato.

6. Úprava směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky 
v katastrálním území České Budějovice 3 (KP-ZM/267/2022/M/116)
Přijato usnesení č. 102/2022 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

7. Neinvestiční dotace společnosti Hvězdy nad Vltavou, s. r. o., na Mezinárodní hudební 
festival Hvězdy nad Vltavou (KP-ZM/273/2022/M/122)
Přijato usnesení č. 103/2022 (26,3,4,9/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma, s tím, že cílem je vytvoření nového festivalu a kurzů pro 
České Budějovice, aby město hudbou a kulturou po tuto dobu opravdu žilo. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal kladné 
usnesení.
V diskusi zazněly výtky k nezapojení se s žádostí do grantů města v oblasti kultury nebo 
zvlášť významných akcí města, že dotace nebyla projednána ani v kulturní komisi, tato 
forma poskytování dotací zakládá precedens do budoucna. Zároveň zazněla podpora akce 
s vidinou založení nové tradice.  
Z. Kudláčková požádala o přestávku na poradu klubu před hlasováním.

8. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2021 (KP-ZM/276/2022/M/125)
Přijato usnesení č. 104/2022 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

9. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/281/2022/M/130)
Přijato usnesení č. 105/2022 (40,0,0,2/42)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

10. Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (KP-ZM/279/2022/M/128)
Přijato usnesení č. 106/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
Mgr. Kubeš učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).

11. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního 
prostředí za rok 2021 (KP-ZM/300/2022/M/147)
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Přijato usnesení č. 107/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

12. Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2022, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 (KP-
ZM/304/2022/M/151)
Přijato usnesení č. 108/2022 (39,0,0,2/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
Ing. Moravec učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 46 Vystoupení občanů, poté byly 
projednány body pořadové číslo 13, 40 a 41.

13. Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (KP-
ZM/317/2022/M/162)
Přijato usnesení č. 109/2022 (37,0,1,2/40)
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že se jedná o dokument, který komplexně přistupuje 
k problematice změny klimatu, k možnostem aktivního předcházení těmto změnám 
a zároveň ke zmírnění či přímo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky na 
území města České Budějovice a jeho blízkého okolí. Financování strategie bylo zajištěno 
formou dotace z Norských fondů.
Jiří Jedlička, zpracovatel adaptační strategie, představil analytickou část, v níž byla 
zpracována klimatická data, řešila se zranitelnost území, rizika, tepelné ostrovy 
a návrhovou část, v které se řešily vize, na ně navázané strategické a specifické cíle, 
následně popis adaptačních opatření formou karet. V současné době probíhá dopracování 
implementační části a akční plán.
V diskusi zazněly kladné ohlasy k vzniku adaptační strategie, která městu umožní získání 
dotací a realizaci investičních záměrů podmíněných existencí této strategie. Zároveň 
zazněly také námitky, poukazující na nadbytečnost dokumentu, na znalost konkrétních 
příčin klimatických problémů na území města s apelem na jejich řešení. 
Na závěr diskuse Bc. Fabián, občan města Českých Budějovic, ve svém vystoupení 
upozornil na rozdíl mezi realitou a vizí, na vykácení stromořadí v lokalitě Suché Vrbné, 
Pětidomí a v parku Dukelská.

14. Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory a zřízení 
peněžního Fondu developerských projektů (KP-ZM/292/2022/M/139)
Přijato usnesení č. 110/2022 (34,0,7,0/41)
Materiál uvedl Ing. Moravec s tím, že cílem Zásad je stanovit spravedlivou 
a odůvodněnou spoluúčast investorů na zvýšených nákladech statutárního města České 
Budějovice na veřejnou infrastrukturu, kterou investičními záměry na území města 
vyvolávají, dále řešit deficity veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti a zajištění 
udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel města.
V diskusi zaznělo ocenění vytvoření předložených pravidel. Zásady umožní městu jednat 
s investory transparentně, nediskriminačně a tak, aby byla zajištěna kvalitní výstavba na 
území města. Zazněly také úvahy o jejich nadbytečnosti, připomínky k využití prostředků 
z účelového peněžního fondu, k načasování schvalování materiálu.     

15. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie 
(KP-ZM/312/2022/M/157)
Přijato usnesení č. 111/2022 (40,0,0,1/41)
Mgr. Chovanec uvedl materiály k bodům č. 15, 16 a 17.
Ing. Maroš učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).

16. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie 
(KP-ZM/315/2022/M/160)
Přijato usnesení č. 112/2022 (34,0,6,1/41)
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17. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie 
(KP-ZM/313/2022/M/158)
Přijato usnesení č. 113/2022 (35,0,5,1/41)

18. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností 
klubové hokejové akademie - HC Motor České Budějovice, z. s. (KP-
ZM/307/2022/M/153)
Přijato usnesení č. 114/2022 (36,0,4,1/41)
Mgr. Chovanec uvedl společně materiály k bodům č. 18, 19 a 20 a byla zahájena společná 
diskuse k těmto materiálům. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal všechny 3 materiály 
a přijal kladné usnesení.
J. Berka uvedl, že sportovní komise projednala všechny 3 materiály. Jsou to příspěvky na 
mládež, komise doporučuje přidělit částky dle výše v rozpočtu. 
Mgr. Chovanec uvedl, že všichni žadatelé dostanou příspěvek ve stejné výši jako loni.  
Mgr. Lavička, Ing. Maroš a Ing. Vojtko, Ph.D., učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího 
řádu ZM (střet zájmu).

19. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností 
klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice, z. s. (KP-
ZM/308/2022/M/154)
Přijato usnesení č. 115/2022 (36,0,4,1/41)

20. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností 
klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s. (KP-
ZM/306/2022/M/152)
Přijato usnesení č. 116/2022 (37,0,3,1/41)

21. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České Budějovice, 
z. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů 
v sezóně 2021/2022 (KP-ZM/303/2022/M/150)
Přijato usnesení č. 117/2022 (38,0,2,1/41)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
J. Berka informoval, že sportovní komise z časových důvodů žádost neprojednala, ale 
v dřívějších letech dosažení medailového místa bylo vždy oceněno, navržený příspěvek 
není krytý rozpočtem. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a poskytnutí 
příspěvku podpořil.
V diskusi zazněl návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro hokejisty, kteří rovněž 
získali 3. místo v extralize, ve výši 1 mil. Kč.
Mgr. Thoma navrhl zařadit bod „Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 
CBH2013, a. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu 
mužů v sezóně 2021/2022“ jako bod. č. 22. 
Bylo hlasováno o zařazení bodu Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 
CBH2013, a. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu 
mužů v sezóně 2021/2022 (33,0,0,8/41) – bod byl zařazen.

22. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., za reprezentaci města 
České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022 ()
Přijato usnesení č. 118/2022 (29,8,1,1/39)
Bod bez podkladového materiálu uvedl Ing. Svoboda.
Stanislav Bednařík, předseda představenstva CBH2013, a. s., informoval, že diskutovaný 
finanční příspěvek je možné společnosti poskytnout formou veřejné podpory v rámci de-
minimis.
V diskusi zazněly stanoviska podporující návrh na poskytnutí mimořádného finančního 
příspěvku, zároveň také kritika formy zařazení bodu, formy rozdělování financí města, 
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možné diskriminace dalších sportovních klubů, které získaly medaile na různých 
úrovních, ať už republikové, evropské nebo světové soutěže.
Ing. Maroš navrhl usnesení ve znění: 
zastupitelstvo města I. schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 
CBH2013, a. s., IČO 27596338, se sídlem Stupkova 3/1443, Praha 7, PSČ 170 00, za 
reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 
2021/2022, ve výši 500.000 Kč, II. ukládá Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi 
primátora, realizovat přijaté usnesení.
Bylo hlasováno o návrhu Bc. Hoška zařadit do programu jednání bod „Ocenění 
úspěšných reprezentantů města“ (6,5,9,21/41) - návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače zařadit do programu jednání bod „Poskytnutí 
mimořádného finančního příspěvku klubům, dosahujícím medailových umístění na 
republikové, evropské a světové úrovni“ (8,7,13,11/39) - návrh nebyl přijat.

23. Mimořádná žádost o poskytnutí finančních prostředků na sportovní akci Mistrovství 
Evropy juniorů a do 23 let ve vodním slalomu, pořádaná Sportovním klubem Vodní 
slalom, z. s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice (KP-ZM/301/2022/M/148)
Přijato usnesení č. 119/2022 (34,0,4,1/39)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec. 
J. Berka uvedl, že sportovní komise žádost projednala, původně doporučovala příspěvek 
ve výši 150 tis. Kč, následně své doporučení přehodnotila a navrhla schválit požadovanou 
částku 400 tis. Kč. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal souhlasné 
stanovisko.
Diskusní příspěvky podpořily poskytnutí příspěvku a konstatovaly kladný vliv pořádání 
podobných akcí také na turistický ruch. 

24. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 
2021 (KP-ZM/311/2022/M/156)
Přijato usnesení č. 120/2022 (38,0,0,1/39)
Materiál uvedl J. Berka, předseda sportovní komise.

25. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice 
(KP-ZM/290/2022/M/137)
Přijato usnesení č. 121/2022 (36,0,0,2/38)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

26. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/294/2022/M/141)
Přijato usnesení č. 122/2022 (33,0,0,3/36)
Materiály k bodům č. 26, 27 a 28 uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor projednal všechny 3 materiály a přijal 
souhlasné stanovisko.

27. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/297/2022/M/144)
Přijato usnesení č. 123/2022 (34,0,0,2/36)

28. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/298/2022/M/145)
Přijato usnesení č. 124/2022 (34,0,0,2/36)

29. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2021 (KP-ZM/272/2022/M/121)
Přijato usnesení č. 125/2022 (31,0,0,4/35)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
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30. Záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement na období 2023 - 2025 
prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele (KP-
ZM/299/2022/M/146)
Přijato usnesení č. 126/2022 (28,0,0,8/36)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Ing. Kudláčková uvedla, že finanční výbor materiál projednal a záměr podpořil.
V diskusi zazněl apel na snahu o využití volně šiřitelných programů, otevřených softwarů.

31. Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI 
Českobudějovické aglomerace (KP-ZM/314/2022/M/159)
Přijato usnesení č. 127/2022 (34,0,0,2/36)
Materiály k bodům č. 31 a 32 uvedl Ing. Holický.
Ing. Moravec, Ing. Vojtko, Ph.D. a doc. Dr. Ing. Škodová Parmová učinili oznámení dle § 
4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).

32. Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI 
Českobudějovické aglomerace (KP-ZM/316/2022/M/161)
Přijato usnesení č. 128/2022 (34,0,0,2/36)

33. Dohoda o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317, a Zásoby, s. r. o., 
IČO 608 38 264 (KP-ZM/295/2022/M/142)
Přijato usnesení č. 129/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor se touto dohodou zabýval a přijal kladné 
stanovisko.

34. Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "Snížení energetické 
náročnosti MŠ Větrná" a "Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova" 
(KP-ZM/286/2022/M/135)
Přijato usnesení č. 130/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor tento materiál podpořil.

35. Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice za rok 
2021 (KP-ZM/269/2022/M/118)
Přijato usnesení č. 131/2022 (29,0,5,1/35)
Materiály k bodům č. 35 a 36 uvedl Ing. Holický s tím, že k 31. 12. 2021 byl v účetnictví 
statutárního města vykazován účetní stav dlouhodobého majetku v zůstatkové hodnotě ve 
výši 10.538.322 000 Kč, došlo tím k meziročnímu navýšení účetní hodnoty majetku 
o 151.251 000 Kč, z toho nemovitosti – 8 681 371 000 Kč. V roce 2021 nebyl přijat 
žádný nový úvěr. Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček města k 31. 12. 2021 celkem činí 
413.111.820 Kč. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor oba materiály vzal na vědomí.
V diskusi zazněla kritika neschopnosti efektivního čerpání investičních prostředků.

36. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021 (KP-
ZM/264/2022/M/114)
Přijato usnesení č. 132/2022 (29,0,5,1/35)

37. Dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (KP-
ZM/309/2022/M/155)
Přijato usnesení č. 133/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal souhlasné 
stanovisko.
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38. Rozpočtová opatření číslo 99 až 101 (KP-ZM/284/2022/M/133)
Přijato usnesení č. 134/2022 (34,0,0,1/35)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal souhlasné 
stanovisko.

39. Majetkové dispozice ()

39.1 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 392/5, k. ú. České Vrbné (ŘSD) 
(KP-ZM/296/2022/M/143)
Přijato usnesení č. 135/2022 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.2 Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 2176/3, k. ú. České 
Budějovice 2 – akce I/3 České Budějovice, DIAMANT  (KP-ZM/280/2022/M/129)
Přijato usnesení č. 136/2022 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.3 Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/928, v k. ú. České 
Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (KP-ZM/302/2022/M/149)
Přijato usnesení č. 137/2022 (33,0,0,2/35)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.4 Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2597/1, k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (KP-ZM/285/2022/M/134)
Přijato usnesení č. 138/2022 (31,0,0,3/34)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.5 Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 
za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, 
 sídliště Vltava x Mladé (KP-ZM/277/2022/M/126)
Přijato usnesení č. 139/2022 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a nepřijal souhlasné 
stanovisko

39.6 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Větrná, DPS Máj)   (KP-ZM/291/2022/M/138)
Přijato usnesení č. 140/2022 (33,0,0,0/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.7 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie 
v Českých Budějovicích (rodiny Hlawa a Philipp) (KP-ZM/293/2022/M/140)
Přijato usnesení č. 141/2022 (31,0,0,2/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Na dotaz, zda již byla provedena oprava nebo výmalba kaple na hřbitově sv. Otýlie, který 
zazněl v diskusi, bylo uvedeno, že na celý hřbitov je vypracovaný stavební plán, kde je 
napsáno, jak postupovat. První prioritou je zmiňovaná kaple, kde již byla opravena 
střecha, provedeno odvodnění a dál se bude postupovat dle existující studie na 
rekonstrukci.

39.8 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3065/2 v k. ú. České 
Budějovice 7, u řeky Vltavy, Lidická tř. (KP-ZM/278/2022/M/127)
Usnesení nebylo přijato (12,3,13,5/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

39.9 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1924 v k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nádražní, J. Plachty) (KP-ZM/287/2022/M/136)
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Usnesení nebylo přijato (0,13,15,5/33)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

40. Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023 - 
2035 (KP-ZM/274/2022/M/123)
Přijato usnesení č. 142/2022 (34,0,4,2/40)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že každé dva roky bude zastupitelstvo průběžně 
informováno o tom, jak se strategie naplňuje a jaké jsou finanční rámce naplňování této 
strategie.
T. Raabová a O. Špaček, zpracovatelé strategie, představili materiál formou prezentace 
s tím, že analýzy a další výstupy analytické fáze poslouží jako podklad pro následnou 
návrhovou fázi tvorby strategie, během které bude ve spolupráci s kulturní obcí navržena 
vize, dále strategické cíle a konkrétní opatření. Následně bude nastaven systém 
implementace a akční plán na nejbližší roky platnosti strategie.
V diskusi zazněly příspěvky ohledně podpory, výše a systému financování kultury ve 
městě, změny kulturní infrastruktury, hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

41. Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025 (KP-
ZM/318/2022/M/163)
Přijato usnesení č. 143/2022 (36,0,1,4/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., s tím, že koncepce je krátko až střednědobá s ohledem 
na turbulentní období, které cestovní ruch zažívá a také přípravu zákona o cestovním 
ruchu. Snahou bylo navázat na další strategické dokumenty na úrovni kraje, kulturní 
strategie, investičních záměrů. Koncepce obsahuje analytickou a návrhovou část 
založenou na prioritách investic, ekonomiky, služeb a informací.
V rámci diskuse zazněly kladné ohlasy k předložené koncepci i připomínky k chybějící 
aktualizaci některých analýz.

42. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/270/2022/M/119)
Přijato usnesení č. 144/2022 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Konečný, Ph.D., poděkoval za odpověď na svůj dotaz, týkající se opravy povrchu 
Strakonické ulice, nesouhlasí s tvrzením, že město nemá žádné kompetence u cizích 
staveb.

43. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května 
a 13. června 2022 (KP-ZM/283/2022/M/132)
Přijato usnesení č. 145/2022 (32,0,0,1/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Mgr. Bc. Pikous se vyjádřil ještě k bodu „vyřizování dotazů a připomínek ZM“, 
poděkoval za odpověď na svůj dotaz a provedení publikace úřední desky magistrátu 
města v Národním katalogu otevřených dat. Vznesl podnět k přípravě koncepce rozvoje 
IT a digitalizace úřadu.
Mgr. Kilbergerová tlumočila poděkování strážníkům Městské policie České Budějovice 
za poctivou práci a vstřícné jednání s občany.

44. Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2022 (KP-
ZM/271/2022/M/120)
Přijato usnesení č. 146/2022 (30,0,2,1/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

45. Diskuse zastupitelů ()
Z. Kudláčková požádala o písemnou odpověď v souvislosti s projektem zklidnění 
dopravy v historickém jádru Českých Budějovic, proč město rezignovalo na uzavření 
jedné strany náměstí Přemysla Otakara II. 
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Ing. Maroš informoval o vystoupení Ing. Mádla, předsedy dopravní komise RM na 
jednání dopravního výboru Jč. kraje, kde prezentoval projekt, týkající se záchytného 
parkoviště v obci Včelná. Požádal o písemné vyjádření ohledně zrušení sobotního trhu na 
Piaristickém nám. v den konání Mattoni půlmaratonu. Ing. Moravec přislíbil zaslání 
odpovědi. Dále se vyjádřil k nízké usnášeníschopnosti bytové komise.
J. Michl opětovně upozornil na dva rybníky v parku Stromovka, které postupem času 
zarůstají a ztrácejí funkčnost. Vznesl dotaz, zda a kdy bude provedena úprava nebo 
oprava těchto rybníků a přilehlých vodotečí, má-li město zájem o to, aby se rybníky 
opravily, jestli se v budoucnu počítá s nějakým finančním rozpočtem na opravu.
Dále upozornil na špatný stav Bellarie u otáčivého hlediště a požádal o informace ohledně 
plánování rekonstrukce. Mgr. Thoma zašle harmonogram prací, které financuje NPÚ, 
práce jsou rozděleny na 3 roky, interiéry jsou již po rekonstrukci.
Mgr. Stehlík tlumočil poděkování občanů ze sídliště Šumava, kteří upozornili na 
chybějící lavičky na zastávce MHD u restaurace Jiskra, lavičky byly v krátkém čase 
doplněny.
Ing. Vojtko, Ph.D., k uvedené informaci o vystoupení Ing. Mádla na jednání dopravního 
výboru Jč. kraje upřesnil, že prezentovaný záměr „záchytné parkoviště u jižní tangenty – 
Včelná – podnět dopravní komise RM ČB“ byl projednán na dopravní komisi rady města 
v roce 2021 a měl informativní charakter pro členy dopravního výboru. 
Mgr. Lavička ke zklidnění dopravy v historickém jádru města uvedl, že v tuto chvíli 
omezení dopravy bude pouze dopravními opatřeními, která vzniknou v ul. U Černé věže 
a v ul. Biskupská, která zamezí transitu přes náměstí. Z důvodu rekonstrukce Kněžské ul. 
je nutná objízdná trasa pro zásobování, poté bude projekt zklidnění dopravy pokračovat. 

46. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
Bc. Fabián vznesl následující dotazy: 
Proč bylo změněno místo konání pietního aktu při příležitosti oslavy Dne vítězství 
8. 5. 2022? Každoročně se akt konal na hřbitově sv. Otýlie, letos na nám. Přemysla 
Otakara II.
Zda existuje směrnice k parkovacímu systému města řešící např. časovou toleranci pro 
úhradu parkovného?
Ing. Svoboda k dotazu ohledně parkování uvedl, že neexistuje směrnice města, která by 
tuto problematiku řešila. Systém je nastaven tak, že monitorovací vozidlo musí 2x 
zaznamenat vozidlo bez zaplaceného parkování.   
Mgr. Thoma uvedl, že ke změně místa konání pietního aktu vedly v první řadě faktické 
historické reálie, kdy České Budějovice slavily konec 2. světové války na nám. Přemysla 
Otakara II., na radnici se setkali zástupci americké a rudé armády s představiteli města 
a mávali z oken radnice lidem slavícím na náměstí. Dalším důvodem byla snaha oddělit 
tento pietní akt od toho, co se dnes odehrává ze strany Ruska na Ukrajině.  
Alena Hegedüsová ve svém vystoupení poděkovala Mgr. Lavičkovi a Městské policii za 
vyřešení problémů s parkováním před garážemi v Polní ulici. 
Na téma „výstavba nového bytového domu v ul. Plavská“ vystoupili Jana Doleželová, 
Jarmila Německová, Miroslav Doležel a Daniel Anderle, vlastníci nemovitostí, dotčených 
uvedenou stavbou. Informovali zastupitele města o nesouhlasu s výstavbou bytového 
domu. Výstavba bytového domu je plánovaná na místě starého objektu. Nový bytový 
dům má mít 8 bytových jednotek, 14 parkovacích míst, je nevhodný pro danou lokalitu. 
Stávajícím obyvatelům lokality hrozí znehodnocení nemovitostí, ztráta soukromí díky 
bytům orientovaným do jejich zahrad, na terasu atd., investor není ochoten jednat 
o změnách. Mgr. Thoma požádal o zaslání připomínek vystupujících občanů k uvedené 
výstavbě bytového domu. Jako zástupce statutárního města České Budějovice 
v územním řízení před stavebním úřadem, uplatní tyto připomínky ve stanovisku města 
k této věci.
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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.

30. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 20:50 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Cena statutárního města České Budějovice za rok 2021 (č.j. KP-

ZM/322/2022/M/164)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na udělení Ceny statutárního města České Budějovice za rok 2021 a doporučení rady 
města,

II. s c h v a l u j e
udělení Ceny statutárního města České Budějovice za rok 2021 
panu Jakubovi Krejčímu, mistru světa ve vodním slalomu do 23 let,

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

K bodu: Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích  (č.j. KP-
ZM/282/2022/M/131)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Marie Smolíkové.

K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení 
varovného informačního systému obyvatelstva na období let 2023 - 2026 (č.j. KP-
ZM/275/2022/M/124)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele servisních služeb na zařízení varovného 
informačního systému obyvatelstva, dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty 
veřejných prostranství (č.j. KP-ZM/268/2022/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2022:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných 
prostranství, v předloženém znění,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Návrh na pořízení změn územního plánu města České Budějovice ve více lokalitách 
(č.j. KP-ZM/266/2022/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
následující návrhy na pořízení změn územního plánu města České Budějovice (dále též 
"změny ÚPnM") ve zkráceném postupu pořizování:

1. návrh č. 1 + 2 Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory,
2. návrh č. 3 Pekárenská, U Rozumova Dvora v k. ú. České Budějovice 4,
3. návrh č. 4 U Čertíka v k. ú. České Budějovice 3,
4. návrh č. 5 V Hluboké cestě v k. ú. České Budějovice 5,
5. návrh č. 7 U rybníčku v k. ú. České Budějovice 5,
6. návrh č. 8 U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2,
7. návrh č. 9 U Hada, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
8. návrh č. 10 U Hada II, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
9. návrh č. 11 Zahrádky, U Pekárenské, Husova kolonie - zahrádky, Husova kolonie v k. ú. 

České Budějovice 3,
10. návrh č. 13 Sídliště Vltava, U řeky, České Vrbné v k. ú. České Budějovice 2, České 

Vrbné,
11. návrh č. 14 Loděnice, Výstaviště, Sídliště Vltava v k. ú. České Budějovice 2,

II. s c h v a l u j e
následující návrhy na pořízení změn ÚPnM ve zkráceném postupu pořizování s tím, že 
finanční náklady spojené se zpracováním dokumentací budou hradit navrhovatelé:

1. návrh č. 7 U rybníčku v k. ú. České Budějovice 5,
2. návrh č. 8 U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2,
3. návrh č. 9 U Hada, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
4. návrh č. 10 U Hada II, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
5. návrh č. 14 Loděnice, Výstaviště, Sídliště Vltava v k. ú. České Budějovice 2,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
zajistit zahájení prací na pořizování následujících změn ÚPnM:
1. U rybníčku v k. ú. České Budějovice 5,
2. U Branišovské silnice v k. ú. České Budějovice 2,
3. U Hada, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
4. U Hada II, U Švába v k. ú. České Budějovice 2,
5. Loděnice, Výstaviště, Sídliště Vltava v k. ú. České Budějovice 2.

K bodu: Úprava směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. 
Zahrádky v katastrálním území České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/267/2022/M/116)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
úpravu směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky 
v katastrálním území České Budějovice 3,

II. s c h v a l u j e
v souladu s § 188 odst. (3) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a článkem 188 odst. (2) obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných 
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částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, úpravu směrné části 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.4.1. Zahrádky v katastrálním území 
České Budějovice 3,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
zajistit evidenci této úpravy směrné části územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
2.4.1 Zahrádky v katastrálním území České Budějovice 3.

K bodu: Neinvestiční dotace společnosti Hvězdy nad Vltavou, s. r. o., na Mezinárodní 
hudební festival Hvězdy nad Vltavou (č.j. KP-ZM/273/2022/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na kofinancování 

projektu "Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou", společnosti Hvězdy nad 
Vltavou, s. r. o., zastoupené MgA. Pavlem Šporclem, se sídlem U smaltovny 1210/2, 
Praha 7, Holešovice, IČO 24247201,

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

II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace statutárního města České 
Budějovice na kofinancování projektu.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2021 (č.j. KP-ZM/276/2022/M/125)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2022:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/281/2022/M/130)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové 
organizace se sídlem Pražská tř. 2275/108, České Budějovice, IČO 70890412, jehož součástí 
je aktualizovaná příloha č. 1, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace.
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K bodu: Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (č.j. KP-
ZM/279/2022/M/128)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 106/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení RM č. 768/2022 ze dne 30. 5. 2022 a program valné hromady společnosti FCC 
České Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 17. 6. 2022,

II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou hromadu 
společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., se sídlem Dolní 1, České Budějovice, IČO 
25171941, konanou dne 17. 6. 2022, jako náhradníka Mgr. Tomáše Chovance,

III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě 

dle pokynu obsaženého v usnesení RM č. 768/2022 ze dne 30. 5. 2022,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí za rok 2021 (č.j. KP-ZM/300/2022/M/147)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 107/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí 
za rok 2021.

K bodu: Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
ochrany životního prostředí v roce 2022, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 
(č.j. KP-ZM/304/2022/M/151)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 108/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50 tisíc Kč na poskytnutí dotací z dotačního 

programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2022 dle Protokolu hodnocení 
žádostí o dotaci č.2,

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

Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (č.j. KP-
ZM/317/2022/M/162)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 109/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Analytickou část a Návrhovou část Místní adaptační strategie města České Budějovice na 
změnu klimatu,

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

zpracovat Akční plán Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu 
klimatu na roky 2023-2024,

2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
zajistit aktualizaci Strategického plánu města České Budějovice tak, aby reflektoval 
výstupy Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu a zajistil 
vzájemnou systémovou koordinaci realizace a implementace dílčích strategických 
dokumentů.

K bodu: Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory a zřízení 
peněžního Fondu developerských projektů (č.j. KP-ZM/292/2022/M/139)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 110/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. Zásady statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory,
2. Statut Fondu developerských projektů,

II. z ř i z u j e
účelový peněžní fond s názvem Fond developerských projektů,

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

realizovat přijaté usnesení v části I. odst. 1,
2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,

podepsat a předložit primátorovi města, k podpisu Statut Fondu developerských projektů,
3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat Statut Fondu developerských projektů.

K bodu: Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové 
akademie (č.j. KP-ZM/312/2022/M/157)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 111/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie mezi 
statutárním městem České Budějovice, Českým svazem ledního hokeje, z. s. a HC České 
Budějovice, z. s.,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.



17

K bodu: Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové 
akademie (č.j. KP-ZM/315/2022/M/160)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 112/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie mezi 
statutárním městem České Budějovice, Fotbalovou asociací České republiky a SK Dynamo 
České Budějovice akademie, z. s.,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové 
akademie (č.j. KP-ZM/313/2022/M/158)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 113/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie 
mezi statutárním městem České Budějovice, Českým volejbalovým svazem a Volejbalovým 
klubem České Budějovice, z. s.,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 
s činností klubové hokejové akademie - HC Motor České Budějovice, z. s. (č.j. KP-
ZM/307/2022/M/153)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 114/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.750.000 Kč pro HC MOTOR České Budějovice, 

z. s., se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice IČO 14499061, na pokrytí 
nákladů souvisejících s činností klubové hokejové akademie - HC MOTOR České 
Budějovice, z. s., na sezónu 2022/2023,

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

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 
s činností klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice, z. s. (č.j. KP-
ZM/308/2022/M/154)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 115/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000.000 Kč pro SK Dynamo České Budějovice 

akademie, z. s., se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, 370 01 České 
Budějovice, IČO 47234199, na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové 
fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na sezónu 
2022/2023,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 
s činností klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s. 
(č.j. KP-ZM/306/2022/M/152)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 116/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.350.000 Kč pro Volejbalový klub České 

Budějovice, z. s., se sídlem Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 
60074205, na pokrytí nákladů souvisejících s činností klubové volejbalové akademie -
Volejbalový klub České Budějovice, z. s., na sezónu 2022/2023,

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

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

K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České 
Budějovice, z. s., za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-
týmu mužů v sezóně 2021/2022 (č.j. KP-ZM/303/2022/M/150)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 117/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Volejbalovému klubu České Budějovice, 

z. s., IČO 60074205, se sídlem Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, za 
reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 
2021/2022, ve výši 500.000 Kč,

2. návrh veřejnoprávní smlouvy,
II. u k l á d á

Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., za reprezentaci 
města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022 
(č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 118/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádného finančního příspěvku CBH2013, a. s., IČO 27596338, se sídlem 
Stupkova 3/1443, Praha 7, PSČ 170 00, za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné 
výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022, ve výši 500.000 Kč,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Mimořádná žádost o poskytnutí finančních prostředků na sportovní akci 
Mistrovství Evropy juniorů a do 23 let ve vodním slalomu, pořádaná Sportovním 
klubem Vodní slalom, z. s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice (č.j. KP-
ZM/301/2022/M/148)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 119/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku SK Vodní slalom, z. s., České Vrbné 

1995, 370 11 České Budějovice, ve výši 400.000 Kč na akci Mistrovství Evropy juniorů 
a do 23 let ve vodním slalomu,

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

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

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
v roce 2021 (č.j. KP-ZM/311/2022/M/156)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 120/2022:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/290/2022/M/137)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 121/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice, 
IČO 00581585, kterým se předává škole k hospodaření nemovitý majetek dle důvodové 
zprávy, 

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
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podepsat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České 
Budějovice.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/294/2022/M/141)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 122/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění pečovatelské služby pro tyto poskytovatele:

a) Charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.955.500 Kč,
b) Ledax, o. p. s., IČO 20868955, ve výši 1.454.500 Kč,
c) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 

výši 990.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/297/2022/M/144)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 123/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro tyto poskytovatele:

a) Arpidu, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., IČO 
65053079, ve výši 300.000 Kč,

b) Charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 533.000 Kč,
c) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 367.000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/298/2022/M/145)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 124/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění tísňové péče pro Život 90, z. ú., 

IČO 00571709, ve výši 256.897 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.
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K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2021 (č.j. KP-ZM/272/2022/M/121)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 125/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 
2021.

K bodu: Záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement na období 2023 - 2025 
prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele (č.j. KP-
ZM/299/2022/M/146)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 126/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr obnovení smlouvy Microsoft Enterprise Agreement  na období 2023 - 2025 
prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v roli centrálního zadavatele,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., neuvolněnému členu rady města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie 
ITI Českobudějovické aglomerace (č.j. KP-ZM/314/2022/M/159)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 127/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Programový rámec OP JAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI 
Českobudějovické aglomerace dle Přílohy č.1,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit předložení Programového rámce OP JAK - součásti Akčního plánu integrované 
územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace do výzvy řídícího orgánu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v monitorovacím systému MS 2021+.

K bodu: Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie 
ITI Českobudějovické aglomerace (č.j. KP-ZM/316/2022/M/161)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 128/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Programový rámec OP TAK - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI 
Českobudějovické aglomerace dle Přílohy č.1,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
zajistit předložení Programového rámce OP TAK - součásti Akčního plánu integrované 
územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace do výzvy řídícího orgánu 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v monitorovacím systému MS 2021+.
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K bodu: Dohoda o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317, a Zásoby, s. 
r. o., IČO 608 38 264 (č.j. KP-ZM/295/2022/M/142)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 129/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dohodu o narovnání se společnostmi THB CB, s. r. o., IČO 260 84 317 a Zásoby, s. r. o., IČO 
608 38 264, na základě níž dojde ke smírnému vyřešení sporu týkajícího se smlouvy 
o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku č. 2018001295 a prací 
provedených v ulici Fr. Škroupa v Českých Budějovicích,

II. u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,

předložit primátorovi města k podpisu dohodu o narovnání,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat dohodu o narovnání.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "Snížení 
energetické náročnosti MŠ Větrná" a "Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny 
ZŠ Nerudova" (č.j. KP-ZM/286/2022/M/135)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 130/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí:
1. Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná,
2. Stavební úpravy prostoru kuchyně a jídelny ZŠ Nerudova, dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice za 
rok 2021 (č.j. KP-ZM/269/2022/M/118)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 131/2022:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, účetní závěrku za rok 2021 za účetní jednotku 
statutární město České Budějovice dle důvodové zprávy.

K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021 (č.j. KP-
ZM/264/2022/M/114)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 132/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. přehled finančního hospodaření za rok 2021,
2. přehled peněžních fondů za rok 2021,
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3. vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního 
města České Budějovice 2021,

4. základní informace o majetku statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2021,
5. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, 

příspěvkovým organizacím a vyúčtování doplňkové (hospodářské) činnosti města za rok 
2021,

6. zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 
České Budějovice za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; chyby a nedostatky zjištěné 
při dílčích přezkoumáních hospodaření byly napraveny přijatými opatřeními v průběhu 
přezkoumání,

7. opatření přijatá k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021,

II. s c h v a l u j e
1. závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021 a dle § 17 odst. 7 písm. 

a) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 zjištěných v rámci závěrečného 
přezkoumání.

K bodu: Dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/309/2022/M/155)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 133/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 
13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice, 
na překlenutí případného dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru 
v části běžného rozpočtu, jímž se mění datum splatnosti do 30. 6. 2023,

II. u k l á d á
1. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,

předložit dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru k podpisu primátorovi města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, do 30. 6. 2022

podepsat dodatek č. 13 ke smlouvě o kontokorentním úvěru.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 99 až 101 (č.j. KP-ZM/284/2022/M/133)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 134/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 99 – zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu 

ve výši 2.092.254,53 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu 
začleňování" (6. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru 
sociálních věcí na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody 
(460.000 Kč), ostatní platy – terénní sociální pracovnice a konzultanti (600.000 Kč), 
ostatní osobní výdaje (200.000 Kč), nájemné (10.000 Kč), nákup ostatních služeb 
(912.373,19 Kč) a pohoštění (20.000 Kč). Současně zapojení nespecifikované rezervy 
běžných výdajů finančního odboru ve výši 110.118,66 Kč na vlastní podíl k dotaci,

2. rozpočtové opatření číslo 100 – zapojení příjmů z finančního vypořádání v celkové výši 
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13.253.253,25 Kč na zvýšení rezerv běžných výdajů finančního odboru 2.653.253,25 Kč 
a ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., dle 
rozpisu v celkové výši 10.600.000 Kč,

3. rozpočtového opatření číslo 101 – přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru z položky stroje, přístroje a zařízení – nové technické učebny ZŠ Pohůrecká do 
rozpočtu běžných výdajů na položku drobného dlouhodobého hmotného majetku – ZŠ 
Pohůrecká – učebny na úhradu výdajů za dodávku nábytku v rámci realizace dotační 
akce ve výši 2.400.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2022
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 99 až 101 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 392/5, k. ú. České Vrbné 
(ŘSD) (č.j. KP-ZM/296/2022/M/143)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 135/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 392/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 551 m2, k. ú. České Vrbné, 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, 
za cenu v místě a čase obvyklou, navýšenou v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném 
znění, tj. za kupní cenu ve výši 125.040 Kč,                

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 – prodeje části pozemku parc. č. 2176/3, k. ú. České 
Budějovice 2 – akce I/3 České Budějovice, DIAMANT  (č.j. KP-
ZM/280/2022/M/129)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 136/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2176/3 (jiná plocha, ostatní plocha) oddělené geometrickým 
plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 2176/15 (jiná plocha, ostatní plocha) o výměře 
176 m2 v k. ú. České Budějovice 2, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 
organizaci, IČO 65993390, za cenu v místě a čase obvyklou, navýšenou v souladu se 
zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, tj. za kupní cenu 131.070 Kč,

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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/928, v k. ú. 
České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (č.j. KP-ZM/302/2022/M/149)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 137/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. prodej id. 515/27367 pozemku parc. č. 2061/928 (zastavěná plocha a nádvoří), v k. ú. 

České Budějovice 2, náležející k bytové jednotce č. 1454/5, konkrétním fyzickým 
osobám (jako kupující), za účelem majetkového vypořádání vlastnických vztahů, za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 
4.600 Kč/m2, celkem za cenu ve výši 58.604 Kč,

2. prodej id. 791/27367 pozemku parc. č. 2061/928 (zastavěná plocha a nádvoří), v k. ú. 
České Budějovice 2, náležející k bytové jednotce č. 1454/34, konkrétní fyzické 
osobě (jako kupující), za účelem majetkového vypořádání vlastnických vztahů, za cenu 
stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 
4.600 Kč/m2, celkem za cenu ve výši 90.011 Kč,

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

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

podepsat kupní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2597/1, k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/285/2022/M/134)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 138/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 2579/1 (trvalý travní porost), oddělené geometrickým 
plánem č. 210-11/2022 a označené jako parc. č. 2579/4 o výměře 111 m2 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic, od konkrétní fyzické osoby, za účelem realizace akce "Stezka pro pěší 
mezi Kalištěm - Zalinami" - zpracování PD - k projektu PAR "obnovme polní cesty", za cenu 
v místě a čase obvyklou, tj. za 126 Kč/m2, celkem 13.990 Kč,

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 – směna pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České 
Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České 
Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé (č.j. KP-ZM/277/2022/M/126)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 139/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 2599/56, o výměře 839 m2 (orná půda), k. ú. České Budějovice 6, ve 
vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732, 
za pozemky parc.č. 2162/26, o výměře 525 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 2162/66, 
o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc. č. 2162/68, o výměře 4895 m2 (ostatní 
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plocha, jiná plocha), v  k. ú. České Budějovice 2, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby, 
s doplatkem ve výši 1.200.000 Kč ve prospěch statutárního města České Budějovice
s tím, že se konkrétní fyzické osoby vzdají všech případných právních nároků, které uplatňují 
nebo mohou uplatnit vůči statutárnímu městu České Budějovice v souvislosti s vlastnictvím 
pozemků parc. č. 2162/26, parc. č. 2162/66, parc. č. 2162/68, parc. č. 2162/70, parc. 
č. 2162/71 a parc. č. 2162/72, k. ú. České Budějovice 2,

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.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 v k. ú. 
České Budějovice 2 (ul. Větrná, DPS Máj)   (č.j. KP-ZM/291/2022/M/138)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 140/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2729 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 123 m2, k. ú. 
České Budějovice 2, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, do 
vlastnictví statutárního města České Budějovice, se závazkem statutárního města České 
Budějovice užívat převáděný majetek ve veřejném zájmu, za účelem zajištění provozu 
Domova pro seniory Máj, České Budějovice, a s podmínkou zřízení věcného práva ve 
prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111 (oprávněný), spočívajícího 
v závazku statutárního města České Budějovice (povinný) nezcizit převáděný majetek 
a nezatížit jej zástavním právem, to vše po dobu 20 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva k převáděnému majetku,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. 
Otýlie v Českých Budějovicích (rodiny Hlawa a Philipp) (č.j. KP-
ZM/293/2022/M/140)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 141/2022:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby hrobky (hmotné nemovité věci nezapisované do katastru 
nemovitostí) rodin Hlawa a Philipp, umístěné na hrobovém místě 0-1-9/H na hřbitově sv. 
Otýlie v Českých Budějovicích, na pozemku parc. č. 1216 (ostatní plocha, pohřebiště) v k. ú. 
České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, do 
vlastnictví statutárního města České Budějovice, s podmínkou jejího užívání ve veřejném 
zájmu po dobu 10 let,                

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 
2023 - 2035 (č.j. KP-ZM/274/2022/M/123)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 142/2022:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Souhrn analytické fáze Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České 
Budějovice na období 2023 - 2035,

II. s c h v a l u j e
Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice na období 2023 - 
2035,

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
zajistit aktualizaci Strategického plánu města České Budějovice tak, aby reflektoval výstupy 
Strategie kultury a zajistil vzájemnou systémovou koordinaci realizace a implementace 
dílčích strategických dokumentů.

K bodu: Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025 (č.j. KP-
ZM/318/2022/M/163)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 143/2022:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Koncepci rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025 v předloženém znění.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/270/2022/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 144/2022:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května 
a 13. června 2022 (č.j. KP-ZM/283/2022/M/132)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 145/2022:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16., 30. května 
a 13. června 2022.  
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K bodu: Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2022 (č.j. KP-
ZM/271/2022/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 146/2022:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
návrh termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2022 - 5. září.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3065/2 v k. ú. České 

Budějovice 7, u řeky Vltavy, Lidická tř. (č.j. KP-ZM/278/2022/M/127)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3065/2, o výměře 63 m2 
(zahrada), v k. ú. České Budějovice 7, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě 
a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1924 v k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nádražní, J. Plachty) (č.j. KP-ZM/287/2022/M/136)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1924 (zastavěná plocha a nádvoří) se 
stavbou bez čp/če - garáž, o výměře 43 m2 v k. ú. České Budějovice 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, 
minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  21. 6. 2022
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

Mgr. Martin Pražák

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Ing. Jiří Svoboda
primátor


