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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/297/2021/Z/4
Z Á P I S

z 21. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 14. 6. 2021 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

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

Omluveni: 
MUDr. Martin Kuba

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří 
Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo v zasedací místnosti v době 
zahájení (9:05) přítomno 36 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně 
se usnášet. 
Za opoždění příchod se omluvil Ing. Jan Mádl.
Za dřívější odchod se omluvil Richard Schötz. 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předsedkyně Zuzana Kudláčková, 
členové Mgr. Bc. Martin Pikous, RNDr. Michal Kohn, CSc., Mgr. Šimon Heller, 
Ing. arch. Jan Klein, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Jan Pikous 
(38,0,0,2/40).
Zastupitelé obdrželi na stůl důvodovou zprávu k materiálu Dispozice s majetkem města – 
prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice 
(KP-ZM/264/2021/M/144).
Byl schválen program 21. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (40,0,0,0/40).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Ing. Michaelu Kudláčkovou 
a doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Bylo hlasováno o ukončení 21. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (31,2,7,0/40) – návrh byl přijat.

1. Cena statutárního města České Budějovice za rok 2020 (KP-ZM/262/2021/M/142)
Přijato usnesení č. 74/2021 (34,0,8,1/43)
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Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Ing. Procházková, MBA konstatovala, že z dvaceti tří ročníků nebyla cena udělena 
desetkrát, považuje za reálné vyhlašovat udělení této ceny jednou za dva roky a dává ke 
zvážení tento návrh.

2. Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/206/2021/M/93)
Přijato usnesení č. 75/2021 (40,1,1,1/43)
Materiály č. 2 a 3 jako celek uvedl Ing. Svoboda.
V diskusi zazněly výhrady a pochybnosti k minulosti některých nominovaných 
k opětovnému zvolení přísedícími okresního soudu. Zároveň byl připomenut nedostatek 
přísedících jednak z důvodu neochoty zaměstnavatelů uvolňovat své zaměstnance na 
soudní jednání, opakující se i několikrát za měsíc, stejně tak z důvodu nízkého finančního 
ohodnocení této funkce, a také pasivity přísedících.

3. Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/244/2021/M/125)
Přijato usnesení č. 76/2021 (39,0,1,3/43)

4. Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště (KP-ZM/217/2021/M/101)
Přijato usnesení č. 77/2021 (39,0,4,0/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Bylo hlasování o tom, že volba členky Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště 
proběhne veřejným hlasováním (38,0,4,1/43). 
Ing. Moravec informoval o rezignaci Bc. Petra Novotného, na jeho místo místní obyvatelé 
navrhli Mgr. Miloslavu Hospodářskou, která v Třebotovicích dříve žila, je s výborem 
dlouhodobě v kontaktu a veřejnému životu v Třebotovicích se věnuje, na podzim 
letošního roku se bude stěhovat zpět do Třebotovic. 
Mgr. Kubeš doplnil informace o výsledcích práce tohoto výboru, kterých je hodně, výbor 
pravidelně zasedá, z jednání jsou k dispozici zápisy, existence výboru není jen formální.

5. Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton 
České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice (KP-ZM/236/2021/M/118)
Přijato usnesení č. 78/2021 (37,0,5,1/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
MgA. Piskač připomněl svoje výhrady k nesystémovosti poskytování dotace, navrhuje 
rovnocenné soutěžení o grantové tituly, uvítal by systémovou změnu, soutěž motivuje 
žadatele.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento 
návrh.

6. Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město 
České Budějovice" (KP-ZM/265/2021/M/145)
Přijato usnesení č. 79/2021 (30,9,1,3/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit záměr 
v předloženém znění. 
Proběhla rozsáhlá diskuse k předloženému záměru, k prospěšnosti podpory regionálního 
profesionálního sportu. Hráči uvedených klubů jsou dobrým vzorem a motivací pro děti 
a mládež, kluby spolupracují se školami. Předložený záměr je rozumným kompromisem 
oproti minulosti a v době rozpočtových omezení, je zachováním dřívější kontinuity, 
nasměrování prostředků tak, aby měly měřitelný efekt pro město České Budějovice 
i z pohledu cestovního ruchu.

7. Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za 
Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 4 (KP-ZM/214/2021/M/99)
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Přijato usnesení č. 80/2021 
Materiál uvedl Mgr. Thoma, navrhl oddělené hlasování a upozornil, že o vypořádání 
každé námitky musí zastupitelstvo hlasovat samostatně, což platí pro územně plánovací 
dokumentaci obecně. 
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí a II. konstatuje (42,0,0,1/43)
III. vyhovuje
1. námitce č. 1 (40,0,0,3/43)
2. námitce č. 2 (40,0,0,3/43)
3. námitce č. 3 (39,0,0,4/43)
4. námitce č. 4 (40,0,0,3/43)
5. námitce č. 5 (39,0,0,4/43)
IV. nevyhovuje
1. námitce č. 1 (37,0,3,3/43)
2. námitce č. 2 (36,0,4,3/43)
3. námitce č. 3 (36,0,4,3/43)
4. námitce č. 4 (35,0,4,4/43)
V. vydává a VI. ukládá (42,0,0,1/43)

8. Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/213/2021/M/98)
Přijato usnesení č. 81/2021 
Materiál uvedl Mgr. Thoma a navrhl oddělené hlasování.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí a II. konstatuje (38,0,0,5/43)
III. nevyhovuje
1. námitce č. 1 (35,0,0,8/43)
2. námitce č. 2 (37,0,0,6/43)
IV. vydává a V. ukládá (39,0,0,4/43)

9. Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků 
IV v k. ú. České Budějovice 2 (KP-ZM/220/2021/M/104)
Přijato usnesení č. 82/2021 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
Ing. Konečný, Ph.D. požádal, aby na příštích jednáních zastupitelstva města v případě 
schvalování nebo zamítání námitek ke změnám územního plánu byly námitky součástí 
materiálu, ne pouze v kolovadle.

10. Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. 
České Budějovice 6 (KP-ZM/215/2021/M/100)
Přijato usnesení č. 83/2021 
Materiál uvedl Mgr. Thoma a navrhl oddělené hlasování.
JUDr. Mlčoch připomněl, že klub Pirátů navrhoval, aby pořizování této změny územního 
plánu neprobíhalo ve zkráceném řízení. Návrh nebyl přijat s příslibem, že řada věcí bude 
dopracována v novém územním plánu. Nyní to bude dopracováno v územní studii. 
Upozornil na rozsáhlost území se záměrem osídlení, dodržení poměru zastavitelných 
a nezastavitelných ploch. Nutnost adaptace na klimatické změny (zelenomodrá iniciativa), 
přijatelnost z hlediska životního prostředí. Dále upozornil na již existující územní studii. 
Mgr. Thoma doplnil, že studie bude obsahovat rozsah zastavitelnost území, jeho finální 
podobu. Návrh územní studie schvaluje rada města, ale přislíbil, že uvedené 
připomínky budou vypořádány v rámci zadání studie. Dále uvedl, že schválením nové 
studie pozbývá platnost stávající studie. 
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí a II. konstatuje (27,0,9,6/42)
III. nevyhovuje
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1. námitce č. 1 (30,0,10,3/43)
2. námitce č. 2 (28,0,10,5/43)
3. námitce č. 3 (29,0,11,3/43)
4. námitce č. 4 (30,0,10,3/43)
5. námitce č. 5 (30,0,9,4/43)
6. námitce č. 6 (29,0,11,3/43)
7. námitce č. 7 (28,0,10,5/43)
8. námitce č. 8 (28,0,11,4/43)
9. námitce č. 9 (28,0,11,4/43)
10. námitce č. 10 (29,0,11,3/43)
11. námitce č. 11 (29,0,11,3/43)
IV. vydává a V. ukládá (29,0,11,3/43)

11. Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. 
České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným 
postupem pořizování (KP-ZM/219/2021/M/103)
Přijato usnesení č. 84/2021 
Materiál uvedl Mgr. Thoma a požádal o úpravu návrhu usnesení v části III. 1. „námitku 
uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7“ a navrhl 
oddělené hlasování.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí a II. konstatuje (31,0,7,5/43)
III. nevyhovuje
1. námitce č. 1 (30,0,8,5/43)
2. námitce č. 2 (28,0,9,6/43)
IV. vydává a V. ukládá (30,0,9,4/43)

12. Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – 
víceletá dotační podpora v roce 2022 – 2023 (KP-ZM/255/2021/M/135)
Přijato usnesení č. 85/2021 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.
V diskusi zazněly kladné ohlasy k vzniku pravidel pro víceleté granty a ocenění práce 
jejich tvůrců. Bylo upřesněno, že každý žadatel o víceletý grant může podat pouze jednu 
žádost. Nepředpokládá se kumulace žádostí do víceletých grantů a žádostí o dotace na 
zvlášť významné akce.

13. Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 (KP-
ZM/266/2021/M/146)
Přijato usnesení č. 86/2021 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
V diskusi zazněly doplňující informace k žadatelům některých projektů, nejedná se 
o fyzické osoby. Vybrané projekty jsou v souladu s pravidly pro poskytování dotací.

14. Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní 
haly České Budějovice" (KP-ZM/256/2021/M/136)
Přijato usnesení č. 87/2021 (31,0,10,2/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento 
záměr. 
Ing. Konečný, Ph.D. uvedl, že sportovní hala nevyhovuje současným normám a považuje 
za vhodné řešit halu jako celek. Dotázal se ohledně řešení azbestu v obvodových stěnách. 
Ing. Moravec uvedl, že součástí podkladů tohoto bodu je seznam již provedených nebo 
plánovaných investic. Jednou z nich je oprava oken a součástí toho je také odstranění 
azbestu. Je vysoutěženo, pouze realizace byla odložena. Nahlédnout do podkladových 
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materiálů je možné po domluvě s ředitelem Sportovních zařízení města České 
Budějovice.
Ing. Vojtko, Ph.D. doplnil, že na jednání sportovní komise 15. 6. 2021 bude součástí 
programu také téma sportovní haly.

15. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/249/2021/M/130)
Přijato usnesení č. 88/2021 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

16. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/248/2021/M/129)
Přijato usnesení č. 89/2021 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

17. Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní 
turistiky "Lodě na vltavské vodě" (KP-ZM/247/2021/M/128)
Přijato usnesení č. 90/2021 (32,6,2,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento 
záměr. 

18. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 
2020 (KP-ZM/233/2021/M/115)
Přijato usnesení č. 91/2021 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

19. Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České 
Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu (KP-ZM/207/2021/M/94)
Usnesení nebylo přijato (0,20,20,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
J. Berka, informoval o projednání žádosti sportovní komisí. Komise poskytnutí dotace 
nepodpořila. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor materiál projednal a nedoporučil zastupitelstvu 
města navržené usnesení schválit.

20. Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na 
vybudování dětského hřiště (KP-ZM/232/2021/M/114)
Přijato usnesení č. 92/2021 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento 
záměr.
V diskusi zaznělo ocenění práce klubu, modernizace areálu Složiště, budování dětského 
hřiště.

21. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských 
olympioniků na rok 2021 (KP-ZM/234/2021/M/116)
Přijato usnesení č. 93/2021 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit tento 
materiál.
Dále zazněly připomínky k systému poskytování neinvestiční dotace a její výši.
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 41 Vystoupení občanů.

22. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/246/2021/M/127)
Přijato usnesení č. 94/2021 (38,0,0,4/42)
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Ing. Vojtko, Ph.D. podal souhrnný komentář k materiálům bodů č. 22, 23 a 24.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor všechny tři materiály projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předložené podobě.

23. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/245/2021/M/126)
Přijato usnesení č. 95/2021 (38,0,0,4/42)

24. Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (KP-ZM/241/2021/M/123)
Přijato usnesení č. 96/2021 (38,0,0,4/42)

25. Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (KP-ZM/239/2021/M/121)
Přijato usnesení č. 97/2021 (35,0,3,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., informoval o projednání materiálu na finančním 
výboru. Řeší se zachování služby do budoucna, ale za lepších ekonomických podmínek, 
je schválena změna smlouvy, rozšíření působnosti za hranice města.

26. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2021 - 1. výzva (KP-ZM/238/2021/M/120)
Přijato usnesení č. 98/2021 (40,0,1,2/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
doc. Ing. Kozlová, Ph.D. učinila oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet 
zájmu) s tím, že je vedoucí pobočky Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích. Dále 
se dotázala ohledně neposkytnutí dotace pro mateřská centra na úhradu nájemného a na 
podporu služeb týdenního stacionáře Centra Bazalka a Hospice sv. Jana N. Neumanna. 
Ing. Vojtko, Ph.D. vysvětlil, že finanční podpora hospicové péče byla i v minulosti řešena 
stejným způsobem, samostatně, formou mimořádné dotace. K dotazu ohledně týdenního 
stacionáře uvedl, že sociální komise na svém jednání rozhodla, že vybere jednu službu 
z žádostí a tu podpoří větší částkou. S mateřskými centry proběhlo jednání, byl domluven 
konkrétní postup v této věci k oboustranné spokojenosti. 
Ing. Moravec učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu) 
v souvislosti se z. ú. PREVENT99.
Ing. Vojtko, Ph.D. na dotaz doc. Ing. Kozlové, Ph.D. podal informace k projektu 
"Podpora dětí v psychosociálním riziku". Záměrem projektu je vytvořit funkční systém 
prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví dětí, mladých lidí, zahrnující 
i podporu rodiny či jiných pečovatelů.

27. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích (KP-ZM/218/2021/M/102)
Přijato usnesení č. 99/2021 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.

28. Dodatek č. 12 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/257/2021/M/137)
Přijato usnesení č. 100/2021 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tento materiál projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předložené podobě.

29. Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za 
rok 2020 (KP-ZM/227/2021/M/109)
Přijato usnesení č. 101/2021 (39,0,1,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický. V textu návrhu usnesení bylo vypuštěno slovo „schválit“. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tento materiál projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předložené podobě.



7

30. Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020 (KP-
ZM/208/2021/M/95)
Přijato usnesení č. 102/2021 (36,0,4,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tento materiál projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předložené podobě.

31. Rozpočtová opatření číslo 69 až 71 (KP-ZM/226/2021/M/108)
Přijato usnesení č. 103/2021 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Z. Kudláčková v návaznosti na soudní výrok k nezákonnosti vládního nařízení o uzavření 
sportovišť, dala ke zvážení návrh soudního vymáhání ušlého zisku.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tento materiál projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit všechna 3 rozpočtová opatření.

32. Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 (KP-ZM/235/2021/M/117)
Přijato usnesení č. 104/2021 (35,0,3,5/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.

33. Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového 
dohledového systému města České Budějovice" (KP-ZM/237/2021/M/119)
Přijato usnesení č. 105/2021 (29,3,6,5/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor tento materiál projednal a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předložené podobě.
J. Hansal vznesl dotaz ohledně určování ceny, proč stojí jedna kamera cca půl milionu 
korun.
Ing. Holický uvedl, že se jedná o systém, který bude začleněn do systému dopravní 
telematiky. Akce běží již několik let. Spadají do ní strategické detektory, dopravně 
informační řídící centrum. Celý soubor těchto investičních akcí je dotačně podpořen. 
V tomto případě z operačního programu „doprava“.  
J. Hansal požádal o podrobnější informace v písemné podobě.

34. Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 
za rok 2020 (KP-ZM/211/2021/M/97)
Přijato usnesení č. 106/2021 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35. Majetkové dispozice ()

35.1 Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory  (KP-
ZM/242/2021/M/124)
Přijato usnesení č. 107/2021 (34,0,0,9/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. ú. 
České Budějovice 7, Děkanská pole (KP-ZM/229/2021/M/111)
Přijato usnesení č. 108/2021 (34,0,0,9/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.3 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České 
Budějovice 6, Nové Hodějovice (KP-ZM/264/2021/M/144)
Přijato usnesení č. 109/2021 (27,0,10,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že na začátku jednání zastupitelé obdrželi novou 
důvodovou zprávu k tomuto materiálu, doplněnou o vyjádření dotčených odborů 
magistrátu města. 
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V diskusi zazněly pochybnosti k prodeji pozemku v souvislosti s tvorbou nového 
územního plánu i existencí pachtovní smlouvy na tento pozemek.

35.4 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/6 v k. ú. 
České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 
375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny) (KP-ZM/259/2021/M/139)
Přijato usnesení č. 110/2021 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a navrhl spojit diskusi s materiálem v bodu č. 35.5.

35.5 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. ú. 
České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory 
a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny) (KP-
ZM/258/2021/M/138)
Přijato usnesení č. 111/2021 (37,0,0,6/43)

35.6 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú. 
 České Budějovice 3 (ul. Horní) (KP-ZM/252/2021/M/133)
Usnesení nebylo přijato (12,2,20,9/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. Na jednání rady města v této věci nebylo přijato 
usnesení. Odbor správy veřejných statků odkup majetku neshledal potřebným.

35.7 Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 2673/2 za 
část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice (KP-ZM/261/2021/M/141)
Přijato usnesení č. 112/2021 (35,0,0,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.8 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. 
České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (KP-ZM/230/2021/M/112)
Přijato usnesení č. 113/2021 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.9 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie 
v Českých Budějovicích   (KP-ZM/240/2021/M/122)
Přijato usnesení č. 114/2021 (39,0,2,2/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
V souvislosti s námitkou Ing. Konečného, Ph.D. ohledně převzetí hrobek od státu do 
vlastnictví města a nákladnosti jejich rekonstrukce i údržby bylo upřesněno, že se jedná 
o aktivitu města, je vytipováno několik hrobů významných občanů města České 
Budějovice na základě elaborátu Daniela Kováře. Je to prakticky péče o památky ve 
městě, záchrana hrobů před zánikem.

35.10 Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 3931/3, 
3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České Budějovice 7, 
ul. Plavská   (KP-ZM/228/2021/M/110)
Přijato usnesení č. 115/2021 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.11 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže 
v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská) (KP-ZM/225/2021/M/107)
Přijato usnesení č. 116/2021 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
V diskusi zazněla všeobecná podpora předloženého záměru. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D.: zastupitelstvo města I. schvaluje záměr 
prodeje pozemku parc. č. 249/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če (garáž), k. ú. České 
Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady 



9

spojené s prodejem (35,0,4,4/43) – návrh byl přijat.
Bylo hlasováno o části usnesení II. ukládá v předloženém znění (37,0,2,4/43).  

35.12 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 1077, 
k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů) (KP-ZM/224/2021/M/106)
Usnesení nebylo přijato (0,35,4,4/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Vojtko, Ph.D. se vyjádřil proti prodeji, prostor slouží jako klub seniorů.

35.13 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (KP-ZM/250/2021/M/131)
Usnesení nebylo přijato (0,17,20,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Procházková, MBA se vyslovila proti schválení předloženého záměru.

35.14 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České 
Budějovice 6, Nové Hodějovice (KP-ZM/263/2021/M/143)
Usnesení nebylo přijato (0,32,3,8/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.15 Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 v k. 
ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj (KP-ZM/251/2021/M/132)
Usnesení nebylo přijato (0,30,7,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35.16 Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku parc. č. 
454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská (KP-ZM/231/2021/M/113)
Usnesení nebylo přijato (0,29,8,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

36. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/210/2021/M/96)
Přijato usnesení č. 117/2021 (36,0,0,7/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Konečný, Ph.D. vyjádřil nespokojenost s odpovědí, kterou dostal na svůj dotaz, 
vznesený na minulém jednání zastupitelstva města ohledně spolupráce Mgr. Lavičky na 
projektech Dopravního podniku města České Budějovice v době svého působení na pozici 
náměstka primátora. Svůj dotaz vznesl znovu: Kolik smluv a v jakém časovém období 
měl Mgr. Lavička v době, kdy zastával funkci náměstka primátora? Kdo projekt zadal, 
kolik lidí na něm pracovalo, kdy projekt začal a kdy skončil, jaká byla navržená odměna 
a kolik bylo skutečně vyplaceno?

37. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 
a 31. května 2021 (KP-ZM/254/2021/M/134)
Přijato usnesení č. 118/2021 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

38. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 31. 3. 2021 (KP-ZM/260/2021/M/140)
Přijato usnesení č. 119/2021 
Materiál uvedl Ing. Maroš a navrhl oddělené hlasování.
Oddělené hlasování:
I. bere na vědomí (40,0,0,3/43)
II. pověřuje 
1. (40,0,0,3/43)
2. (9,1,29,4/43)
III. ukládá (40,0,0,3/43)
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39. Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2021 (KP-
ZM/223/2021/M/105)
Přijato usnesení č. 120/2021 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

40. Diskuse zastupitelů ()
doc. Ing. Kozlová, Ph.D. se dotázala, kdy budou k dispozici výsledky vyhodnocení 
marketingové studie ohledně potřebnosti či nepotřebnosti vodního světa v Českých 
Budějovicích. 
Ing. Svoboda uvedl, že pro členy zastupitelstva města bude připraven seminář se 
zhotoviteli studie. 
RSDr. Braný se dotázal na záměr města, potažmo dopravního podniku ve věci inovace, 
revitalizace zastávek MHD. Z některých zmizely lavičky, např. na zastávce u vědecké 
knihovny. Dále upozornil na složitou situaci v okolí výstavby dálnice, problémy 
s parkováním, nedostatečnou činnost MP. 
Ing. Svoboda uvedl, že zmíněné informace předá MP s žádostí o zvýšení dohledu 
strážníků v lokalitě kolem staveniště dálnice D3 co se týče průjezdů nákladních 
automobilů i parkování vozidel stavební společnosti. 
Ing. Dolejš k dotazu ohledně zastávek MHD vč. laviček uvedl, že tyto nejsou v majetku 
Dopravního podniku města České Budějovice, tudíž s nimi nemůže nikterak nakládat. 
Některé jsou v majetku města, některé v soukromém vlastnictví, jiné jsou provozovány 
reklamními společnostmi. Připravených záměrů na rekonstrukci, renovaci zastávek bylo 
v minulosti již několik, jsou vždy otázkou financí, v tomto případě i mnoha milionů.
RSDr. Braný požádal o písemnou informaci z jakého důvodu byly odstraněny lavičky ze 
zastávky MHD u vědecké knihovny na Lidické tř. a zda budou vráceny zpět nebo 
nahrazeny.
Z. Kudláčková upozornila na značný nepořádek v podchodu u nádraží a vznesla dotaz, 
kdo se stará o úklid podchodu a jaké má město do budoucna plány s tímto prostorem. 
JUDr. Ing. Bouzek uvedl, že podchod je v majetku města, ve správě Správy domů, s.r.o., 
která nechala vypracovat studii, odhad na opravu. Investice do opravy by byla značná 
z důvodu zlého technického stavu. Byla zde úvaha pronájmu prostor pro streetart galerii, 
ateliéry umělců, pro alternativní kulturu. Další variantou využití byl záměr SŽDC umístit 
zde půjčovnu a úschovnu kol. Od tohoto záměru posléze SŽDC ustoupilo. Na úklid 
podchodu je v současné době Správou domů vypsána veřejná zakázka.
Mgr. Nadberežný upozornil na zábor značné části komunikací stavebními společnostmi 
při realizaci staveb ať již městských nebo krajských a požádal dotčené odbory o dohled. 
Dále upozornil na novou cyklostezku na konci Rožnova, která dál na žádnou nenavazuje. 
Zřejmě se jedná o chybu v projektu.  
Mgr. Bajt informoval, že v rámci probíhající stavby dálnice D3, severní a jižní spojky 
často dochází k přerušení cest pro chodce a cyklisty a bude iniciovat projednání a řešení 
těchto skutečností na dopravní komisi. 
Ing. Světlana Procházková, MBA prezentovala situaci před vědeckou knihovnou po 
dostavbě nové budovy knihovny. Upozornila, že na nájezdovou rampu, vedoucí ke 
vchodu do nové budovy knihovny se nelze dostat jinak, než z chodníku na Lidické tř. 
Během stavebních prací se stalo, že původní chodník po rekonstrukci nebyl dokončen až 
k nové budově knihovny. Požádala o písemnou odpověď, zda je zástupcům města tento 
problém znám, a pokud ano, jaký je termín dokončení chodníku. 
Ing. Holický uvedl některé skutečnosti k uvedenému problému a slíbil doplnění informací 
písemně.   

41. Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h) ()
K tomuto bodu nevystoupil žádný občan.
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- Žádost Jana Marka o znovuuzavření příkazné smlouvy na předprodej vstupenek 
v předprodejní síti CBsystém společně s odpovědí Odboru kultury a cestovního ruchu 
Magistrátu města České Budějovice (KP-ZM/267/2021)

- Nabídka Lubomíra Lukeše – Letní putovní kino společně s odpovědí Odboru kultury 
a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice (KP-ZM/268/2021)

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.

21. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:17 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 2020 (č.j. KP-

ZM/262/2021/M/142)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení rady města neudělit Cenu statutárního města České Budějovice za rok 2020.

K bodu: Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/206/2021/M/93)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2021:
zastupitelstvo města

I. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Josefa Jedličku, Jiřího Kislingera, 
Ing. Dagmar Marouškovou, Elišku Michalcovou, Janu Molkovou a Josefa Říhu, 

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o opětovném zvolení přísedících.

K bodu: Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-
ZM/244/2021/M/125)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2021:
zastupitelstvo města

I. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Radka Šafáře, Marie Martínkové, Libuše 
Mikulášové, 

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o opětovném zvolení přísedících.

K bodu: Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště (č.j. KP-
ZM/217/2021/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
vzdání se funkce člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Bc. Petra Novotného,

II. v o l í
Mgr. Miloslavu Hospodářskou členkou Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště.



13

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton 
České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice (č.j. KP-
ZM/236/2021/M/118)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Jihočeský jazzový festival 2021 ve 

dnech 3. 8. - 5. 8. 2021 offprogram, 6. 8. a 7. 8. 2021 hlavní open air v Českých 
Budějovicích ve výši 600.000 Kč pro Jihočeský Jazzový festival, s. r. o., Okružní 2615, 
370 01 České Budějovice, IČO 26470837,

2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 1/2 Maraton České Budějovice 2021 
dne 23. 10. 2021 ve výši 400.000 Kč pro Tempo Team Prague, s. r. o., Františka Křížka 
461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 25107615,

3. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Night Run a Avon běh České 
Budějovice dne 2. 10. 2021 v Českých Budějovicích ve výši 80.000 Kč pro Event media, 
s. r. o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24269573,

4. návrh smlouvy ve vzorovém znění,
II. u k l á d á

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.

K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární 
město České Budějovice" (č.j. KP-ZM/265/2021/M/145)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město České 
Budějovice" s celkovou předpokládanou hodnotou 30.000.000 Kč bez DPH,

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

K bodu: Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. 
Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 4 (č.j. KP-ZM/214/2021/M/99)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 91 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 
a 4 (dále též "změna č. 91 ÚPnM"), po provedeném řízení dle § 55b ve vazbě na §§ 52 a 53 
stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, odůvodnění 
rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 91 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
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v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 45797/2021,

III. v y h o v u j e
1. námitce č. 1 v částech Ad1 a Ad2, kterou uplatnila společnost ŠTROB &, spol. s r. o., 

Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice,
2. námitce č. 2 v částech Ad1, Ad2 a Ad3, kterou uplatnila společnost Mane Holding, a. s., 

České Budějovice, Okružní 2615, 370 01 České Budějovice,
3. námitce č. 3 v částech Ad1 a Ad2, kterou uplatnila společnost MANE BETON, a. s., 

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice,
4. námitka č. 4 v částech Ad2 a Ad3, kterou uplatnila Advokátní kancelář Mgr. Martin Pixa, 

Lannova tř. 1893/ 32a, 370 01 České Budějovice, která zastupuje na základě plné moci 
společnost AUTO FUTURE, s. r. o., Antala Staška 1966, 370 07 České Budějovice,

5. námitce č. 5, kterou uplatnila společnost Čepro, a. s., Dělnická 213/2, Holešovice, 170 00 
Praha 7.

IV. n e v y h o v u j e
1. námitce č. 1 v části Ad3, kterou uplatnila společnost ŠTROB &, spol. s r. o., Senovážné 

nám. 231/7, 370 01 České Budějovice,
2. námitce č. 2 v části Ad4, kterou uplatnila společnost Mane Holding, a. s., České 

Budějovice, Okružní 2615, 370 01 České Budějovice,
3. námitce č. 3 v části Ad3, kterou uplatnila společnost MANE BETON, a. s., Okružní 

2615, 370 01 České Budějovice,
4. námitka č. 4 v části Ad1, kterou uplatnila Advokátní kancelář Mgr. Martin Pixa, Lannova 

tř. 1893/ 32a, 370 01 České Budějovice, která zastupuje na základě plné moci společnost 
AUTO FUTURE, s. r. o., Antala Staška 1966, 370 07 České Budějovice.

V. v y d á v á
změnu č. 91 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 51 stran, z toho 2 
strany textu (strana 4-5) a 5 výkresů A4 výroku, 46 stran textu (strany 6-51) a 2 výkresy A4 
odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, 
v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

VI. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 91 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 4, včetně dokladů o jejím 
pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 91 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 91 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. 
Třebotovice (č.j. KP-ZM/213/2021/M/98)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 92 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice (dále též „změna č. 92 
ÚPnM“), po provedeném řízení ve smyslu § 55b ve vazbě na §§ 52 a 53 stavebního zákona, 
včetně odůvodnění obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí 
o námitkách, uplatněnou připomínku a její vyhodnocení,
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II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 92 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, 
územníhoplánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 17612/2021,

III. n e v y h o v u j e
1. námitce č. 1 fyzických osob,
2. námitce č. 2, kterou uplatnila společnost ČEVAK, a. s., sídlem Severní 8/2264, České 

Budějovice,
IV. v y d á v á

změnu č. 92 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 16 stran, z toho 1 
strany textu (strana 3) a 3 výkresů A4 výroku, 12 stran textu (strany 4 až 15) a 3 výkresy A4 
odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, 
v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

V. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 92 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice, včetně dokladů o jejím pořizování, u odboru 
územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 92 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 92 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských 
rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/220/2021/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 93 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2 
(dále též „změna č. 93 ÚPnM“), po provedeném řízení ve smyslu § 55b ve vazbě na §§ 52 
a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, 
odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 93 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 46570/2021,

III. v y h o v u j e
námitce č. 1, kterou uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/2, Holešovice 170 00 
Praha 7,

IV. v y d á v á
změnu č. 93 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 61 stran, z toho 6 
strany textu (strany 5 až 10) a 9 výkresů A4 výroku, 22 stran textu (strany 11 až 32) a 2 
výkresy A4 odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně 
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závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, 
v platném znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

V. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 93 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České Budějovice 2, včetně dokladů o jejím 
pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 93 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 93 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. 
ú. České Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/215/2021/M/100)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 94 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 6 (dále též 
„změna č. 94 ÚPnM“), po provedeném řízení ve smyslu § 55b ve vazbě na §§ 52 a 53 
stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, odůvodnění 
rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e ,
že návrh změny č. 94 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 56828/2021,

III. n e v y h o v u j e
1. námitce č. 1, kterou uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice 

170 00 Praha 7,
2. námitce č. 2 fyzické osoby,
3. námitce č. 3 fyzické osoby,
4. námitce č. 4 fyzické osoby,
5. námitce č. 5 fyzické osoby,
6. námitce č. 6 fyzické osoby,
7. námitce č. 7 fyzické osoby,
8. námitce č. 8 fyzické osoby,
9. námitce č. 9 fyzické osoby,,
10. námitce č. 10 fyzické osoby,
11. námitce č. 11 fyzické osoby,

IV. v y d á v á
změnu č. 94 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 78 stran, z toho 3 
strany textu (strany 4 až 6) a 5 výkresů A4 výroku, 72 stran textu (strany 7 až 78) a 3 výkresy 
A4 odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném 
znění, v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

V. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 94 územního plánu města České Budějovice 
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v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 6, včetně dokladů o jejím pořizování, 
u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 94 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 94 ÚPnM 
včetně úplného znění.

K bodu: Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. 
ú. České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. 
zkráceným postupem pořizování (č.j. KP-ZM/219/2021/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy, kterým bude vydána dokumentace změny č. 95 územního plánu 
města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2 (dále též 
"změna č. 95 ÚPnM"), po provedeném řízení ve smyslu § 55b ve vazbě na §§ 52 a 53 
stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahující návrh rozhodnutí o námitkách, odůvodnění 
rozhodnutí o námitkách, uplatněnou připomínku a její vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 95 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
pozdějších aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací, se stanovisky dotčených
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu, pod č. j.: KUJCK 53698/2021,

III. n e v y h o v u j e
1. námitce č. 1, kterou uplatnila společnost ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 

00 Praha 7,
2. námitce č. 2 fyzické osoby,

IV. v y d á v á
změnu č. 95 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 31 stran, z toho 4 
strany textu (4 -7) a 6 výkresů A4 výroku, 24 stran textu (8 až 31) a 2 výkresy A4 
odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, 
v rozsahu měněných částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

V. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 95 územního plánu města České Budějovice 

v lokalitě 3.8.1 U Hada I v k. ú. České Budějovice 2, včetně dokladů o jejím pořizování, 
u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice,

2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 95 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu,

3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údajů o vydané změně č. 95 ÚPnM 
včetně úplného znění.
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K bodu: Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu 
kultury – víceletá dotační podpora v roce 2022 – 2023 (č.j. KP-ZM/255/2021/M/135)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – 
víceletá dotační podpora v roce 2022 – 2023 v předloženém znění,

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

K bodu: Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
ochrany životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 
(č.j. KP-ZM/266/2021/M/146)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2021:
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 2021 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.

K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu 
Sportovní haly České Budějovice" (č.j. KP-ZM/256/2021/M/136)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní haly 
České Budějovice",

II. u k l á d á
Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/249/2021/M/130)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 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,
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II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/248/2021/M/129)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové 
organizace, Větrná 731/13, České Budějovice, IČO 71173064, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní 
turistiky "Lodě na vltavské vodě" (č.j. KP-ZM/247/2021/M/128)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na zajištění organizace akce s názvem 

"Lodě na vltavské vodě", jehož organizátorem je Českobudějovicko-Hlubocko, z. s., 
IČO: 04666038, se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou,

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

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění organizace akce s názvem 
"Lodě na vltavské vodě".  

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
v roce 2020 (č.j. KP-ZM/233/2021/M/115)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 91/2021:
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 2020.

K bodu: Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na 
vybudování dětského hřiště (č.j. KP-ZM/232/2021/M/114)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., se sídlem 
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Riegrova 2670/20A, České Budějovice, PSČ 370 01, IČO 27000311, na vybudování 
dětského hřiště ve výši 1.032.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace.

K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských 
olympioniků na rok 2021 (č.j. KP-ZM/234/2021/M/116)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 93/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků, se sídlem 

Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice, PSČ 370 21, IČO 28073924 na rok 2021 
ve výši 70.000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/246/2021/M/127)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 94/2021:
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) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 360.100 Kč,
c) Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 539.900 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: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/245/2021/M/126)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 95/2021:
zastupitelstvo města

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

a) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 
výši 1.003.950 Kč,

b) Ledax, o. p. s., IČO 28068955, ve výši 1.235.700 Kč,
c) Městskou charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 1.710.350 Kč,

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,
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II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/241/2021/M/123)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 96/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele tísňové péče ŽIVOT 90, z. ú., IČO 
00571709, ve výši 220.405 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (č.j. KP-
ZM/239/2021/M/121)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 97/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace Městské charitě České Budějovice, IČO 60072709, na zajištění 
provozu Taxíku Maxíku ve výši 135.047 Kč,

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 2021 - 1. výzva (č.j. KP-ZM/238/2021/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 98/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblastí v roce 2021 - 1. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané žádosti k podpoře 
s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 
o místních poplatcích (č.j. KP-ZM/218/2021/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 99/2021:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích, dle důvodové zprávy,
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II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dodatek č. 12 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/257/2021/M/137)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 100/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 12 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. 2022,

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

předložit dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním úvěru k podpisu primátorovi města,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, do 30. 6. 2021

podepsat dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním účtu.

K bodu: Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice 
za rok 2020 (č.j. KP-ZM/227/2021/M/109)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 101/2021:
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 roku 2020 za účetní jednotku 
statutárního města České Budějovice dle důvodové zprávy. 

K bodu: Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020 (č.j. KP-
ZM/208/2021/M/95)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 102/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. přehled finančního hospodaření za rok 2020,
2. přehled peněžních fondů za rok 2020,
3. vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního 

města České Budějovice 2020,
4. základní informace o majetku statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2020,
5. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, 

příspěvkovým organizacím a vyúčtování doplňkové (hospodářské) činnosti města za rok 
2020,

6. zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 
České Budějovice za období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020; chyby a nedostatky zjištěné při 
dílčích přezkoumáních hospodaření byly napraveny přijatými opatřeními v průběhu 
přezkoumání,
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II. s c h v a l u j e
1. závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020 a dle § 17 odst. 7 písm. 

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

2. přijatá opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 zjištěných v rámci závěrečného 
přezkoumání,

III. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 12. 2022
předložit zastupitelstvu města informaci o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků 
uvedených ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
zjištěných v rámci závěrečného přezkoumání.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 69 až 71 (č.j. KP-ZM/226/2021/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 103/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 69 – zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2020 

v celkové výši 6.161.712,55 Kč ve prospěch nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru (2.161.712,55 Kč) a ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů 
společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. (4.000.000 Kč),

2. rozpočtové opatření číslo 70 – zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru pro úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města 
České Budějovice, a to navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu 
tržeb za období prvního čtvrtletí roku 2021 v souvislosti s vládními nařízeními 
o uzavření sportovišť ve výši 11.750.000 Kč (v rámci úpravy dochází ke snížení 
závazného ukazatele spotřeba energie),

3. rozpočtové opatření číslo 71 – zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků 
na nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu na dofinancování 
nákladů na likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok 2021 dle dodatku č. 12 Smlouvy 
o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice ve výši 2.668.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2021
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 69 až 71 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 (č.j. KP-ZM/235/2021/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 104/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 – přesun části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 
investičního odboru z akce rekonstrukce mostů a lávek na akci stavební úpravy ulic na 
dofinancování rekonstrukce ulic Šumavská, U Malše a Zeyerova (úsek Budovcova – M. 
Vydrové) v celkové výši 13.000.000 Kč (náklady dle aktualizovaných projektových 
dokumentací jsou vyšší oproti předpokladu),

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 6. 2021
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 do rozpočtu města roku 2021.
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K bodu: Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření 
kamerového dohledového systému města České Budějovice" (č.j. KP-
ZM/237/2021/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 105/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového 
dohledového systému města České Budějovice", dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové 
péče za rok 2020 (č.j. KP-ZM/211/2021/M/97)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 106/2021:
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 
2020.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory  
(č.j. KP-ZM/242/2021/M/124)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 107/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, v k. ú. 
Haklovy Dvory, do vlastnictví konkrétní fyzické osobě (jako kupující), za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 26.000 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 pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. 
ú. České Budějovice 7, Děkanská pole (č.j. KP-ZM/229/2021/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 108/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 3453/5, o výměře 113 m2 (zahrada) a parc. č. 3453/7, o výměře 25 m2 
(manipulační plocha, ostatní plocha), vše v k. ú. České Budějovice 7, konkrétním fyzickým 
osobám, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 120.850 Kč (tj. 875,70 Kč/m2) a náklady 
spojené s tímto prodejem, 
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat kupní smlouvu. 
 

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České 
Budějovice 6, Nové Hodějovice (č.j. KP-ZM/264/2021/M/144)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 109/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2671/69 (jiná plocha, ostatní plocha), oddělené geometrickým 
plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 2671/98 o výměře 43 m2 v k. ú. České 
Budějovice 6, dle přílohy č. 3, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 58.900 Kč, tj. 1.370 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem,

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 části pozemku parc. č. 375/6 v k. 
ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, 
parc. č. 375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny) (č.j. KP-
ZM/259/2021/M/139)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 110/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) zastavěné 
stavbou chodníku (včetně všech součástí a příslušenství) vybudovaného v rámci stavby 
„Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 375/6, k. ú. Č.B. 4, České Budějovice“, a to 
parc. č. 375/6 v k. ú. České Budějovice 4, 
od vlastníka pozemku společnosti VM project, s. r. o., se sídlem B. Němcové 1692/38, 370 01 
České Budějovice, IČO 06372171, za podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod 
ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,

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

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

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí kupní 
smlouvy podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. 
ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními 
prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny) 
(č.j. KP-ZM/258/2021/M/138)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 111/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení části pozemku (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) zastavěné 
stavbou chodníku (včetně všech součástí a příslušenství) vybudovaného v rámci stavby 
„Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. 
České Budějovice 4“, a to parc. č. 375/5 v k.ú. České Budějovice 4, 
od vlastníka pozemku společnosti Sirkárna, s. r. o., se sídlem U Sirkárny 467/2a, 370 04 
České Budějovice, IČO 09115013, za podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod 
ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,

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

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

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 
2673/2 za část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-
ZM/261/2021/M/141)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 112/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu částí pozemků parc. č. 2672/24 oddělené GP a označené jako nově vzniklá parc. č. 
2672/81 o výměře 76 m2 a parc. č. 2673/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené GP 
a označené jako nově vzniklá parc. č. 2673/5 o výměře 37 m2 (celkem 113 m2) , ve vlastnictví 
konkrétní fyzické osoby, za část pozemku parc. č. 2673/3 (jiná plocha, ostatní plocha) 
oddělené GP a označené jako nově vzniklá parc. č. 2673/4 o výměře 127 m2, ve vlastnictví 
města České Budějovice, IČO 00244732, vše v k. ú. Třebotovice, dle přílohy č. 3, bez 
finančního vyrovnání,

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

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

podepsat smlouvu o směně.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. 
České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (č.j. KP-ZM/230/2021/M/112)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 113/2021:
zastupitelstvo města

I. m ě n í
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usnesení č. 155/2020 ze dne 4. 9. 2020 ve schvalovací části takto: 
I. schvaluje
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1 (ostatní plocha, dráha) oddělenou 
geometrickým plánem č. 4543-2020153/2020 a označenou jako nově vzniklý pozemek parc. 
č. 3954/32 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 113 m2 v k. ú. České Budějovice 7, 
zastavěnou stavbou chodníku (v majetku statutárního města České Budějovice), od vlastníka 
pozemku Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 
70994234 (dárce) s tím, že nabyvatel (statutární město České Budějovice) přebere spolu 
s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené a souhlasí 
s technickými podmínkami převodu: 
- nemovitost leží v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků 
provozu dráhy a nebude požadovat na Správě železnic opatření proti těmto negativním 
vlivům ani úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy.,
- veškerá stavební činnost na nemovitostech podléhá ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách, ve znění pozdějších předpisů a musí být předem projednána s Drážním úřadem, 
který stanoví podmínky pro stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy,
- musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor železniční tratě 
před vstupem nepovolaných osob, musí být respektována vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební 
a technický řád drah v platném znění,
- veškeré užívání majetku musí být v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici, 
požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady včetně zohlednění 
rozhledových poměrů na přilehlém přejezdu,
- v zájmovém území nedojde k dotčení žádných kabelových sítí či zařízení v majetku Správy 
železnic,
- pro řešení majetkoprávních vztahů stavby „Nové Roudné – 3. etapa ulice O. Březiny 
a Římovská (komunikace a chodníky)“ byl předložen geometrický plán na oddělení části 
pozemku parc. č. 3954/30 se zaměřením skutečného provedení stavby,
 

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

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

podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. 
Otýlie v Českých Budějovicích   (č.j. KP-ZM/240/2021/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 114/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby hrobky (hmotné nemovité věci nezapisované do katastru 
nemovitostí) rodiny Satschek a Čížek, umístěné na hrobovém místě 0-2-19/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,

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 
3931/3, 3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České 
Budějovice 7, ul. Plavská   (č.j. KP-ZM/228/2021/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 115/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
majetkové vypořádání dokončené stavby Jihočeského kraje a statutárního města České 
Budějovice „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka“, takto:
1. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3949/1 (ostatní plocha, silnice) oddělených 

geometrickým plánem č. 4536-146/2020 a označených jako nově vzniklé pozemky parc. 
č. 3949/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 262 m2, parc. č. 3949/23 (ostatní 
plocha, jiná plocha) o výměře 261 m2, parc. č. 3949/24 (ostatní plocha, jiná plocha) 
o výměře 36 m2, parc. č. 3949/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 296 m2, parc. č. 
3949/27 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 61 m2 a parc. č. 3949/29 (ostatní plocha, 
jiná plocha) o výměře 91 m2, vše  v k. ú. České Budějovice 7, zastavěné stavbami 
chodníků, bezpečnostním pruhem a zeleně, do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice (obdarovaný), od vlastníka pozemků Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČO 70890650 (dárce),

2. bezúplatný převod částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 4536-146/2020:
- z pozemku parc. č. 3931/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) oddělené části 
a označené jako nově vzniklý pozemek parc. č. 3931/18 (ostatní plocha, silnice) 
o výměře 54 m2,
- z pozemku parc. č. 3720/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělené části 
a označené jako nově vzniklý pozemek parc. č. 3720/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 
2 m2,
- z pozemku parc. č. 3949/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělených částí 
a označených jako nově vzniklé pozemky parc. č. 3949/26 (ostatní plocha, silnice) 
o výměře 7 m2 a parc. č. 3949/28 (ostatní plocha, silnice) o výměře 13 m2,
vše v k. ú. České Budějovice 7, zastavěné stavbou komunikace, Jihočeskému kraji, IČO 
70890650 (obdarovaný), od vlastníka pozemků statutárního města České Budějovice, 
IČO 00244732 (dárce),

 
II. u k l á d á

1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit darovací smlouvu primátorovi města k podpisu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou 
garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská) (č.j. KP-ZM/225/2021/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 116/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če (garáž), k. ú. České Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, za 
cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
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zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/210/2021/M/96)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 117/2021:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 
a 31. května 2021 (č.j. KP-ZM/254/2021/M/134)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 118/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 
a 31. května 2021.  

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 31. 3. 2021 (č.j. KP-ZM/260/2021/M/140)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 119/2021:
zastupitelstvo města

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

dne 31. 3. 2021,
2. nevyřešené úkoly uložené ZM ČB k 31. 3. 2021,

II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice kontrolou grantových programů za 
rok 2019 a 2020,

III. u k l á d á
Ing. Petru Marošovi, předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva města,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2021 (č.j. 
KP-ZM/223/2021/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 120/2021:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
návrh termínů zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí roku 2021:
6. září, 1. listopadu a 6. prosince.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České 

Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu (č.j. KP-
ZM/207/2021/M/94)

Usnesení ve věci schválení 1. poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub 
Pedagog České Budějovice, z. s., se sídlem Branišovská 36, České Budějovice, PSČ 370 05, IČO 
48208884, na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu ve výši 250.000 Kč, 2. uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a uložení Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., 
náměstkovi primátora, podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, nebylo 
přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú. 
 České Budějovice 3 (ul. Horní) (č.j. KP-ZM/252/2021/M/133)

Usnesení ve věci odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
20 m2 a parc. č. 1387/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2, k. ú. České Budějovice 3, dle přílohy 
č. 3, od ČR – Státního statku Jeneč, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, IČO 00016918, za 
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 11.240 Kč + náklady spojené s odkoupením, 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, 1. předložit primátorovi města 
k podpisu kupní smlouvu, Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 2. podepsat kupní smlouvu, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 
1077, k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů) (č.j. KP-
ZM/224/2021/M/106)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2992 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 221 m2, jehož součástí je stavba čp. 1077 (obč. vyb. – J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů), 
vše k. ú. České Budějovice 3, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu 
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České 
Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (č.j. KP-ZM/250/2021/M/131)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2014/47 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 266 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně 
však za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České 
Budějovice 6, Nové Hodějovice (č.j. KP-ZM/263/2021/M/143)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 3355/11 (trvalý travní porost) 
o výměře 58 m2 v k. ú. České Budějovice 6, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za 
cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajisti realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 
v k. ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj (č.j. KP-ZM/251/2021/M/132)

Usnesení ve věci schválení odkoupení stavby bez čp/če (stavba občanského vybavení - není 
součástí pozemku), postavené na pozemku parc. č. 2757,  k. ú. České Budějovice 2, od konkrétní 
fyzické osoby, za kupní cenu ve výši 970.000 Kč a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, 1. předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu, Ing. Jiřímu 
Svobodovi, primátorovi města, 2. podepsat kupní smlouvu, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku 
parc. č. 454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská (č.j. KP-ZM/231/2021/M/113)

Usnesení věci schválení záměru směny části pozemku parc. č. 419 o výměře cca 24 m2 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha), k. ú. České Budějovice 6, ve vlastnictví statutárního města České 
Budějovice, IČO 00244732 za část pozemku parc. č. 454, oddělenou geometrickým plánem č. 
4159-3/2021 a označenou jako nově vzniklá parc. č. 454/2 o výměře 24 m2 (zahrada), k. ú. České 
Budějovice 6, v podílovém spoluvlastnictví konkrétních fyzických osob, bez finančního vyrovnání 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  14. 6. 2021
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Ing. Michaela Kudláčková

Ing. Jiří Svoboda
primátor


