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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/404/2019/Z/5
Z Á P I S

ze 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 16. 9. 2019 od 9:00 hodin  v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře 

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

Přítomni: 
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, JUDr. Vojtěch 
Filip, Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Jana Kilbergerová, Ing. arch. Jan 
Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 
MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Ing. Michaela Kudláčková, 
Zuzana Kudláčková, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, MUDr. Lukáš Mareš, Ing. Petr Maroš, 
Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan Michl, JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan 
Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Jan Pikous, Martin Pikous, MgA. Jan Piskač, 
Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana Procházková, MBA, 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. Tomáš Chovanec

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za 
projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni 
českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno 
bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy 
magistrátu.  
Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina 
Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et 
Mgr. Adélu Kučerovou. 
Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
V obřadní síni českobudějovické radnice proběhlo slavnostní předání Ceny statutárního 
města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu 
Solnice v Českých Budějovicích.  
Před vlastním jednáním informoval primátor Ing. Svoboda zastupitele, že ke 
dni 26. 6. 2019 rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města České Budějovice 
Ing. Jaromír Talíř, dále ke dni 6. 9. 2019 Mgr. et Mgr. Adéla Kučerová a k 9. 9. 2019 
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. 
Podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, za ně nastoupili jako náhradníci tito zastupitelé: 
- za Jaromíra Talíře od 27. 6. 2019 z kandidátní listiny volební strany „Společně pro 
Budějovice – Lidovci a TOP 09“ Mgr. Šimon Heller,
- za Adélu Kučerovou od 7. 9. 2019 z kandidátní listiny volební strany „České pirátské 
strany“ Josef Špak, 
- za Jiřího Šestáka od 9. 9. 2019 z kandidátní listiny volební strany „Občané pro 
Budějovice“ Mgr. Martin Pražák. 
Mgr. Šimon Heller, Josef Špak a Mgr. Martin Pražák složili slib pronesením slova 
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„slibuji“ a potvrdili složení slibu svým podpisem.
Zasedání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:20 
hodin) přítomno 40 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Za odchod během jednání se omluvili: Martin Maršík, Jan Piskač, Zuzana Kudláčková.
Za dřívější odchod se omluvil zastupitel: Lukáš Bajt.
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: předseda Jaroslav Berka, členové Jan 
Kubeš, Jan Mádl, Petr Maroš, Zuzana Kudláčková, Jan Pikous. (42,0,0,0/42) 
 
Zastupitelé obdrželi „na stůl“ materiály:
- Doplnění materiálu "Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice" 
č. j. KP-ZM/338/2019/M/203
- Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
č. j. KP-ZM/365/2019/M/226. 
   
Bylo hlasováno o zařazení bodu do návrhu programu: 
- Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
č. j. KP-ZM/365/2019/M/226 jako bod poř. č. 2 (42,0,0,0/42) – bod byl zařazen. 
MUDr. Kuba: Rozdal zastupitelům návrhy na zařazení nových bodů do návrhu programu: 
-          Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České 
Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště 
České Budějovice, a. s., s návrhem na zařazení jako bod poř. č. 5. 
Dále v návaznosti na úpravu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v loňském roce, kdy ODS navrhla vyjmutí poplatku pro děti do jednoho roku, 
promítl prezentaci s tím, že požádal o aktualizaci vyhlášky, která by spočívala 
v osvobození od poplatku za svoz odpadu pro obyvatele města nad 65 let věku s účinností 
od 1. 1. 2020. 
Proběhla rozsáhlá diskuze k návrhům na zařazení bodů. 
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby na zařazení bodu jako poř. č. 5 – Informace 
o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České Budějovice 
a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště České 
Budějovice, a. s. (43,0,0,1/44) - bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Kuby na zařazení bodu jako poř. č. 15 – Úprava Obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (39,1,2,2/39) - bod byl 
zařazen. 
Byl schválen program 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice. (43,0,1,0/44)  
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Kubeše a Mgr. Ivana 
Nadberežného.  
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky.  
Byla navržena přestávka na oběd od 12:15 – 13:00 hodin s tím, že ve 13:00 hodin byl 
projednán bod „Vystoupení občanů“. 
Proběhla debata týkající se ukončení zasedání zastupitelstva. 
Bylo hlasováno o návrhu RSDr. Braného o ukončení zasedání zastupitelstva města 
v 19:00 hodin (10,12,20,2/44) - návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o ukončení 7. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (33,4,5,2/44) – návrh byl přijat.
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1. Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/345/2019/M/209)
Přijato usnesení č. 151/2019 
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
JUDr. Filip požádal, aby volby byly provedeny tajným hlasováním a navrhl 
protikandidáta na předsedu finančního výboru RSDr. Petra Braného, kterého krátce 
představil. 
RSDr. Braný sdělil jeho vize fungování výboru. 
Ing. Svoboda navrhl, aby volby probíhaly veřejným hlasováním prostřednictvím 
hlasovacího zařízení. Dále navrhl kandidáta na předsedu finančního výboru Mgr. Šimona 
Hellera a člena finančního výboru Mgr. Tomáše Becka. 
Mgr. Heller se krátce představil a následně se vyjádřil k činnosti finančního výboru. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody, aby byla volba předsedy a člena finančního 
výboru provedena veřejným hlasováním (29,8,1,6/44) - návrh byl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu JUDr. Filipa, aby byl předsedou finančního výboru zvolen 
RSDr. Petr Braný (5,13,21,5/44) – návrh nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody, aby byl předsedou finančního výboru 
zvolen Mgr. Šimon Heller a členem finančního výboru Mgr. Tomáš Beck (35,3,1,5/44) – 
návrh byl přijat.

2. Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice  (KP-
ZM/366/2019/M/227)
Přijato usnesení č. 152/2019 
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že MUDr. Lukáš Mareš ke dni 12. 9. 2019 rezignoval 
na svou funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a informační technologie a na tuto 
funkci je navržen Josef Špak. 
Josef Špak se vyjádřil k činnosti výboru.  
RSDr. Braný navrhl protikandidáta Mgr. Ivana Nadberežného na funkci předsedy výboru. 
Mgr. Nadberežný zhodnotil práci současného výboru a jakým způsobem fungoval 
v minulém volebním období.       
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., o odložení volby předsedy Výboru pro 
veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
(7,16,13,8/44) - návrh nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody, že volba předsedy výboru proběhne veřejným 
hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení (23,7,9,5/44) - návrh byl přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu RSDr. Braného, aby byl předsedou výboru zvolen Mgr. Ivan 
Nadberežný (4,15,18,7/44) - návrh nebyl přijat. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody, aby byl předsedou výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie zvolen Josef Špak (29,0,5,10/44) – návrh byl přijat. 

3. Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2020 (KP-
ZM/359/2019/M/223)
Přijato usnesení č. 153/2019 (40,0,0,4/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Ing. Nádravská sdělila stanovisko finančního výboru, který doporučil zastupitelstvu města 
schválit dotaci ve výši 1.450.000 Kč na provoz kina Kotva v roce 2020. 
Byla vyhlášena přestávka a byl projednán bod poř. č. 25 "Vystoupení občanů".   

4. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem 
České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví (KP-
ZM/361/2019/M/225)
Přijato usnesení č. 154/2019 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 
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5. Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České 
Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště 
České Budějovice, a. s.  ()
Přijato usnesení č. 155/2019 (38,0,2,2/42)
Ing. Svoboda: Zařazení tohoto bodu inicioval MUDr. Kuba včetně návrhu usnesení 
a odůvodnění. Informoval, že se společně s MUDr. Kubou zúčastnil meziakcionářských 
jednání. Následně proběhlo setkání se zástupci všech politických klubů zastoupených 
v zastupitelstvu města s tím, že by měli mít všechny informace, které zazněly na 
jednáních. Nikdo z nich vyhraněně neodmítl případný prodej podílu města Jihočeského 
letiště České Budějovice, a. s. Město nemá všechny kompletní informace, které by mít 
mohlo nebo chtělo. Následovalo jednání se zástupci Jč. kraje, kterého se zúčastnili 1. 
náměstek hejtmanky Josef Knot a náměstek hejtmanky Jaromír Novák s tím, že na 
předchozí požádání byl přítomen i zástupce společnosti, která pro Jč. kraj připravuje 
výběr strategického partnera, a to zástupce České spořitelny, a. s., která toto realizuje 
společně s Advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Uvedl, že před několika dny 
byla uzavřena smlouva mezi Jč. krajem a zhotovitelem, který má 120 dnů na to, aby 
zpracoval požadovaný dokument o 20 – 30 stránkách, ve kterém bude popis letiště a rizik, 
která přináší budoucí provoz a výběr strategického partnera. Dále v něm bude popis 
rozvojových plánů areálu jako celku, včetně pozemků, které patří Jč. kraji. Obsahovat by 
měl seznam možných strategických partnerů, ze kterých bude následně vybíráno. Partneři 
jsou rozděleny do tří oblastí, a to stávající provozovatelé letišť nejen v Čechách, ale 
i v Evropě, developerské skupiny, které by mohly využít prostor a finanční skupiny nebo 
fondy, které by věc pojaly jako investiční příležitost. V říjnu 2019 by mělo následovat 
oslovení možných partnerů a probíhat dialog. Následně by mělo být uděláno síto, do 
kterého by postoupili nadějní strategičtí partneři a zhotovitel by měl doporučit kroky Jč. 
kraji, jak postupovat. Zhotovitel v obdobné záležitosti pracoval pro letiště v Brně, které se 
jako jediné pohybuje na hranici rentability. Spolupracoval také s Klagenfurtem 
v Rakousku. Informace, které na jednáních zazněly, bohužel nikoho optimismem 
nenaplnily. Zástupce České spořitelny, a. s., sdělil, že až po 7 letech se dá očekávat 
nějaký posun v tom, že by letiště nebylo čistě dotační záležitostí. Pro město to znamená, 
že mu na letišti nepatří ani m2 a bylo i nadále čistým plátcem poloviny provozních 
prostředků. Bude nezbytné nacenit letiště v případě prodeje akcií města Jč. kraji a je 
otázkou, zda využít společnost, která pro Jč. kraj zpracovává tento úkol, protože má 
spoustu informací, které by si někdo další musel zjišťovat. Je deklarován zájem ze strany 
Jč. kraje koupit podíl města. Zdůvodnění je takové, že jednomu akcionáři se bude lépe 
jednat o budoucnosti a rozvoji letiště, protože nebudou pak nutné lhůty pro svolávání 
valných hromad, jako tomu je u více akcionářů s tím, že roli valné hromady by převzala 
Rada Jč. kraje. 
MUDr. Kuba: Doplnil, že zásadní informace zazněla od zástupce České spořitelny, a. s., 
kdy se očekává ještě 7 let dotačních prostředků z rozpočtu obou akcionářů, pak by se 
jednalo o model provozní nuly s tím, že se zapojí v rozumném poměru pozemky, které 
jsou v majetku Jč. kraje. Město se musí zamyslet nad tím, zda bude posílat 40, 50 
a možná i 70 mil. Kč jako provozní investiční a neinvestiční dotaci. Je nutné si uvědomit, 
že pokud město finanční prostředky poskytne, neděje se to, že by cena společnosti 
narůstala, ale hodnota společnosti se fakticky nezmění. Bude potřeba toto zvážit 
z pohledu městského rozpočtu, jestli je město bude posílat či nebude. Zásadní by mohla 
být zpráva České spořitelny, a. s., jejíž první část by se měla týkat faktického stavu toho, 
jak to na letišti v současné době vypadá v případně očekávaných investičních 
a neinvestičních dotací. Poděkoval všem zastupitelským klubům města za to, že atmosféra 
jednání byla pracovní a věc se rozhýbala. To si myslí, že je velmi správné, že se ve věci 
postupuje. Materiál předložil proto, aby se nestalo, že Jč. kraj vypsal výběrové řízení na 
firmu, která mu hledá strategického partnera v rámci Rady Jč. kraje a nikdo pořádně 
nevěděl, co se bude dít, až zástupce České spořitelny, a. s., celou věc objasnil. Po 
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ukončení jednání bude muset proběhnout výběrové řízení, které vypíše Jč. kraj, ale to 
bude v období před krajskými volbami, a protože někteří zastupitelé města jsou také 
zastupiteli na Jč. kraji, měli by společně prosazovat, aby se všechny materiály vždy řešily 
na plénu zastupitelstva, ne pouze v Radě Jč. kraje. Hlavně pokud by se vypisovalo 
výběrové řízení na vyhledání strategického partnera tak, aby se schvalovalo v široké 
debatě na Zastupitelstvu Jč. kraje. Cesta je taková, že by si dle vyjádření 
JUDr. Ing. Bouzka, zastupitelstvo právo o tomto jednat vyhradilo. Navrhl usnesení: 
zastupitelstvo města
I. vyzývá
všechny zastupitele města, kteří jsou zároveň zastupiteli Jihočeského kraje, aby na 
jednání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019 podpořili projednání bodu, ve 
kterém si krajské zastupitelstvo vyhradí projednání všech kroků Jihočeského kraje 
týkajících se ať už přímo či nepřímo budoucího provozu a ekonomiky společnosti 
Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Jedná se o všechny kroky směřující 
k vyhledávání strategického partnera, zejména pak o parametry výběrového řízení na 
výběr strategického partnera, 
II. ukládá
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, aby informoval o tomto usnesení hejtmanku 
Jihočeského kraje Mgr. Ivanu Stráskou a požádal ji o podporu navrženého postupu na 
zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019,
Mgr. Viktoru Lavičkovi, náměstkovi primátora, zahájit jednání o výši investičního 
a neinvestičního příspěvku na provoz společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. 
s., a výsledky projednat co nejdříve, s ohledem na nutnost tvorby rozpočtu se zástupci 
všech politických klubů. 
Jedná se o jeden ze zásadních projektů a nechce, aby se stávalo, že jedna či druhá strana 
nemá informace. Je to výzva pro všechny zastupitele, aby podporovali usnesení, kterým si 
zastupitelstvo města vyhradí všechny věci, které se týkají letiště. Hovořil o tomto s paní 
hejtmankou, která by s tím neměla mít problém. Prodej není možný realizovat do konce 
letošního roku a město bude vystaveno tomu, že bude muset zajistit, aby se společnost 
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., nedostala do insolvence. Jednání by měla 
proběhnout velmi rychle, aby bylo jasné, kdo a kolik prostředků do společnosti pošle. 
Pokud město bude chtít v první polovině příštího roku svůj podíl prodat Jč. kraji, je nutné 
vědět, jakou částku má do společnosti vložit. Na jednání, které proběhlo se zástupci Jč. 
kraje nebyl nikdo schopen toto říci. Vzhledem k tomu, že tato problematika nesouvisí 
s materiálem „Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.“, byl 
schválen tento bod do programu zastupitelstva. 
Po rozsáhlé debatě doplnil usnesení o část „I. bere na vědomí informace o dosavadním 
průběhu meziakcionářských jednání a deklaruje vůli v nich pokračovat.“  

6. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 
7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do 
dozorčí rady společnosti (KP-ZM/348/2019/M/212)
Přijato usnesení č. 156/2019 (31,0,8,3/42)
Materiál uvedl Mgr. Lavička.

7. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské 
cyklostezky (KP-ZM/358/2019/M/222)
Přijato usnesení č. 157/2019 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl Mgr. Lavička.
JUDr. Filip dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 55 odst. 2 zákona č. 
49/2001 Sb., rezignoval na mandát člena Zastupitelstva města České Budějovice s tím, že 
jeho náhradníkem bude Richard Schötz z kandidátní listiny KSČM. 

8. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České 
Budějovice (KP-ZM/346/2019/M/210)
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Přijato usnesení č. 158/2019 (34,0,0,7/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

9. Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční 
činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/2019 (KP-ZM/350/2019/M/214)
Přijato usnesení č. 159/2019 
Oddělené hlasování: 
I. bere na vědomí (38,0,0,3/41)
II. schvaluje (varianta 1) (26,3,8,4/41) 
II. ukládá (30,0,6,5/41) 
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Ing. Nádravská informovala, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit dotaci ve 
výši 83.792 Kč. 

10. Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU (KP-ZM/351/2019/M/215)
Přijato usnesení č. 160/2019 (40,0,0,1/41)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 

11. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 
2018 (KP-ZM/353/2019/M/217)
Přijato usnesení č. 161/2019 (37,0,0,3/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

12. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 
v roce 2018 (KP-ZM/339/2019/M/204)
Přijato usnesení č. 162/2019 (34,0,0,6/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D. a Ing. Moravec učinili oznámení v souladu s jednacím řádem § 4 
odst. 9 (střet zájmů).   

13. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2019 - 3. výzva (KP-ZM/340/2019/M/205)
Přijato usnesení č. 163/2019 (39,0,0,1/40)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 

14. Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční 
řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové 
farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“ (KP-
ZM/337/2019/M/202)
Přijato usnesení č. 164/2019 
Oddělené hlasování: 
I. schvaluje 
1. Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie (36,0,0,2/38)
2. Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB - zajištění servisní podpory na období 
2020 - 2022 (36,0,0,2/38)
II. ukládá (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
MgA. Piskač navrhl oddělené hlasování o jednotlivých akcích. 
Ing. Nádravská informovala, že finanční výbor v části I. schvaluje „2. Prodloužení 
životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020 – 2022“ 
záměr schválil. V části I. schvaluje „1. Architektonické a projekční řešení kulturního 
domu Slavie“ usnesení nebylo přijato z důvodu účasti minimálního počtu členů na 
jednání výboru.    

15. Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ()
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Přijato usnesení č. 165/2019 (35,0,5,0/40)
MUDr. Kuba: Promítl prezentaci s odůvodněním navrženého bodu, kdy by se mělo jednat 
o novelizaci Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Byly zpracovány 3 varianty na odpuštění poplatku pro seniory od 65 let, 70 let a 75 let 
věku. V současné době se odpuštění poplatku týká dle čl. 6 vyhlášky fyzických osob, 
které jsou umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro 
seniory a domovy se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením. Tato skutečnost je 
při současné ekonomice v pozitivním duchu, protože všichni senioři tuto částku neplatí. 
Varianta č. 1 počítá se seniory nad 65 let a týkala by se 19.152 občanů, z toho 11.300 žen 
a 7.800 mužů. Roční nárok na rozpočet města je při ceně svozu 680 Kč zhruba 
13 mil. Kč. Varianta č. 2 počítá s občany nad 70 let a týkala by se 13.238 seniorů, z toho 
8.000 žen a 5.000 mužů a roční nárok na rozpočet se snižuje na 9 mil. Kč. Varianta č. 3 
počítá se seniory nad 75 let, a ta by se týkala 7.838 seniorů, a to 5.000 žen a 2.882 mužů. 
Roční nárok na rozpočet města by činil 5,4 mil. Kč. Klub ODS jako předkladatel navrhuje 
variantu č. 1, protože jde o období, kdy lidé odchází do důchodu a dochází k největšímu 
skokovému snížení příjmů a týká se seniorů, kteří si tuto výhodu mohou ještě nejvíce užít. 
Navrhuje, aby zavedení bylo plošné, protože jakákoli selekce by s sebou nesla velkou 
složitost prokazování a nebylo by vhodné, aby lidé v tomto věku chodili po úřadech. 
Roční nárok na rozpočet by byl 13 mil. Kč, což považuje za únosné, ale myslí si, že 
reálný dopad na rozpočet bude nižší, protože nemá dopočítanou část seniorů, kteří jsou 
v domovech, protože podle čl. 6 vyhlášky jsou od poplatku osvobozeni. Šlo by o rozšíření 
jedné věty ve vyhlášce a požádal o podporu jeho návrhu usnesení:  
"I. ukládá Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, 
1. předložit na následující zastupitelstvo města aktualizaci „Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“ s rozšířením osvobození od poplatku za fyzické 
osoby nad 65 let,
2. zapracovat finanční dopad tohoto opatření do návrhu rozpočtu na rok 2020."  
Po rozsáhlé diskuzi Ing. Holický navrhl úpravu navrženého usnesení, a to takto: 
„1. předložit na následující zastupitelstvo města aktualizaci „Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“ s rozšířením osvobození od poplatku za seniory na 
základě finanční analýzy návrhů diskutovaných zastupitelstvem města.“

16. Rozpočtová opatření číslo 119 a 120 (KP-ZM/355/2019/M/219)
Přijato usnesení č. 166/2019 (37,0,0,1/38)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Ing. Nádravská informovala, že finanční výbor doporučil schválit výše uvedená 
rozpočtová opatření

17. Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 2019 (KP-ZM/356/2019/M/220)
Přijato usnesení č. 167/2019 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.

18. Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2019 (KP-ZM/357/2019/M/221)
Přijato usnesení č. 168/2019 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Bc. Hošek informoval, že finanční výbor doporučil schválit rozpočtové opatření číslo 121 
– úprava rozpočtu a dále vzal na vědomí přehled finančního hospodaření města za 1. 
pololetí 2019.

19. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 2 (KP-ZM/354/2019/M/218)
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Přijato usnesení č. 169/2019 (35,0,0,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20. Majetkové dispozice ()

20.1 Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (KP-ZM/334/2019/M/199)
Přijato usnesení č. 170/2019 (33,0,0,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.2 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, Čechova ul.   (KP-ZM/324/2019/M/189)
Přijato usnesení č. 171/2019 (33,0,1,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.3 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České 
Budějovice 4 (ul. U Sirkárny) (KP-ZM/349/2019/M/213)
Přijato usnesení č. 172/2019 (31,0,4,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.4 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (KP-ZM/323/2019/M/188)
Přijato usnesení č. 173/2019 (23,0,5,8/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.5 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České 
Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava (KP-ZM/316/2019/M/182)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Bylo hlasováno o odložení materiálu (29,0,1,7/37) - materiál byl odložen. 

20.6 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 
7, areál nemocnice (KP-ZM/317/2019/M/183)
Přijato usnesení č. 174/2019 (30,0,1,5/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.7 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České 
Budějovice 2, cyklostezka u LIDL   (KP-ZM/321/2019/M/187)
Přijato usnesení č. 175/2019 (33,0,0,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.8 Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 
a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (KP-
ZM/315/2019/M/181)
Přijato usnesení č. 176/2019 (27,0,7,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.9 Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České 
Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb. (KP-
ZM/343/2019/M/207)
Přijato usnesení č. 177/2019 (32,0,1,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.10 Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 
a II/157 - část 4 IIb. (KP-ZM/342/2019/M/206)
Přijato usnesení č. 178/2019 (31,0,2,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.11 Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České 
Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR 
– ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) (KP-ZM/332/2019/M/197)
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Přijato usnesení č. 179/2019 (32,0,2,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek

20.12 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 
v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj) (KP-ZM/330/2019/M/195)
Přijato usnesení č. 180/2019 (30,0,1,5/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.13 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. 
České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala) (KP-ZM/329/2019/M/194)
Přijato usnesení č. 181/2019 (33,0,1,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.14 Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České 
Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (KP-ZM/333/2019/M/198)
Přijato usnesení č. 182/2019 (31,0,1,4/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.15 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. 
České Budějovice 4 (zanádražní komunikace) (KP-ZM/331/2019/M/196)
Přijato usnesení č. 183/2019 (32,0,3,2/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.16 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – 
ul. Generála Píky – I. část (KP-ZM/326/2019/M/191)
Přijato usnesení č. 184/2019 (34,0,1,2/37)
Materiály k bodům poř. č. 20.16 – 20.18 uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že k nim 
byla sloučena diskuze.

20.17 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – 
ul. Generála Píky – II. část (KP-ZM/327/2019/M/192)
Přijato usnesení č. 185/2019 (33,0,0,4/37)

20.18 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – 
ul. Generála Píky - III. část (KP-ZM/328/2019/M/193)
Přijato usnesení č. 186/2019 (32,0,1,4/37)

20.19 Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 
1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (KP-
ZM/335/2019/M/200)
Usnesení nebylo přijato (13,2,19,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.20 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Pražská tř.) (KP-ZM/347/2019/M/211)
Usnesení nebylo přijato (1,15,18,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.21 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (KP-ZM/352/2019/M/216)
Usnesení nebylo přijato (0,11,22,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.22 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 
72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/318/2019/M/184)
Usnesení nebylo přijato (0,14,19,4/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.23 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/325/2019/M/190)



10

Přijato usnesení č. 187/2019 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Oddělené hlasování: 
I. schvaluje 
varianta 1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 (jiná plocha, ostatní plocha) 
o výměře cca 790 m2 v k. ú. Třebotovice, dle přílohy č. 1, konkrétní fyzické osobě, za 
cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem 
(0,16,15,6/37) - návrh nebyl přijat. 
varianta 2 - záměr směny části pozemku parc. č. 10/17 (jiná plocha, ostatní plocha) 
o výměře cca 790 m2 v k. ú. Třebotovice, ve vlastnictví města České Budějovice, IČO 
00244732, za pozemky parc. č. 183 (lesní pozemek) o výměře 1554 m2, parc. č. 180/1 
(trvalý travní porost) o výměře 988 m2, parc. č. 2752/5 (vodní plocha) o výměře 92 m2 
a parc. č. 2752/81 (vodní plocha) o výměře 23 m2 v k. ú. Třebotovice ve vlastnictví 
konkrétní fyzické osoby, bez finančního vyrovnání (0,14,17,6/37) - návrh nebyl přijat.
II. ukládá (29,0,1,7/37) - návrh byl přijat.

20.24 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. V Oblouku) (KP-ZM/319/2019/M/185)
Usnesení nebylo přijato (21,0,12,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.25 Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. 
Třebotovice (KP-ZM/320/2019/M/186)
Usnesení nebylo přijato (0,13,23,1/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.26 Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré 
Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České 
Budějovice 3   (KP-ZM/336/2019/M/201)
Usnesení nebylo přijato (0,7,27,3/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

20.27 Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 
3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek 
na Pražské třídě (KP-ZM/344/2019/M/208)
Přijato usnesení č. 188/2019 
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Oddělené hlasování: 
I. schvaluje
varianta A - záměr odkoupení budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro 
obchod, nacházející se na  pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3, od 
konkrétní fyzické osoby, za cenu 790.000 Kč (0,22,13,2/37) - návrh nebyl přijat. 
varianta B - záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
33 m2, v k. ú. České Budějovice 3, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle 
znaleckého posudku (0,20,15,2/37) - návrh nebyl přijat. 
II. ukládá (30,0,2,5/37) - návrh byl přijat. 

21. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/310/2019/M/180)
Přijato usnesení č. 189/2019 (32,0,0,3/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

22. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. 
a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 2019 (KP-ZM/338/2019/M/203)
Přijato usnesení č. 190/2019 (30,0,1,4/35)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
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23. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva 
města České Budějovice (KP-ZM/360/2019/M/224)
Přijato usnesení č. 191/2019 
Materiál uvedl MUDr. Mareš.
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Svobody na doplnění usnesení o část usnesení „II. 
doporučuje radě města, aby den bez aut rozšířila z adventních nedělí i na Štědrý 
den.“ (31,2,1,1/35) - návrh byl přijat. 
I. bere na vědomí (33,0,1,1/35).

24. Diskuze zastupitelů ()
Bc. Hošek: Zmínil, že existuje „Národní investiční plán“ a vzhledem k tomu, že má jít 
o investice, které významně převyšují městský rozpočet na příští roky, požádal o sdělení, 
kdo byl u vyjednávání, které akce města České Budějovice, potažmo Jihočeského kraje 
budou do plánu zahrnuty. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že do Národního plánu investic byly zahrnuty akce, které 
město považuje za důležité, převyšující částku 50 mil. Kč. Byly uvedeny v příslušné 
tabulce, kterou město obdrželo, a do které uvedlo významné investice, které by chtělo 
realizovat, jako např. otáčivé hlediště, výstavba nového divadla apod. 
Bc. Hošek: Upřesnil, že ho zajímá přehled investic realizovaných ze státního rozpočtu, 
nikoli z městského nebo krajského rozpočtu. 
Ing. Svoboda: Odpověděl, že tomu není tak, že by prostředky přišly na akce ve 100% výši 
na projekt, ale předpokládá se, že by se na tom podílelo vždy více subjektů, zpravidla 
minimálně dva.  
RNDr. Kohn, CSc.: V souvislosti s novou světelnou křižovatkou ul. Branišovská x J. 
Opletala, požádal na základě žádosti občanů, aby byla přepnuta na žlutý signál pro chodce 
v době od 22.00 – 6:00 hodin, protože akustický signál ruší obyvatele, kteří bydlí 
v bezprostřední blízkosti křižovatky.  
J. Špak: Vznesl dotaz, zda zastupitelé preferují jednání zastupitelstva do ranních hodin.  
Ing. Řeřábek: Odpověděl, že on je také součástí zastupitelstva a nepreferuje noční 
jednání. Myslí si, že kdyby dopolední část jednání byla pružnější, zastupitelstvo by bylo 
ukončeno dříve. Upozornil na porušování zákoníku práce zaměstnanci magistrátu.  
J. Špak: Myslí si, že by bylo příhodné, aby zastupitelstva probíhala jiným způsobem. Dle 
jeho názoru by měla být jeho konání častější nebo případně řešit diskuzi v omezenějším 
formátu. Je to také věcí řízení schůze a jednacího řádu zastupitelstva. Sdělil, že v rámci 
jeho uvolněné činnosti se mu bude věnovat. 
MgA. Piskač: Sdělil, že zastupitelstvo by mělo být lépe strukturálně nastavené, aby byl 
dřívější konec. Dále si myslí, že zprávy o činnosti výborů či rady města by měly být 
předřazeny majetkovým dispozicím a veřejnost přizvána např. na půl pátou odpolední, 
bod „Diskuze zastupitelů“ by měl být zařazen za bod „Vystoupení občanů“. Měl by se 
zvážit důstojnější průběh jednání zastupitelstva města.  
Ing. Svoboda: Ukončil zasedání zastupitelstva.  

25. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h) ()
Lubomír Pána: Vystoupil jako představitel „mimozastupitelské“ opozice a sdělil, jak se 
mu žije v našem městě. Pochválil MHD, kdy displeje na zastávkách se osvědčily a tím 
funguje přesně. Podařilo se urychlení rekonstrukce Mánesovy ul., jako pozitivní věc vidí 
fungování Letního kina Háječek a kina Kotva. Kulturní akce ve městě byly velmi 
navštěvované a pro zlepšení atraktivity města bylo možné si zapůjčit např. loďku. Dále 
město vydalo brožuru „Průvodce sociální oblastí města České Budějovice“, kdy si myslí, 
že by všechny subjekty v ní zapsané, měly mít uvedenou právní formu. Ocenil práci 
územních skupin. Zmínil činnost kulturní komise rady města. 
Karel Pražák: Opětovně vystoupil ve věci bezpečnosti zimního stadionu pro diváky. 
V souvislosti s tím požádal, aby byl zpracován materiál, o kterém by zastupitelstvo města 
mohlo hlasovat. Dále poděkoval zastupitelům Ing. arch Kleinovi, MUDr. Kubovi 
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a Bc. Sýkorovi, kteří s ním navštívili město Liberec, kde mimo jiné řešili otázku 
hospodaření a rozvoje sportovišť.

- Žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská  (KP-
ZM/364/2019)

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

7. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 23:20 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 

(č.j. KP-ZM/345/2019/M/209)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 151/2019:
zastupitelstvo města

v o l í
1. Mgr. Šimona Hellera předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice, 
2. Mgr. Tomáše Becka členem Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice  (č.j. KP-
ZM/366/2019/M/227)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 152/2019:
zastupitelstvo města

v o l í
Josefa Špaka uvolněným předsedou Výboru pro veřejnou správu a informační technologie 
Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2020 (č.j. KP-
ZM/359/2019/M/223)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 153/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2020 ve výši 1.450.000 Kč 

Janu Turinskému, IČO 48235920, Dukelská 12, 370 01 České Budějovice,  
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Janu Turinskému,

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

zapojit částku 1.450.000 Kč do rozpočtu města na rok 2020, OM 104,
2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,

podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným 
městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví 
(č.j. KP-ZM/361/2019/M/225)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 154/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. předání příspěvkové organizaci Centrum sociální služeb Staroměstská, Staroměstská 

2469/27, 370 04 České Budějovice, IČO 62537890 do správy k hospodaření tento 
nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice
- pozemek parc. č. 2873/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 2469, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2873/10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt 
k bydlení bez č.p., České Budějovice 3
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- pozemek parc. č. 2873/11, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2873/12, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2873/13, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez č.p., 
České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2873/32, ostatní plocha, České Budějovice 3
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

2. předání příspěvkové organizaci Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 1327/6, 370 11 
České Budějovice, IČO 00666238 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek 
v k.ú. České Budějovice
- pozemek parc. č. 2117/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení bez č.p., České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2117/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení bez č.p., České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2117/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 1327, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2117/13, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení bez č.p., České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2117/20, ostatní plocha, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2117/21, zahrada, České Budějovice 2
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

3. předání příspěvkové organizaci Domov pro seniory Máj, České Budějovice, Větrná 
731/13, 370 05 České Budějovice, IČO 71173064 do správy k hospodaření tento 
nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice
- pozemek parc. č. 58, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 32, 
České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 59, zahrada, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/324, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 731, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2061/325, ostatní plocha, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 355/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 13, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 52/6, vodní plocha, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 2824, ostatní plocha, České Budějovice 2
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

4. předání příspěvkové organizaci Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, E. Pittera 
256/3, 370 01 České Budějovice, IČO 62537962 do správy k hospodaření tento nemovitý 
majetek v k.ú. České Budějovice
- pozemek parc. č. 2512, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 809, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 504, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení č.p. 256, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 505/1, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 505/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez č. p.,  
České Budějovice 7
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

5. předání příspěvkové organizaci Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 01 České 
Budějovice, IČO 00073482 do správy k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. 
České Budějovice
- pozemek parc. č. 2173/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, jiná 
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stavba č.p. 750, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 350, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, 
č.p. 285, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 357, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, 
č.p. 385, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 358, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, 
č.p.  289, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 1580/1, ostatní plocha, České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/2, ostatní plocha, České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba 
č.p. 514, České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba bez 
č.p., České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba bez 
č.p., České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba bez 
č.p., České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1580/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba bez 
č.p., České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1632/1, ostatní plocha, České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 1632/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je jiná stavba bez 
č.p., České Budějovice 4
- pozemek parc. č. 523/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 424, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 523/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 498, České Budějovice 1
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

6. předání příspěvkové organizaci Pohřební ústav města České Budějovice, Pražská tř. 
2275/108, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice, IČO 70890412 do správy 
k hospodaření tento nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice a k.ú. Třebotovice
- pozemek parc. č. 1213, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1214, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 448, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1215, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1216, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/1, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/3, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 2275, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/5, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/6, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1219/7, ostatní plocha, České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 1237/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez č.p., 
České Budějovice 3
- pozemek parc. č. 2662, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2663, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 6
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- pozemek parc. č. 2664, zastavěná plocha a nádvoří, České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2665, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti, bez č.p., České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2666, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2667, ostatní plocha, České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2668/2, ostatní plocha, České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2669/1, ostatní plocha, České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 2671/6, orná půda, České Budějovice 6
- pozemek parc. č. 104, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., Třebotovice 
- pozemek parc. č. 353/4, ostatní plocha, Třebotovice
- pozemek parc. č. 353/5, ostatní plocha, Třebotovice
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

7. předání příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice, Sokolský 
ostrov 402/4, České Budějovice, 370 01, IČO 28150244 do správy k hospodaření tento 
nemovitý majetek v k.ú. České Budějovice
- pozemek parc. č. 573/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 402, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 582/1, ostatní plocha, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 582/2, ostatní plocha, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 582/3, ostatní plocha, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 582/4, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba technického 
vybavení bez č.p., České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 1635/1, ostatní plocha, České Budějovice 1
- pozemek parc. č. 1635/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 1216, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 1635/21, ostatní plocha, České Budějovice 2
- pozemek parc. č. 14/1, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p. 7, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 85/1, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 85/2, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 86/1, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 88/1, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 88/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p., České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 92/3, zahrada, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 92/4, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 112/3, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 113, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba, bez č.p., 
České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 117/3, zahrada, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž, bez č.p., 
České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 126/5, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 126/6, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 88/11, zastavěná plocha a nádvoří, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 88/12, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 86/6, ostatní plocha, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 582/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí stavba občanské 
vybavenosti bez č.p. České Budějovice 1
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- pozemek parc. č. 88/19, zastavěná plocha a nádvoří, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 117/4, zastavěná plocha a nádvoří, České Budějovice 7
- pozemek parc. č. 86/9, ostatní plocha, České Budějovice 7
s tím, že hospodaření se svěřeným majetkem obce bude zapsáno na příslušný list 
vlastnictví,

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

K bodu: Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České 
Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského 
letiště České Budějovice, a. s.  (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 155/2019:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informace o dosavadním průběhu meziakcionářských jednání a deklaruje vůli v nich 
pokračovat,

II. v y z ý v á
všechny zastupitele města, kteří jsou zároveň zastupiteli Jihočeského kraje, aby na jednání 
zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019 podpořili projednání bodu, ve kterém si 
krajské zastupitelstvo vyhradí projednání všech kroků Jihočeského kraje týkajících se ať už 
přímo či nepřímo budoucího provozu a ekonomiky společnosti Jihočeského letiště České 
Budějovice, a. s. Jedná se o všechny kroky směřující k vyhledávání strategického partnera, 
zejména pak o parametry výběrového řízení na výběr strategického partnera, 

III. u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

aby informoval o tomto usnesení hejtmanku Jihočeského kraje Mgr. Ivanu Stráskou 
a požádal ji o podporu navrženého postupu na zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 
19. 9. 2019,

2. Mgr. Viktoru Lavičkovi, náměstkovi primátora,
zahájit jednání o výši investičního a neinvestičního příspěvku na provoz společnosti 
Jihočeského letiště České Budějovice, a. s., a výsledky projednat co nejdříve s ohledem 
na nutnost tvorby rozpočtu se zástupci všech politických klubů.

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 
7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do 
dozorčí rady společnosti (č.j. KP-ZM/348/2019/M/212)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 156/2019:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. pozvánku na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., IČO 

26093545, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice (dále jen Společnost"), svolanou představenstvem společnosti k žádosti 
statutárního města České Budějovice na den 7. 10. 2019,

2. prohlášení kandidátů do funkce člena dozorčí rady společnosti podávaná dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"),
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II. d e l e g u j e
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb, o ocích (obecní zřízení), v platném 
znění,
1. Ing. Jiřího Svobodu jako zástupce statutárního města České Budějovice na valnou 

hromadu společnosti dle části I. odst. 1, a to včetně případné náhradní valné hromady 
konané dle § 414 zákona o obchodních korporacích, v platném znění,

2. Mgr. Juraje Thomu jako náhradního zástupce statutárního města České Budějovice na 
valnou hromadu dle části I. odst. 1 včetně případné náhradní valné hromady, a to pro 
případ, že zástupce delegovaný dle předchozího odstavce nebude toto zastoupení 
z jakéhokoliv důvodu vykonávat,

III. n a v r h u j e
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění
1. odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti

a) Ing. Michala Türka, nar. 28. 7. 1977, bytem Parková 2271/25,  370 07 České 
Budějovice,

b) Mgr. Petra Podholy, nar. 9. 6. 1982, bytem Lidická tř. 85/10,  370 01 České 
Budějovice,

c) Ing. Ivana Tekela, MBA, nar. 9. 7. 1966, bytem N. Frýda 1237/5,  370 05 České 
Budějovice,

d) doc. MUDr. Petra Petra, Ph.D., nar. 7. 11. 1947, bytem U Tří lvů 299/14,  370 01 
České Budějovice,

e) RNDr. Michala Kohna, CSc., nar. 17. 3. 1950, bytem Branišovská 941/54, 370 05 
České Budějovice,

2. zvolení za člena dozorčí rady společnosti
a) Mgr. Viktora Lavičky, nar. 13. 9. 1968, bytem Lidická 443/66, 370 01 České 

Budějovice,
b) Viléma Čekajle, nar. 28. 12. 1976, bytem Dr. Tůmy 1601/5, 37001 České 

Budějovice,
c) Ing. arch. Jana Kleina, nar. 11. 1. 1984, bytem Lidická 1019/182, 370 07 České 

Budějovice,
d) Miroslava Pořádka, nar. 28. 4. 1960, bytem Jeronýmova 212/13, 37001 České 

Budějovice,
e) Martina Staška, nar. 1. 3. 1980, bytem Pasovská 14, 370 05 České Budějovice,

IV. u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

a) udělit plnou moc  delegovanému náhradnímu zástupci dle části II,
b) zaslat představenstvu společnosti návrh statutárního města České Budějovice na 

přijetí usnesení valné hromady, jak vyplývá z části III., společně s obdrženými 
prohlášeními kandidátů do funkce člena dozorčí rady společnosti,

2. zástupci statutárního města České Budějovice delegovanému dle části II,
řídit se při zastupování statutárního města České Budějovice na valné hromadě 
společnosti  pokyny statutárního města České Budějovice vyplývajícími z návrhu 
zastupitelstva města dle části III., jakož i z usnesení rady města č. 1148/2019 ze dne 
2. 9. 2019.
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K bodu: Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské 
cyklostezky (č.j. KP-ZM/358/2019/M/222)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 157/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci Vltavské cyklostezky.

K bodu: Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/346/2019/M/210)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 158/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice, 
IČO 62537709, kterým se předává škole k hospodaření nemovitý majetek - nový třípodlažní 
pavilon a chodník ze zámkové dlažby v areálu Mateřské školy, Železničářská 12, České 
Budějovice, v celkové pořizovací ceně 32.147.732,21 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České 
Budějovice.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční 
činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/2019 (č.j. KP-ZM/350/2019/M/214)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 159/2019:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., se sídlem E. Rošického 1756, 370 05 České 
Budějovice, IČO 04964446,  o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost dětí 
a mládeže v hokejové sezóně 2018/2019 ve výši 980.000 Kč,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., se sídlem E. Rošického 
1756, 370 05 České Budějovice, IČO 04964446, na celoroční činnost dětí a mládeže 
v hokejové sezóně 2018/2019 ve výši 83.782 Kč,

III. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU (č.j. KP-
ZM/351/2019/M/215)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 160/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Kaliště, se sídlem Kaliště 2339, České Budějovice, PSČ 370 06, IČO 65048393, na koupi 
přenosné motorové stříkačky TOHATSU ve výši 212.000 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: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
v roce 2018 (č.j. KP-ZM/353/2019/M/217)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 161/2019:
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 2018.

K bodu: Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální 
oblasti v roce 2018 (č.j. KP-ZM/339/2019/M/204)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 162/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 
2018.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva (č.j. KP-ZM/340/2019/M/205)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 163/2019:
zastupitelstvo města

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

podporu sociální oblastí v roce 2019 - 3. výzva dle předložené tabulky č. 2 Vybrané 
žádosti k podpoře s navrženou dotací nad 50 tis. Kč,

2. uzavření veřejnoprávní 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: Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické 
a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení 
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životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“ 
(č.j. KP-ZM/337/2019/M/202)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 164/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy,
1. na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie",
2. na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní 

podpory na období 2020 – 2022“, dle důvodové zprávy,
II. u k l á d á

Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (č.j. )

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 165/2019:
zastupitelstvo města

u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora,
1. předložit na následující zastupitelstvo města aktualizaci „Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“ s rozšířením osvobození od poplatku za seniory na 
základě finanční analýzy návrhů diskutovaných zastupitelstvem města,

2. zapracovat finanční dopad tohoto opatření do návrhu rozpočtu na rok 2020.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 119 a 120 (č.j. KP-ZM/355/2019/M/219)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 166/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 119 - vrácení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče z let 2013–2018 poskytnutého Úřadem práce České republiky a snížení 
rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na výkon pěstounské péče ve výši 
7.000.000 Kč,

2. rozpočtové opatření číslo 120 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství 
a tělovýchovy k poskytnutí investiční dotace Sk Vodní slalom České Budějovice, z. s. na 
financování rozvoje Areálu Lídy Polesné  ve výši 3.900.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2019
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 119 a 120 do rozpočtu roku 2019.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 2019 (č.j. KP-ZM/356/2019/M/220)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 167/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu roku 2019 na základě provedené kontroly 
a přehodnocení rozpočtu příjmů, výdajů a financování, a to zvýšení rozpočtu příjmů v celkové 
výši 12.240.029,18 Kč, zvýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 85.100 Kč, snížení 
rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši 189.814.891 Kč a úpravu rozpočtu financování 
v celkové výši 201.969.820,18 Kč (v rámci úpravy financování dochází ke snížení zapojeného 
úvěru u ČS, a. s. ve výši 13.000.000 Kč, převod finančních prostředků do fondu rezerv 
a rozvoje města ve výši 56.400.000 Kč a zvýšení zůstatku základního běžného účtu ve výši 
132.569.820,18),

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 9. 2019
promítnout rozpočtové opatření číslo 121 do rozpočtu roku 2019.

K bodu: Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2019 (č.j. KP-
ZM/357/2019/M/221)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 168/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2019.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 2 (č.j. KP-ZM/354/2019/M/218)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 169/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací z Dotačního programu města České 
Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 (granty nad 50 tis.)Výzva 2 dle přílohy č. 
3,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České 
Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (č.j. KP-ZM/334/2019/M/199)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 170/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 oddělených geometrickým plánem a nově označených 
jako část „d“ o výměře 5 m2 a část „a“ o výměře 5 m2 v k. ú. České Budějovice 5, společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 
28085400, za dohodnutou cenu ve výši 30.250 Kč + náklady spojené s prodejem,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, Čechova ul.   (č.j. KP-ZM/324/2019/M/189)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 171/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1517/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha), oddělené 
geometrickým plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 1517/11 o výměře 13 m2 v k. ú. 
České Budějovice 6, dle přílohy č. 1, konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase 
obvyklou dle znaleckého posudku, ve výši 11.500 Kč, tj. 885 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 – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České 
Budějovice 4 (ul. U Sirkárny) (č.j. KP-ZM/349/2019/M/213)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 172/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 1109/2 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. 
č. 1109/3 o výměře 16 m2, k. ú. České Budějovice 4, konkrétní fyzické osobě, za cenu v místě 
a čase obvyklou ve výši 14.200 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 a smlouvu o zřízení věcného 
břemene,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/323/2019/M/188)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 173/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2662/5 (trvalý travní porost), oddělené geometrickým 
plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. st. 125 o výměře 29 m2 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic, dle přílohy č.1,  konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši  37.000 Kč, tj. 1.275,86 Kč/ m2 a náklady spojené s 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 pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České 
Budějovice 7, areál nemocnice (č.j. KP-ZM/317/2019/M/183)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 174/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1739/3 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. 
České Budějovice 7, společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., se sídlem B. Němcové 
585/54, 370 01 České Budějovice, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 27.000 Kč 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 – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České 
Budějovice 2, cyklostezka u LIDL   (č.j. KP-ZM/321/2019/M/187)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 175/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11 oddělené geometrickým plánem č. 4535-43/2019 
a označené jako parc. č. 2184/75 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. České 
Budějovice 2 od vlastníka pozemku společnosti AURES Holdings, a. s., se sídlem Dopraváků 
874/15, Čimice, 184 00 Praha, IČO 01759299, za účelem realizace investiční stavby města 
„Cyklostezka a křižovatka, Krčínova ul. u LIDLu“, za dohodnutou cenu ve výši 11.000 Kč 
(včetně DPH),

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 – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 
a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (č.j. KP-
ZM/315/2019/M/181)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 176/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1 (zahrada) o výměře 372 m2, parc. č. 2708/12 
(koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha) o výměře 14 m2 a parc. č. 
2713/12 (jiná plocha, ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy 
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č. 1, od konkrétní fyzické osoby, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého 
posudku ve výši 125.875 Kč, tj. 568 Kč/m2,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. 
České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb. (č.j. 
KP-ZM/343/2019/M/207)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 177/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 orná půda,  oddělené geometrickým plánem a nově 
označené parcelním číslem 2720/41 o výměře 889 m2, v k. ú. České Budějovice 6 
od  konkrétní fyzické osoby (id. 4/10), za cenu  daném místě a čase obvyklou stanovenou dle 
znaleckého posudku ve výši 387 960 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.

K bodu: Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 
a II/157 - část 4 IIb. (č.j. KP-ZM/342/2019/M/206)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 178/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu části pozemků v rámci  stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část 
IIb": část pozemku  parc. č. 2720/17 orná půda, oddělená geometrickým plánem a nově 
označená parc. č. 2720/41 o výměře 889 m2  v k. ú. České Budějovice 6 ve společném 
jmění konkrétní fyzické osoby, za část pozemku parc. č. 2612 zahrada, oddělenou 
geometrickým plánem a nově označenou parc. č. 2612/1 o výměře  500 m2, v k. ú. České 
Budějovice 6, ve vlastnictví statutárního města  České Budějovice, s finančním vyrovnáním 
ve výši 996 471 Kč ve prospěch města,

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

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

podepsat směnnou smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České 
Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví 
ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) (č.j. KP-
ZM/332/2019/M/197)

(Změněno usnesením č. 153/2020 ze dne 4. 9. 2020)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 179/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice:
- parc. č. 2173/20 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2434 m2, č. 2181/25 – ost. plocha, 
silnice o výměře 309 m2 a 2181/14 – ost. plocha, silnice o výměře 3369 m2,vše k. ú. České 
Budějovice 2, 
- parc. č. 4734 – ost. plocha, silnice o výměře 4513 m2 v k. ú. České Budějovice 3, 
- parc. č. 253/2 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 298 m2, č. 274/2 – ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 5728 m2, č. 274/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 1534 m2 a č. 
274/4 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 743 m2, vše k. ú. České Vrbné,
za pozemky ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových:
- parc. č. 2014/33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1518 m2, č. 2014/36 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 497 m2, č. 2015/92 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2, 
č. 2015/93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2, č. 2015/94 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 451 m2 a č. 2015/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11487 m2, vše 
k. ú. České Budějovice 2,
s finančním doplatkem ve prospěch České republiky ve výši 12.149.144 Kč,

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

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

podepsat směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 
a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj) (č.j. KP-
ZM/330/2019/M/195)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 180/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
406 m2 a č. 2015/139 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře  300 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,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 
a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala) (č.j. KP-
ZM/329/2019/M/194)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 181/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2 
a parc. č. 2984 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 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, za podmínky jejich užívání jako veřejné prostranství po dobu 15 let 
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, a to po dobu 15 let,

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

předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemků 
a o zřízení věcného práva,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a o zřízení věcného práva.

K bodu: Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  
České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (č.j. KP-
ZM/333/2019/M/198)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 182/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2330/10 oddělené geom. plánem a označené 

jako pozemek parc. č. 2330/14 o výměře 61 m2 a pozemku parc. č. 2330/13 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 360 m2, k.ú. České Budějovice 5, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví statutárního města České Budějovice,

2. odkoupení zbytkové části pozemku parc. č. 2330/10 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 141 m2, k.ú. České Budějovice 5, od České republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, 
IČO 69797111, za dohodnutou kupní cenu ve výši 214.000 Kč,

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

předložit primátorovi města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a kupní 
smlouvu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků a kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 
v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace) (č.j. KP-ZM/331/2019/M/196)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 183/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí 2 částí pozemku parc. č. 204/8 oddělených geom. plánem a označených 
jako pozemky parc. č. 204/9 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 a č. 204/10 – 
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře  39 m2, k. ú. České Budějovice 4, 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,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
3 – ul. Generála Píky – I. část (č.j. KP-ZM/326/2019/M/191)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 184/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1209/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2, 
č. 1210/12 – orná půda o výměře 6 m2, č. 1211/37 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
836 m2, č. 1211/38 – ostatní plocha, zeleň o výměře 719 m2, č. 1211/39 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 631 m2, č. 1211/40 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2, č. 1211/41 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 1921 m2, č. 1211/42 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2588 m2, 
č. 1401/13 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 20 m2, č. 1401/14 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 75 m2, č. 1401/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 237 m2, č. 1401/17 
– ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m2, č. 1401/19 – ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m2, č. 
1401/20 – ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2, č. 1403/18 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1260 m2, č. 1403/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3361 m2, č. 1403/20 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 192 m2, č. 1403/21 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
499 m2, č. 1403/22 – ostatní plocha, zeleň o výměře 893 m2, č. 1403/23 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 96 m2, č. 1403/24 – ostatní plocha, zeleň o výměře 204 m2, č. 1403/25 – ostatní 
plocha, ost. komunikace o výměře 708 m2, č. 1403/26 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
372 m2, č. 1403/27 – ostatní plocha, zeleň o výměře 581 m2, č. 1404/2 – ostatní plocha, ost. 
komunikace o výměře 411 m2, č. 1404/4 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 82 m2, č. 
1404/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 46 m2, č. 1405/1 – ostatní plocha, ost. komunikace 
o výměře 31 m2, č. 1405/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4609 m2, č. 1405/4 – ostatní 
plocha, ost. komunikace o výměře 1790 m2, č. 1405/6 – ostatní plocha, ost. komunikace 
o výměře 1027 m2, č. 1405/9 – ostatní plocha, zeleň o výměře 297 m2, č. 1405/11 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře 756 m2, č. 1405/12 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
237 m2, č. 1405/13 – ostatní plocha, zeleň o výměře 181 m2, č. 1405/14 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 331 m2 a č. 1405/15 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 428 m2, vše 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,
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II. u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
3 – ul. Generála Píky – II. část (č.j. KP-ZM/327/2019/M/192)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 185/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1405/7 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
224 m2, č. 1405/8 – ostatní plocha, zeleň o výměře 156 m2, č. 1443/2 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 702 m2, č. 1443/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 59 m2, č. 1462/3 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře 253 m2, č. 1463/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2, č. 1472/2 
– ostatní plocha, zeleň o výměře 947 m2, č. 1472/3 – ostatní plocha, ost. komunikace 
o výměře 766 m2, č. 1475/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2, č. 1475/8 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, č. 1805/35 – ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m2, č. 
1874/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 190 m2, č. 1874/21 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 67 m2, č. 1874/22 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 422 m2, č. 1874/23 – 
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 134 m2, č. 1874/24 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
79 m2, č. 1876/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 247 m2, č. 4725/28 – ostatní 
plocha, ost. komunikace o výměře 518 m2, č. 4725/29 – ostatní plocha, ost. komunikace 
o výměře 500 m2, č. 4725/30 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, č. 4725/31 – 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 a č. 4742/17 – ostatní plocha, ost. komunikace 
o výměře 447 m2, vše 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,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 
4 – ul. Generála Píky - III. část (č.j. KP-ZM/328/2019/M/193)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 186/2019:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 12/42 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1231 m2, č. 12/43 
– ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 764 m2, č. 12/44 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
625 m2, č. 12/45 – ostatní plocha, zeleň o výměře 640 m2, č. 12/46 – ostatní plocha, ost. 
komunikace o výměře 765 m2, č. 12/47 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1050 m2, č. 13/33 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 583 m2, č. 13/34 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
467 m2, č. 13/35 – ostatní plocha, zeleň o výměře 426 m2, č. 13/36 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 324 m2, č. 13/37 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 349 m2, č. 13/38 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 552 m2, č. 171/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 
383 m2, č. 171/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2, č. 171/4 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 52 m2, č. 171/5 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 72 m2, č. 178/5 – 
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ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, č. 178/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
401 m2, č. 178/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 497 m2, č. 187/6 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 873 m2, č. 187/7 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 527 m2, č. 187/8 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 221 m2, č. 187/9 – ostatní plocha, zeleň o výměře 288 m2, č. 
187/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 902 m2, č. 187/11 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 146 m2, č. 187/12 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1028 m2, č. 187/13 – 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4159 m2, č. 204/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
194 m2, č. 204/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2, č. 61/3 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 236 m2, č. 61/5 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 146 m2, č. 62/2 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře 82 m2 a č. 62/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2, vše k.ú. 
České Budějovice 4, 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,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 
v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/325/2019/M/190)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 187/2019:
zastupitelstvo města

u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku 
parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České 
Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě (č.j. KP-ZM/344/2019/M/208)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 188/2019:
zastupitelstvo města

u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/310/2019/M/180)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 189/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.  
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. 
a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 2019 (č.j. KP-ZM/338/2019/M/203)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 190/2019:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 
19. 8., 2. a 9. 9. 2019.

K bodu: Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie 
Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KP-ZM/360/2019/M/224)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 191/2019:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 
Budějovice ze dne 4. 9. 2019,

II. d o p o r u č u j e
radě města, aby den bez aut rozšířila z adventních nedělí i na Štědrý den.
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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 – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 

1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce) (č.j. KP-
ZM/335/2019/M/200)

Usnesení ve věci zrušení usnesení č. 96/2019 ze dne 13. 5. 2019 ve věci prodeje části pozemků 
parc. č. 1517, č. 1621/2 a č. 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2, ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, za cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 562.520 Kč + náklady spojené s prodejem, v celém rozsahu, schválení bezúplatného převodu 
(darování) části pozemku parc. č. 1517 oddělené geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 
1517/4 o výměře 37 m2, části pozemku parc. č. 1621/2 oddělené geom plánem a označené jako 
pozemek parc. č. 1621/2 o výměře 1097 m2 a části pozemku parc. č. 1635/7 oddělené geom plánem 
a označené jako pozemek parc. č. 1635/65 o výměře 5 m2, vše k. ú. České Budějovice 2, ČR – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390 a uložení 
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, 1. předložit primátorovi města k podpisu 
darovací smlouvu, Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 2. podepsat darovací smlouvu, 
nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.) (č.j. KP-ZM/347/2019/M/211)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 621 (zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště) o výměře 197 m2 a parc. č. 622/1 (zahrada) o výměře 369 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.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. 
Kaliště u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/352/2019/M/216)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2636/3 (ostatní komunikace, 
ostatní plocha) o výměře cca 140 m2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, dle přílohy č.1, a to za 
nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené 
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše 
uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 
72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/318/2019/M/184)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemků:
- parc. č. 72/3 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2 
- parc. č. 72/4 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2

- parc. č. 72/5 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2

- parc. č. 72/6 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2

- parc. č. 72/7 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2

- parc. č. 72/8 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 18 m2

v k. ú. Haklovy Dvory, 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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. V Oblouku) (č.j. KP-ZM/319/2019/M/185)

Usnesení ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 2139/19 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), oddělené geometrickým plánem a označené jako nově vzniklý pozemek parc. 
č. 2139/84 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 36 m2, v k. ú. České Budějovice 3, do vlastnictví 
konkrétní fyzické osobě, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase 
obvyklou, tj. za 46.800 Kč + náklady spojené s prodejem 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 směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. 
ú. Třebotovice (č.j. KP-ZM/320/2019/M/186)

Usnesení ve věci schválení záměru směny pozemku parc. č. 62/1 (trvalý travní porost) o výměře 
2508 m2 v k. ú. Třebotovice ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732, za 
pozemek parc. č. 7 (trvalý travní porost) o výměře 2559 m2 v k. ú. Třebotovice, ve vlastnictví 
konkrétní fyzické osoby, dle přílohy č. 1, bez finančního vyrovnání a uložení JUDr. Ing. Tomáši 
Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré 
Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. 
České Budějovice 3   (č.j. KP-ZM/336/2019/M/201)

Usnesení ve věci záměru směny pozemku parc. č. 369/1 (lesní pozemek) o výměře 18371 m2 v k. ú. 
Staré Hodějovice, v podílovém spoluvlastnictví města České Budějovice (id. ½), dle přílohy č. 1, za 
pozemky parc. č. 1372/12 (manipulační plocha, ostatní plocha) o výměře 935 m2, parc. č. 1382/1 
(ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 1763 m2, parc. č. 1387/1 (jiná plocha, ostatní plocha) 
o výměře 4279 m2, parc. č. 1400/1 (jiná plocha, ostatní plocha) o výměře 3913 m2, parc. č. 1403/14 
(orná půda) o výměře 420 m2 v k. ú. České Budějovice 3, dle přílohy č. 2, v podílovém 
spoluvlastnictví konkrétních fyzických osob a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  16. 9. 2019
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Kubeš

Mgr. Ivan Nadberežný

Ing. Jiří Svoboda
primátor


