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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/249/2020/Z/2
Z Á P I S

z 11. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 18. 5. 2020 od 9:00 hodin  ve Sportovní hale, Stromovka 12, České Budějovice

Přítomni: 
Mgr. Lukáš Bajt, Jaroslav Berka, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, 
Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. arch. Jan Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., 
Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan 
Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková, Mgr. Viktor 
Lavička, Ing. 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, 
Martin Pikous, Ing. Jan Pikous, MgA. Jan Piskač, Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana Procházková, 
MBA, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal 
Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr 
Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 
RSDr. Petr Braný, Mgr. Jana Kilbergerová

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
Zasedání ve Sportovní hale zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05 
hodin) přítomno 40 členů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se 
usnášet.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Jaroslav Berka, členové Mgr. Jan 
Kubeš, Ing. Jan Mádl, Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela Kudláčková, doc. Ing. Lucie 
Kozlová, Ph.D., Ing. Jan Pikous. (41,0,0,0/41) 
Ing. Svoboda informoval o změně v klubu zastupitelů Společně pro Budějovice - Lidovci 
a TOP 09, kdy jeho předsedou byl zvolen Mgr. Šimon Heller.  
Zastupitelé obdrželi na stůl materiály: 
- k bodu poř. č. 5 - Poskytnutí neinvestiční dotace spolku "Asociace jihočeských 
audiovizuálních tvůrců, z. s." jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek 
v roce 2020 
- k bodu poř č. 36 - Doplnění materiálu - Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice 
o mimořádné jednání rady města ze dne 14. 5. 2020.  
  
Na návrh předkladatele byl stažen z návrhu programu bod poř. č. 29 – Dohoda 
o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.  
MUDr. Mareš navrhl zařazení bodů „Vystoupení občanů“ a „Diskuze zastupitelů“. 
Dále požádal o změnu pořadí projednávání bodů poř. č. 35.12 vyměnit s bodem poř. č. 
35.6.
Následně navrhl zařazení bodu „Přímá podpora drobným podnikatelům v Českých 
Budějovicích“ s tím, že odůvodnění zaslal všem zastupitelům e-mailem. 
M. Šebek: Vzhledem k situaci s COVID-19 se výrazně změnila situace kolem 
hospodaření města a v návrhu programu postrádá body, jak po dobu této situace rada 
města jednala, co se ve městě dělo. Sdělil, že mu chybí také informace k hospodaření 
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města, např. jaké se očekávají výpadky financí. Navrhl zařazení bodu „Informace 
o hospodaření statutárního města České Budějovice“ s tím, že si myslí, že by měl být 
připraven nový návrh rozpočtu. 
Mgr. Heller komentoval návrh pirátského klubu, týkající se podpory podnikatelům, který 
byl zaslán e-mailem všem zastupitelům a předložen finančnímu výboru ZM. S výjimkou 
jednoho hlasu ale nebyl zařazen na jeho jednání. 
Proběhla rozsáhlá debata o návrzích na zařazení bodů týkající se finančních dopadů 
situace s COVID-19. 
  
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše na zařazení bodu jako poř. č. 37 „Vystoupení 
občanů“ (29,0,14,0/43) – bod byl zařazen. 
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše na zařazení bodu jako poř. č. 38 „Diskuze 
zastupitelů“ (39,0,3,1/43) – bod byl zařazen.
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše týkající se výměny pořadí bodů poř. č. 35.12 
a 35.6. (19,0,24,0/43) - návrh nebyl přijat.  
Bylo hlasováno o návrhu MUDr. Mareše na zařazení bodu „Přímá podpora podnikatelům 
v Českých Budějovicích“ jako bod poř. č. 4 (11,7,25,0/43) – bod nebyl zařazen.  
Bylo hlasováno o návrhu M. Šebka na zařazení bodu „Informace o hospodaření 
statutárního města České Budějovice“ jako nový bod poř. č. 31 (18,0,23,2/43) - bod 
nebyl zařazen.  
Byl schválen program 11. zasedání zastupitelstva města (39,0,3,1/43).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu RNDr. Michala Kohna, CSc. a Ing. Petra 
Maroše. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky.  
Byla navržena přestávka na oběd od 12:15 – 13:00 hodin s tím, že ve 13:00 hodin byl 
projednán bod „Vystoupení občanů“.
Bylo hlasováno o ukončení zasedání ZM po vyčerpání všech bodů programu 
(36,0,5,2/43).  

1. Dohoda o pracovní činnosti pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/132/2020/M/72)
Přijato usnesení č. 50/2020 (41,0,1,1/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že se jedná o dohodu o pracovní činnosti pro 
zastupitele Petra Štěpánka, týkající se obřadu vítání nově narozených občánků města 
České Budějovice.  

2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 
statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje (KP-ZM/121/2020/M/64)
Přijato usnesení č. 51/2020 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Vojtko, Ph.D. poděkoval Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje za 
pomoc a spolupráci při zvládání nouzového stavu v souvislosti s COVID-19. 
Bc. Hošek s Mgr. Hellerem sdělili vyjádření finančního výboru, který doporučil 
zastupitelstvu uvedenou dotaci schválit.

3. Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny 
(KP-ZM/157/2020/M/91)
Přijato usnesení č. 52/2020 (40,0,1,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. 
Mgr. Heller sdělil vyjádření finančního výboru, který doporučil schválení částky 
100 tis. Kč. Navrhl protinávrh, a to poskytnutí neinvestiční dotace na nákup knižních 
novinek ve výši 150 tis. Kč.  
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Proběhla diskuze nad předloženými návrhy a následně o nich bylo hlasováno: 
- II. ukládá „2. Mgr. Juraji Thomovi, náměstkovi primátora, připravit návrh na navýšení 
finanční podpory pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na rok 
2021“ (37,0,4,2/43) - návrh byl přijat.  
- navýšení částky ze 100 tis. Kč na 150 tis. Kč (13,0,26,4/43) - návrh nebyl přijat. 

4. Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem 
"ART SALON PIANO" (KP-ZM/159/2020/M/93)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.  
Proběhla rozsáhlá diskuze k systémovosti poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
100 tis. Kč na výše uvedenou akci.   
Bylo hlasováno o ukončení diskuze (34,2,7,0/43) – diskuze byla ukončena.  
Bylo hlasováno o stažení bodu a předložení zastupitelstvu na jeho červnové 
zasedání (41,0,2,0/43).  

5. Poskytnutí neinvestiční dotace spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. 
s., jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020 (KP-
ZM/199/2020/M/124)
Přijato usnesení č. 53/2020 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma.

6. Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2020, opatření č. 1 (KP-ZM/182/2020/M/113)
Přijato usnesení č. 54/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.

7. Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. 
o. (KP-ZM/163/2020/M/96)
Přijato usnesení č. 55/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing Moravec s tím, že se týká opravy výpusti rybníka Černiš po havárii.  

8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České 
Budějovice (KP-ZM/156/2020/M/90)
Přijato usnesení č. 56/2020 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec. 

9. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2020 (KP-ZM/154/2020/M/88)
Přijato usnesení č. 57/2020 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., s tím, že tento materiál byl připraven ještě před 
koronavirovou krizí a z důvodu opatření nařízených Vládou ČR byla akce „Pomáháme 
fotbalem 2020“ zrušena. Částka 78 600 Kč určena na tuto akci bude vyjmuta ze seznamu 
předělených dotací. Předpokládá, že celkově se dotační program nevyčerpá v plné výši 
a bude se hledat způsob, jak ušetřené prostředky využít nebo se vrátí zpět do rezervy.  
Byla vyhlášena přestávka a projednán bod „Vystoupení občanů“. 

10. Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní 
turistiky "Lodě na vltavské vodě" (KP-ZM/167/2020/M/99)
Přijato usnesení č. 58/2020 (28,5,7,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. Učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM 
(střet zájmů) s tím, že je členem správní rady spolku Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.   
Bc. Hošek sdělil, že finanční výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení z důvodu konání 
akce převážně ve městě Hluboká nad Vltavou.   

11. Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (KP-
ZM/174/2020/M/105)
Přijato usnesení č. 59/2020 (28,4,10,1/43)
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Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. Jednání byl přítomen Martin Vozábal, výkonný ředitel 
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. . 
Proběhla rozsáhlá debata k financování vrcholového a rekreačního sportu.

12. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících 
s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2020 (KP-
ZM/171/2020/M/102)
Přijato usnesení č. 60/2020 (30,3,10,0/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

13. Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost 
mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021 (KP-ZM/172/2020/M/103)
Přijato usnesení č. 61/2020 (34,1,5,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. Jednání byl přítomen Stanislav Bednařík, generální 
manažer klubu ČEZ MOTOR České Budějovice. 
Proběhla diskuze k systému rozdělování dotací.  

14. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských 
olympioniků na rok 2020 (KP-ZM/150/2020/M/84)
Přijato usnesení č. 62/2020 (30,0,6,7/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

15. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností 
SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (KP-ZM/173/2020/M/104)
Přijato usnesení č. 63/2020 (33,1,5,4/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

16. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních 
klubů" (KP-ZM/175/2020/M/106)
Přijato usnesení č. 64/2020 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Mgr. Pražák oznámil, že je členem správní rady tenisového klubu LTC České Budějovice, 
z. s.

17. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" (KP-
ZM/176/2020/M/107)
Přijato usnesení č. 65/2020 (40,0,1,2/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Oddělené hlasování o jednotlivých mládežnických preferovaných klubech: 
1. SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (30,1,9,3/43)
2. HC České Budějovice, z. s. (31,1,8,3/43)
3. Volejbalový klub České Budějovice, z. s. (37,1,3,2/43) 
JUDr. Ing. Bouzek požádal o oddělené hlasování o jednotlivých sportovních klubech 
a sdělil, že podpoří pouze dotaci pro Volejbalový klub České Budějovice, z. s. 
Pokud nebudou dotace pro mládežnické preferované kluby schváleny, navrhl doplnění 
usnesení: „II. ukládá 2. Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora  navrhnout na 
dalším zastupitelstvu města rozdělení neschválené částky z původního návrhu na opatření 
č. 1 a opatření č. 3 z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
v roce 2020.“
J. Berka uvedl, že v příštím roce bude nalezeno nové řešení v rozdělení dotací do 
mládežnických preferovaných klubů.

18. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" 
(KP-ZM/177/2020/M/108)
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Přijato usnesení č. 66/2020 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

19. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (KP-ZM/178/2020/M/109)
Přijato usnesení č. 67/2020 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 

20. Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku 
sportovních klubů" (KP-ZM/179/2020/M/110)
Přijato usnesení č. 68/2020 (37,0,1,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.     

21. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (KP-
ZM/180/2020/M/111)
Přijato usnesení č. 69/2020 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

22. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 
2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů" 
(KP-ZM/181/2020/M/112)
Přijato usnesení č. 70/2020 (35,0,0,8/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

23. Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2020 (KP-ZM/158/2020/M/92)
Přijato usnesení č. 71/2020 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

24. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2020 (KP-
ZM/170/2020/M/101)
Přijato usnesení č. 72/2020 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

25. Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice (KP-
ZM/130/2020/M/70)
Přijato usnesení č. 73/2020 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., upozornila na ztížené financování sociálních služeb z důvodu 
časové prodlevy. V prosinci na tuto skutečnost upozorňovala. Uvedla, že sociální komise 
rady města se za celou dobu nouzového stavu nesešla. Proběhla debata týkající se 
nevhodného umístění stanového městečka pro lidi bez domova v Háječku.
Byla vyhlášena přestávka.    

26. Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2020 (KP-ZM/192/2020/M/120)
Přijato usnesení č. 74/2020 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.

27. Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky 
v Českých Budějovicích“ (KP-ZM/194/2020/M/122)
Přijato usnesení č. 75/2020 (36,0,4,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že jde o žádost o dotaci na podporu regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití ve výši 30 mil. Kč. Pokud by město uspělo 
s žádostí o dotaci, poté by prostor sloužil ve prospěch administrativních provozů 
magistrátu města, kdy udržitelnost projektu je 5 let.
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28. Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové domy 
se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" a "Parkovací dům - 
ulice Volejbalistů, České Budějovice" (KP-ZM/118/2020/M/61)
Přijato usnesení č. 76/2020 (42,0,1,0/43)
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Mgr. Heller sdělil, že finanční výbor tento bod projednal a doporučil zastupitelstvu města 
přijmout usnesení.    
MUDr. Kuba připomněl úpravu laviček ve sportovní hale pro ukládání koberců. 
Ing. Moravec odpověděl, že vzhledem k uložené vzduchotechnice není jejich úprava 
jednoduchá.  

29. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích (KP-ZM/116/2020/M/59)
Přijato usnesení č. 77/2020 (40,0,1,2/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.

30. Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 
(KP-ZM/131/2020/M/71)
Přijato usnesení č. 78/2020 (26,2,13,2/43)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že považuje za důležité uchránit finanční prostředky 
pro investice a omezit především běžné výdaje. 
Mgr. Heller sdělil, že finanční výbor přijal doporučení odsouhlasit rozpočtové opatření 
číslo 29.  
Proběhla rozsáhlá debata k zapojování finančních prostředků minulých let do rozpočtu 
roku 2020. Zazněla kritika, že nejsou známá čísla k výpadku tržeb např. Jč. divadla, p. o., 
Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. a dalších příspěvkových organizací 
města. 
MUDr. Kuba sdělil, že z výše uvedených důvodů bylo požádáno v začátku jednání 
o zařazení nových bodů do návrhu programu, které by se týkaly dopadů nouzového stavu 
na rozpočet města České Budějovice. Upozornil, že byla potřebným počtem zastupitelů 
podepsána žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a požádal o odložení 
tohoto materiálu.  
MUDr. Mareš potvrdil vyjádření MUDr. Kuby, kdy žádost o svolání mimořádného 
zasedání zastupitelstva odeslal datovou schránkou na magistrát. Během doby před 
konáním zasedání navrhl svolání pracovní skupiny, která by mohla na změnách 
v rozpočtu participovat. Vznesl dotaz na opravu „chytré lavičky“ ve výši 78 tis. Kč. 
Ing. Moravec odpověděl, že opravu nebude financovat město, ale bude hrazena 
z pojistného plnění. Otázkou je, kam bude po opravě umístěna, aby nebyla opět zničena.  
MUDr. Kuba požádal o stažení tohoto materiálu a předložení na zasedání mimořádného 
zastupitelstva.  
Ing. Holický navrhl toto rozpočtové opatření číslo 29 schválit v předloženém znění 
a následně se zabývat přehodnocením rozpočtu. 
Bylo hlasováno o přerušení projednávání rozpočtového opatření číslo 29 (17,11,14,1/43) - 
návrh nebyl přijat. 
Ing. Svoboda uvedl, že mimořádné zastupitelstvo je povinen svolat nejpozději do 21 dnů 
ode dne, kdy byla žádost doručena na magistrát města. Upozornil, že k dnešnímu dni 
nejsou dostatečně kvalifikované odhady ze všech odvětví, ze kterých se rozpočet skládá. 
Dále upozornil na splatnost faktur a případná penále z prodlení.  

31. Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 57 (KP-ZM/124/2020/M/67)
Přijato usnesení č. 79/2020 
Materiál uvedl Ing. Holický. 
Oddělené hlasování: 
I. schvaluje 
1. RO č. 33 – zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku (32,3,0,5/40)
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2. RO č. 34 – zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s. (37,0,0,3/40)
3. RO č. 57 – nákup ochranných roušek a dalšího ochranného materiálu, zajištění 
dezinfekce prostor budov radnice, městské policie, domů ve správě města a zjištění 
provizorního zařízení pro osoby bez domova v prostorách letního kina Háječek včetně 
zajištění stravy  (37,0,0,3/40) 
II. ukládá (36,0,0,4/40)
Mgr. Heller sdělil, že finanční výbor doporučil schválení rozpočtových opatření číslo 33, 
34 a 57.  
Mgr. Nadberežný požádal o oddělené hlasování k jednotlivým opatřením. Dále požádal 
o zpracování výkazu výnosů z vodohospodářského pachtovného od roku 2000 s tím, aby 
bylo vyčísleno, kolik bylo dáno do investic na rekonstrukci a výstavbu 
vodohospodářských zařízení.  

32. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2020 (KP-ZM/139/2020/M/74)
Přijato usnesení č. 80/2020 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

33. Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2020 (KP-ZM/140/2020/M/75)
Přijato usnesení č. 81/2020 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34. Majetkové dispozice ()

34.1 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (KP-ZM/151/2020/M/85)
Přijato usnesení č. 82/2020 (36,0,0,3/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.2 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice (KP-
ZM/144/2020/M/78)
Přijato usnesení č. 83/2020 (35,0,0,4/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.3 Dispozice s majetkem města – prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 a záměr 
prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice (KP-ZM/148/2020/M/82)
Přijato usnesení č. 84/2020 (37,0,0,2/39)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.4 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 
Budějovice 3, ulice Hálkova (KP-ZM/165/2020/M/98)
Usnesení nebylo přijato (17,4,9,7/37)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. Proběhla diskuze k výstavbě bytového domu 
v uvedené lokalitě.

34.5 Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží – park „BosoNoha“) (KP-ZM/153/2020/M/87)
Přijato usnesení č. 85/2020 (27,4,2,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
MUDr. Mareš porovnal a vysvětlil souvislost tohoto bodu s bodem poř. č. 34.12. Uvedl 
nesouhlas s prodejem výše uvedeného pozemku a navrhl zachování pronájmu pozemku. 
Proběhla rozsáhlá diskuze o možnosti jeho využití.   

34.6 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4  v k. ú. České 
Budějovice  6, Senovážné náměstí u Metropolu (KP-ZM/189/2020/M/119)
Přijato usnesení č. 86/2020 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
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34.7 Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České 
Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická    (KP-ZM/164/2020/M/97)
Přijato usnesení č. 87/2020 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.8 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. č. 
4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní – Gen. 
Píky) (KP-ZM/146/2020/M/80)
Přijato usnesení č. 88/2020 (35,0,0,1/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že usnesení bylo doplněno v části I. schvaluje 1. 
„…. o výměře 5 m2 v k. ú. České Budějovice 3“.  

34.9 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České 
Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (KP-ZM/138/2020/M/73)
Přijato usnesení č. 89/2020 (33,0,3,0/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že usnesení bylo upraveno v části I. schvaluje 
takto: „a to po dobu 10 let“ místo 15 let. 

34.10 Dispozice s majetkem města – přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. České 
Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, lokalita ul. 
Vrbenská) (KP-ZM/187/2020/M/117)
Přijato usnesení č. 90/2020 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl pozměňující návrh výše smluvní pokuty z 10 mil. Kč na 
100 mil. Kč, aby město mělo jistotu, že nenastane změna vlastníka. 
JUDr. Ing. Bouzek odpověděl, že smlouva je odsouhlasena a smluvní pokuta ztrácí smysl, 
pokud rozhodnutí nabyla právní moci. Po podpisu smlouvy může být vložena do katastru 
nemovitostí, není mezidobí, které by se muselo hlídat.  
Ing. Konečný, Ph.D., pokud je toto garantováno, svůj návrh stáhl. 

34.11 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS Dubičný 
potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská) (KP-
ZM/188/2020/M/118)
Přijato usnesení č. 91/2020 (34,0,0,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.12 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České 
Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj) (KP-ZM/142/2020/M/77)
Usnesení nebylo přijato (1,23,10,2/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 

34.13 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. 
České Budějovice 6, ul. Lužní (KP-ZM/184/2020/M/114)
Usnesení nebylo přijato (0,13,20,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.14 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. 
České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava) (KP-ZM/149/2020/M/83)
Usnesení nebylo přijato (0,20,12,4/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.15 Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 a 301/4 
v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky) (KP-ZM/147/2020/M/81)
Usnesení nebylo přijato (0,14,18,4/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.16 Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Haklovy 
Dvory (KP-ZM/168/2020/M/100)
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Usnesení nebylo přijato (0,7,26,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

34.17 Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část 
pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory (KP-ZM/155/2020/M/89)
Usnesení nebylo přijato (0,19,14,3/36)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

35. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 
9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 2020 (KP-ZM/119/2020/M/62)
Přijato usnesení č. 92/2020 (31,0,0,2/33)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
Proběhla diskuze k následujícím bodům projednávaných radou města za výše uvedená 
období:
- usnesení rady města č. 558/2020 týkající se prodloužení termínu akce „Strategie rozvoje 
MHD v Českých Budějovicích“, 
- usnesení č. 557/2020 k akci „Organizace dopravy parkování v historickém jádru města 
České Budějovice“ spočívající v omezení dopravy v historickém jádru města,  
- nepřijaté usnesení ve věci schválení vrácení částky 200 Kč konkrétní fyzické osobě za 
přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, 
- usnesení č. 406/2020 k Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.,
MUDr. Mareš: V souvislosti s usnesením č. 406/2020 Rozhodnutí jediného společníka při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, 
s. r. o., požádal o zpracování souhrnné písemné zprávy týkající se odvolání Mgr. Daniela 
Hovorky s důrazem na to, proč v únoru 2020 na poradě vedení společnosti Lesy a rybníky 
Českých Budějovic, s. r. o., nebyl  konstatován patologický stav společnosti, když na 
následující dozorčí radě společnosti byly sděleny zásadní věci, které byly ve společnosti 
špatně. 
Dále vznesl písemný požadavek, zda jako zastupitel města České Budějovice má právo 
přístupu k zápisům z dozorčích rad všech městských společností.  
- stížnost na hluk a šíření vibrací z výměníkové stanice společnosti Teplárna České 
Budějovice, a. s. v ulici Generála Svobody,  
- odložený materiál rady města ze dne 4. 5. 2020 - Dispozice s majetkem města – záměr 
budoucí směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 
(majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb) – jedná se o prodloužení ul. M. 
Horákové - směna pozemků u křižovatky u Výstaviště,   
- usnesení rady města č. 205/2020, kterým vzala na vědomí dopis od konkrétní fyzické 
osoby ve věci nesouhlasu se stržením modrého loubí na Pražské třídě.  

36. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
V tomto bodu nevystoupil žádný občan.

37. Diskuze zastupitelů ()
J. Špak poděkoval všem, kteří přispěli k tomu, že zastupitelé mají kde jednat. Vzhledem 
k tomu, že sportovní hala stále stojí, bylo tudíž možné rozdělit více finančních prostředků. 
   
Ing. Svoboda ukončil 11. zasedání zastupitelstva města ve 21:31 hodin, poděkoval všem 
za účast s tím, že zastupitelstvo města bude svoláno nejpozději do tří týdnů.  

- Stížnost konkrétních fyzických osob, obyvatel bytu č. 1 domu čp. 1781 v ulici Generála 
Svobody v Českých Budějovicích na hluk a vibrace z provozu výměníkové stanice VS 
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100 umístěné v sousedství předmětného bytu společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, 
primátora města (KP-ZM/196/2020)

- Petice „Za připojení části území obce Třebotovice pod rybníkem Lusný (mezi hřbitovem 
a silnicí č. III/1461) k obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ společně s odpovědí 
Mgr. Juraje Thomy, 1. náměstka primátora (KP-ZM/197/2020)

- Dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve věci zadlužování 
našeho státu ze dne 11. 2. 2020  (KP-ZM/198/2020)

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.

11. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 21:31 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: Dohoda o pracovní činnosti pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 

KP-ZM/132/2020/M/72)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 50/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dohodu o pracovní činnosti spojenou s obřadem vítání občánků pro člena Zastupitelstva města 
České Budějovice pana Petra Štěpánka,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
podepsat dohodu o pracovní činnosti.

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 
statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému 
sboru Jihočeského kraje (č.j. KP-ZM/121/2020/M/64)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 51/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním 
městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského 
kraje na základě investiční potřeby Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 
s přihlédnutím k délce realizace investiční akce a jako náhradu skutečně vynakládaných 
finančních prostředků na jednotku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, která 
zajišťuje činnost jednotky požární ochrany města České Budějovice,
1. poskytnutí neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 

Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2020 ve výši 202.000 Kč, 

2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na 
rok 2020 ve výši 2.340.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 
statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje dle bodu I.

K bodu: Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké 
knihovny (č.j. KP-ZM/157/2020/M/91)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 52/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování nákupu knižních novinek do poboček 

Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ve výši 100.000 Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na 

kofinancování projektu,
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II. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knižních novinek pro 

Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích,
2. připravit návrh na navýšení finanční podpory pro Jihočeskou vědeckou knihovnu 

v Českých Budějovicích na rok 2021. 

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, 
z. s., jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020 (č.j. 
KP-ZM/199/2020/M/124)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 53/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč na zajištění promítání v Letním kině 

Háječek v roce 2020 spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s., se sídlem 
Chelčického 95/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 09132716,

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

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

K bodu: Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu 
ochrany životního prostředí v roce 2020, opatření č. 1 (č.j. KP-ZM/182/2020/M/113)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 54/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50 000 Kč na poskytnutí dotací z dotačního 

programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020 dle Protokolu hodnocení 
žádostí o dotaci č. 2,

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

Ing. Ivo Moravcovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, 
s. r. o. (č.j. KP-ZM/163/2020/M/96)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 55/2020:
zastupitelstvo města

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

o. ve výši 1 250 tis. Kč na zajištění realizace opravy výpusti rybníka Černiš,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace,

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

předložit primátorovi města veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
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k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj 
České Budějovice (č.j. KP-ZM/156/2020/M/90)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 56/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České 
Budějovice, IČO 71173064, se sídlem Větrná 731/13, České Budějovice 370 05, dle 
důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj 
České Budějovice.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2020 (č.j. KP-ZM/154/2020/M/88)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 57/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací z Dotačního 

programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020 dle 
přiloženého seznamu, v upravením znění,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní 
turistiky "Lodě na vltavské vodě" (č.j. KP-ZM/167/2020/M/99)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 58/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění organizace akce s názvem "Lodě na vltavské 

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

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

II. u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění organizace akce s názvem 
"Lodě na vltavské vodě".
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K bodu: Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (č.j. KP-
ZM/174/2020/M/105)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 59/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie mezi Jihočeským 
krajem, statutárním městem České Budějovice, Fotbalovou asociací České republiky 
a Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Memorandum o spolupráci  při rozvoji regionální fotbalové akademie.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů 
souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 
2020 (č.j. KP-ZM/171/2020/M/102)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 750.000 Kč pro Nadační fond na podporu 

fotbalové mládeže Jihočeského kraje se sídlem Skuherského 1478/14, České Budějovice, 
IČO 02043572, na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové 
akademie Jihočeského kraje v roce 2020,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na 
činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021 (č.j. KP-
ZM/172/2020/M/103)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 000 000 Kč pro HC České Budějovice, z. s., se 

sídlem F.A.Gerstnera 7/8, České Budějovice, PSČ 370 01, IČO 14499061,  na uhrazení 
nákladů mládežnického hokejového klubu a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 
2020/2021,

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

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských 
olympioniků na rok 2020 (č.j. KP-ZM/150/2020/M/84)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/2020:
zastupitelstvo města

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

Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice, PSČ 370 21, IČO 28073924 na rok 2020 
ve výši 70 000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících 
s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (č.j. KP-
ZM/173/2020/M/104)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000.000 Kč pro SK Dynamo České Budějovice 

akademie, z. s. , se sídlem Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice, 370 01 České 
Budějovice, IČO 47234199, na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo ČB 
akademie na sezónu 2020/2021,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/175/2020/M/106)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických 
sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných 
klubů" (č.j. KP-ZM/176/2020/M/107)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" 
dle předloženého seznamu žádostí,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických 
sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/177/2020/M/108)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních 
klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u  částek nad 50.000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (č.j. KP-
ZM/178/2020/M/109)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 4 na sportovní akce dle předloženého seznamu vybraných 
žádostí u částek nad 50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení 
investičního majetku sportovních klubů" (č.j. KP-ZM/179/2020/M/110)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního 
majetku sportovních klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 
s handicapem" (č.j. KP-ZM/180/2020/M/111)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 na opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých 
s handicapem" dle předloženého seznamu žádostí,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu 
v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních 
mládežnických klubů" (č.j. KP-ZM/181/2020/M/112)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/2020:
zastupitelstvo města

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

v roce 2020 u opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních 
mládežnických klubů" dle předloženého seznamu vybraných žádostí u částek nad 
50.000 Kč,

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

Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit v roce 2020 (č.j. KP-ZM/158/2020/M/92)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/2020:
zastupitelstvo města

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

České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 na celoroční činnost dle 
přílohy Protokolu hodnocení žádostí u částek nad 50 000,00 Kč,

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2020 
(č.j. KP-ZM/170/2020/M/101)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže České 
Budějovice, IČO 00425851, na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2020 ve výši 
100.000 Kč,

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

K bodu: Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice (č.j. KP-
ZM/130/2020/M/70)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/2020:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Akční plán R-plánu sociálních služeb České Budějovice pro rok 2020.

K bodu: Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2020 (č.j. KP-ZM/192/2020/M/120)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/2020:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2020.
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K bodu: Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana 
Žižky v Českých Budějovicích“ (č.j. KP-ZM/194/2020/M/122)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
předložení žádosti o dotaci a obsah projektu „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých 
kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“ v případě kladného stanoviska MMR týkajícího 
se naplnění zásad podprogramu,

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit zpracování a předložení žádosti o dotaci v případě kladného stanoviska MMR,
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,

zajistit realizaci projektu v případě přiznání dotace,
3. Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru,

zajistit financování projektu v případě přiznání dotace.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové 
domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" 
a "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice" (č.j. KP-
ZM/118/2020/M/61)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 76/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce:
1. "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" 

formou soutěže o návrh,
2. "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice" metodou dodávky 

Design & Build, dle důvodové zprávy,
II. u k l á d á

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

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 
o místních poplatcích (č.j. KP-ZM/116/2020/M/59)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 77/2020:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 
2020 (č.j. KP-ZM/131/2020/M/71)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 78/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 
roku 2020 v celkové výši 252.355.444,89 Kč, z toho 245.771.444,89 Kč ze zůstatku 
základního běžného účtu k 31.12.2019 a 6.584.000 Kč z Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku, na zvýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 68.413.154,89 Kč 
a rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 183.942.290 Kč dle rozpisu, 

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 30. 5. 2020
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 29 do rozpočtu roku 2020.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 57 (č.j. KP-ZM/124/2020/M/67)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 79/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 33 - zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského 

majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného“ za hospodářský rok 2019 ve výši 
15.054.091,58 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního 
odboru na vodohospodářské strojní investice (2.000.000 Kč) a rekonstrukci vodovodů 
(3.500.000 Kč) a současně ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (2.612.693,58 Kč) na úhradu DPH a ve 
prospěch financování – příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského 
majetku (6.941.398 Kč),

2. rozpočtové opatření číslo 34 - zapojení přijatého revolvingového úvěru od Komerční 
banky, a.s. na financování dotačních akcí v období 2017 – 2022 na navýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů investičního odboru na projektové práce pro parkoviště Dlouhá 
louka (3.000.000 Kč) a pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele 
na Nové technické učebny – ZŠ Pohůrecká (4.500.000 Kč) v celkové výši 7.500.000 Kč,

3. rozpočtové opatření číslo 57 - zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář primátora na nákup ochranných 
roušek a dalšího ochranného materiálu, zajištění dezinfekce prostor budov radnice, 
městské policie, domů ve správě města a zajištění provizorního zařízení pro osoby bez 
domova v prostorách letního kina Háječek včetně zajištění stravy – nouzový stav  ze 
zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 v celkové výši 4.280.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 5. 2020
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 57 do rozpočtu roku 2020.
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K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2020 (č.j. KP-
ZM/139/2020/M/74)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 80/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. návrh rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městské památkové 

rezervace České Budějovice na rok 2020 dle důvodové zprávy,
2. návrh podílu města České Budějovice na spolufinancování jednotlivých akcí dle 

důvodové zprávy,
3. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu 

regenerace městské památkové rezervace České Budějovice pro rok 2020, který bude 
tvořen podílem ze státní finanční podpory a podílem z rozpočtu města České Budějovice,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit další kroky potřebné k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR.

K bodu: Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu památkové péče v roce 2020 (č.j. KP-ZM/140/2020/M/75)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 81/2020:
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 2020 (granty nad 50 tis. Kč) dle přílohy č. 3,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České 
Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (č.j. KP-ZM/151/2020/M/85)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 82/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 (zahrada) o výměře 372 m2 v k. ú. České Budějovice 
6, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou, dle 
znaleckého posudku, ve výši 669.600 Kč + náklady spojené s prodejem,

II. u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice 
(č.j. KP-ZM/144/2020/M/78)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 83/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2755/20 o výměře 69 m2 (zahrada) v k.ú. Třebotovice, konkrétní 
fyzické osobě, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 52.200 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 – prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 
a záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice (č.j. KP-
ZM/148/2020/M/82)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 84/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

41 m2 v k. ú. Třebotovice, konkrétním fyzickým osobám, za cenu v místě a čase 
obvyklou, dle znaleckého posudku, ve výši 8.000 Kč + náklady spojené s prodejem,

2. záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 (manipulační plocha, ostatní plocha), 
oddělené geometrickým plánem, shodně označené jako parc. č. 1009/11 o výměře 
1410 m2 v k. ú. Třebotovice, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu 
v místě a čase obvyklou, dle znaleckého posudku, ve výši 270.000 Kč + náklady spojené 
s prodejem,

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

a) předložit kupní smlouvu, dle bodu č. 1, primátorovi města k podpisu,
b) zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, dle bodu č. 2,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České 
Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží – park „BosoNoha“) (č.j. KP-
ZM/153/2020/M/87)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 85/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej 2 částí pozemku parc. č.  2875/1 oddělených geometrickým plánem a označených jako 
pozemek parc. č. 2875/15 – zastavěná plocha o výměře 50 m2 (pod stavbou bez čp/če, jiná 
stavba) a pozemek parc. č. 2875/18 – ostatní plocha o výměře 593 m2, k. ú. České Budějovice 
3, dle přílohy č. 3, spol. A – stav Bohemia s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1926/16, České 
Budějovice, IČO 26090244, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.620.000 Kč + náklady 
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spojené s prodejem a s podmínkou předkupního práva věcného pro statutární město České 
Budějovice,  

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

předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu a smlouvu o předkupním právu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat kupní smlouvu a smlouvu o předkupním právu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4  v k. ú. České 
Budějovice  6, Senovážné náměstí u Metropolu (č.j. KP-ZM/189/2020/M/119)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 86/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), oddělené 
geometrickým plánem a označené jako nově vzniklá parc. č. 425/13 o výměře 66 m2 v k. ú. 
České Budějovice 6, v rámci investiční stavby města České Budějovice s názvem „Přestupní 
zastávky MHD U Metropolu – Senovážné náměstí, Č. Budějovice“ dle přílohy č. 3, od 
Odborového svazu dopravy, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, IČO 
00409502, Odborového svazu KOVO, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 
Praha, IČO 49276832, Odborového svazu státních orgánů a organizací, Senovážné náměstí 
978/23, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 00469351, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 116.292 Kč, tj. 1.762 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. 1089/1, k. ú. České 
Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická    (č.j. KP-ZM/164/2020/M/97)

(Zrušeno usnesením č. 227/2020 ze dne 8. 12. 2020)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 87/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1 oddělené geometrickým plánem a označené jako 
parc. č. 1089/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. České Budějovice 5, od 
Římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje České Budějovice – Suché Vrbné, Zacharova 
1355/15, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, IČO 65050657, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 5.330 Kč, tj. 1.066 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.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. 
č. 4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní – 
Gen. Píky) (č.j. KP-ZM/146/2020/M/80)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 88/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemku parc. č. 4159/1 oddělené geom. plánem 

a označené jako pozemek parc. č. 4159/31 o výměře 5 m2 v k. ú. České Budějovice 
3 (pod stávajícím SSZ), dle přílohy č. 4, od Jihočeského kraje,  U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice, IČO 70890650, s podmínkou závazku využití předmětu daru 
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě úplatného převodu darované  
nemovitosti třetí osobě ve lhůtě do 10 let ode dne účinnosti darovací smlouvy převést 
100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,

2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4159/12 oddělené geom. plánem a označené 
jako pozemek parc. č. 4159/32 o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 1874/22 oddělené 
geom. plánem a označené jako pozemek parc. č. 1874/25 o výměře 1 m2, k. ú. České 
Budějovice 3, dle přílohy č. 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 darovací smlouvu a smlouvu o bezúplatném 
převodu,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu a smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. 
České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (č.j. KP-
ZM/138/2020/M/73)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 89/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
5762 m2, 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, za podmínky jeho užívání ve 
veřejném zájmu (účelová komunikace) 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 10 let,

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. 
České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, 
lokalita ul. Vrbenská) (č.j. KP-ZM/187/2020/M/117)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 90/2020:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru části pozemku parc. č. 1781/6 zaměřené geometrickým plánem a nově označené 
jako parc. č. 1781/6 o výměře 9637 m2 v k. ú. České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, od 
společnosti STAVMAT STAVEBNINY, a. s., se sídlem Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, 
IČO 25121049,

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

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

podepsat smlouvu darovací.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS 
Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. 
Vrbenská) (č.j. KP-ZM/188/2020/M/118)

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

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) 
zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství, v rámci stavby 
“Obytný soubor Dubičný potok České Budějovice“, a to parc. č. 1780/1, parc. č. 1781/6, parc. 
č. 1795/1, parc. č. 1795/17, parc. č. 1795/27, parc. č. 1795/29, parc. č. 1798/1,  parc. č. 
1798/3, parc. č. 1805/2 a parc. č. 1817/2, vše v k. ú. České Budějovice 4, od  investora stavby 
společnosti STAVMAT STAVEBNINY, a. s., se sídlem Pod Můstkem 884/56, 252 19 Rudná, 
IČO 25121049 za podmínek a cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + 
DPH, s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno pouze za podmínky, že budoucí 
prodávající zajistí projektovou dokumentaci na propojující komunikaci v úseku od nového 
ZTV OS Dubičný potok, až po stávající napojení na Rudolfovskou třídu, včetně jejího 
projednání, získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a za podmínky 
následné realizace propojující komunikace. Podmínkou pro kolaudaci prvního bytového 
objektu bude uvedení této komunikace do provozu,

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

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

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po splnění podmínek budoucí kupní 
smlouvy podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 
9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 2020 (č.j. KP-ZM/119/2020/M/62)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 92/2020:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání: 
18. 2., 2., 9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 2020.
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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 – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 

Budějovice 3, ulice Hálkova (č.j. KP-ZM/165/2020/M/98)

Usnesení ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 2528/1 oddělené geometrickým plánem 
a označené jako parc. č. 2528/8 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3, společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČO 28085400, za dohodnutou cenu ve výši 87.725 Kč (včetně DPH), tj. 3.509 Kč/m2 
a nákladů s tímto prodejem spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, 1. předložit kupní smlouvu primátorovi města k podpisu, Ing. Jiřímu Svobodovi, 
primátorovi města, 2. podepsat kupní smlouvu, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České 
Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj) (č.j. KP-ZM/142/2020/M/77)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2764  - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 255 m2 (pod stavbou čp. 1556 – není součástí pozemku), k. ú. České Budějovice 2, spol. 
TRILI, s. r. o., se sídlem N. Frýda 1247/4, České Budějovice, IČO 06594409 (vlastník stavby čp. 
1556), 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. 2502/38 v k. ú. 
České Budějovice 6, ul. Lužní (č.j. KP-ZM/184/2020/M/114)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 (ostatní komunikace, 
ostatní plocha) o výměře cca 93 m2 v České Budějovice 6, dle přílohy č.3, a to za nejvyšší 
nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase obvyklou a náklady spojené s prodejem 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. 
České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava) (č.j. KP-ZM/149/2020/M/83)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 o výměře cca 360 m2 
v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu 
v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 
a 301/4 v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky) (č.j. KP-
ZM/147/2020/M/81)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení pozemků parc. č. 298/1 – vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 155 m2, č. 300/1 – trvalý travní porost o výměře 
37949 m2 a č. 301/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 825 m2 (celkem 38929 m2), k. ú. 
České Vrbné, od spol. STINGO, s. r. o., se sídlem Hradební 398/1, České Budějovice, IČO 
60066164 a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. 
Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/168/2020/M/100)

Usnesení ve věci schválení záměru odkoupení  pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost 
o výměře 11989 m2  v k. ú. Haklovy Dvory, od  konkrétní fyzické osoby za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část 
pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/155/2020/M/89)

Usnesení ve věci schválení záměru směny pozemků parc. č. 327/8 (orná půda) o výměře 395 m2 
a parc. č. 350/2 (orná půda) o výměře 555 m2, v k. ú. Haklovy Dvory, které jsou ve vlastnictví 
konkrétních fyzických osob, za část pozemku parc. č. 327/1 (orná půda) o výměře cca 1200 m2, v k. 
ú. Haklovy Dvory (dle přílohy č. 4), který je ve vlastnictví statutárního města České Budějovice 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  18. 5. 2020
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

RNDr. Michal Kohn, CSc.

Ing. Petr Maroš

Ing. Jiří Svoboda
primátor


