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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/569/2022/Z/9
Z Á P I S

z 3. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 19. 12. 2022 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, Mgr. Vladimíra Bernasová, Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA, 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Lubomír Bureš, Vladan Císler, Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr 
Holický, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Jan Kadlec, Petr Kolář, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 
Ing. Jan Krob, Monika Kroutilová, MUDr. Martin Kuba, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA, 
Bc. Tomáš Kubín, Ing. Michaela Kudláčková, Zuzana Kudláčková, Ing. Petr Lamač, Mgr. Viktor 
Lavička, Ing. Petr Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, 
Ing. Andrea Nádravská, Martin Novotný, Mgr. Petr Pelech, Ing. Světlana Procházková, MBA, 
Mgr. Adéla Ruiderová, Ing. Martin Stašek, Mgr. Petr Stehlík, Alice Stierandová, Ing. Jiří Svoboda, 
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Bc. Pavla Šádková, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová, Petr Štěpánek, Ing. Ondřej Trtílek, Ing. Karel Vaškovský, RNDr. Jan Zahradník
Omluveni: 
Mgr. Juraj Thoma
Nepřítomni: 

Schválený program:
0. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

Zasedání zahájila a řídila v zasedací místnosti zastupitelstva města primátorka 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo přítomno v době zahájení (9:05 h) 
43 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet. Za 
neúčast na jednání se omluvil Mgr. Juraj Thoma, za pozdní příchod se omluvil Jan Michl. 
Po zahájení jednání Mgr. Lukáš Bajt složil slib. 
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda komise Jaroslav Berka, členové 
Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. Martin Stašek, Martin Novotný 
a Ing. Jan Kadlec (43,0,0,0/43).
Primátorka doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová určila ověřovatele zápisu: 
Ing. Lubomíra Bureše a Mgr. Viktora Lavičku.
Pořízení zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kanceláře primátora.
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Zastupitelé obdrželi nově vytištěné materiály, týkající se: „Návrhu na zvolení přísedící 
Okresního soudu v Českých Budějovicích“ (KP-ZM/524/2022/M/240) k bodu pořadové 
číslo 1 z důvodu chybné přílohy č. 2, a bodu pořadové číslo 13 „Změna termínu účinnosti 
Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci s investory“ (KP-
ZM/565/2022/M/279), ve kterém byla provedena změna v návrhu usnesení. Dále materiál 
„Mimořádná valná hromada FCC České Budějovice, s. r. o.“, který byl zařazen do návrhu 
programu jako nový bod pořadové číslo 16 (43,0,0,0/43).
Primátorka dále informovala zastupitele, že bod „Vystoupení občanů“ bude projednán 
v 11:00 hodin.
Na návrh předkladatele byl stažen materiál k bodu pořadové číslo 25.6 „Dispozice 
s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1481/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. 
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Nádražní, areál spol. SENESI). 
Byl schválen program 3. zasedání zastupitelstva města (43,0,0,0/43).
Bylo hlasováno o ukončení 3. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (43,0,0,0/43) – návrh byl přijat.

1. Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/524/2022/M/240)
Přijato usnesení č. 41/IX/2022 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

2. Dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice (KP-
ZM/561/2022/M/275)
Přijato usnesení č. 42/IX/2022 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

3. Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (KP-ZM/535/2022/M/250)
Přijato usnesení č. 43/IX/2022 (30,3,9,1/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová. 
V diskusi zazněly výhrady k předloženému návrhu, bylo konstatováno, že nejde 
o politicky motivovaný návrh, ale návrh pracovní skupiny pro názvy ulic.

4. Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (KP-
ZM/542/2022/M/257)
Přijato usnesení č. 44/IX/2022 (40,0,2,1/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

5. Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (KP-
ZM/543/2022/M/258)
Přijato usnesení č. 45/IX/2022 (40,2,1,0/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.
V rámci diskuse zazněly doplňující informace ohledně zaměstnanců Charity a počtu 
klientů, kterým byla poskytnuta osobní asistence. 

6. Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina (KP-
ZM/544/2022/M/259)
Přijato usnesení č. 46/IX/2022 (39,2,1,1/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.
Zastupitelé byli informováni o záměru podpory nábytkové a potravinové banky 
i v budoucnu, jejich pomoc budou moci využívat kromě ukrajinských uprchlíků i naši 
občané. Dále byly sděleny informace týkající se prodloužení nájmu a řešení formy úhrady 
nájemného v následujícím pololetí v městských bytech, které nyní obývají ukrajinský 
uprchlíci.

7. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice (KP-
ZM/556/2022/M/270)
Přijato usnesení č. 47/IX/2022 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

8. Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 1. 2023 ve 
školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice (KP-ZM/547/2022/M/262)
Přijato usnesení č. 48/IX/2022 (39,1,3,0/43)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

9. Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva v roce 2023 (KP-
ZM/541/2022/M/256)
Přijato usnesení č. 49/IX/2022 (41,0,2,0/43)
Materiál uvedla Z. Kudláčková, jednání byl přítomen MgA. Daniel Habrda, provozovatel 
kina.
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V rámci diskuse zazněla úvaha nad případným přesoutěžením původního výběrového 
řízení. Bylo konstatováno, že při výběrovém řízení nedošlo k pochybení ani z technické 
ani právní stránky, pracuje se na formě nové soutěže, na základě které by byly upřesněny 
povinnosti města i možnosti provozovatele.

10. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a její 
změny ve správním území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pro volební období 2022 - 2026 (KP-ZM/520/2022/M/236)
Přijato usnesení č. 50/IX/2022 (41,0,1,1/43)
Materiál uvedl Ing. Bureš.
Členové zastupitelstva byli informováni o jednání zástupců města s IRI, pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace, a předložení návrhu dohody na ukončení smluvního 
vztahu pořizování územního plánu města České Budějovice.

11. Návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické 
jádro (Senovážné náměstí) (KP-ZM/521/2022/M/237)
Přijato usnesení č. 51/IX/2022 (28,0,14,1/43)
Materiál uvedl Ing. Bureš.
Během diskuse bylo připomenuto, že se jedná o první fázi pořízení změny územního 
plánu, kdy se schvaluje pouze záměr. Změna územního plánu má prokázat, zda dané 
funkce, které byly navrženy architektonickou soutěží, jsou v tomto území možné. Dále 
pak bylo upozorněno na to, že pro případné čerpání financí z fondů EU nebo jiných 
dotačních programů musí být projektové záměry v souladu s územním plánem.

12. Návrh na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských 
rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování (KP-
ZM/522/2022/M/238)
Usnesení nebylo přijato (0,35,6,2/43)
Materiál uvedl Ing. Bureš.
V diskusních příspěvcích zazněly negativní stanoviska k předloženému návrhu.

13. Změna termínu účinnosti Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci 
s investory (KP-ZM/565/2022/M/279)
Přijato usnesení č. 52/IX/2022 (37,1,3,2/43)
Materiál uvedl Ing. Bureš.
V rámci rozpravy zazněly kladné i negativní ohlasy k existenci předložených zásad.

14. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/545/2022/M/260)
Přijato usnesení č. 53/IX/2022 (39,0,1,3/43)
Materiál uvedl M. Šebek.
Zastupitelé byli informováni, že město bude pokračovat ve snaze získávání zanedbaných 
hrobek od státu a údržbě významných hrobových míst.

15. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (KP-ZM/558/2022/M/272)
Přijato usnesení č. 54/IX/2022 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl M. Šebek.

16. Mimořádná valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 
6. 1. 2023 (KP-ZM/568/2022/M/280)
Přijato usnesení č. 55/IX/2022 (39,0,2,2/43)
Materiál uvedl M. Šebek s tím, že do návrhu usnesení doplnil jako náhradníka Ing. Petra 
Maroše a číslo usnesení rady města ze dne 19. 12. 2023 – 1782/2022.
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17. Mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města, k pokrytí zvýšených provozních 
nákladů akademie Volejbalového klubu České Budějovice, z. s. (KP-
ZM/538/2022/M/253)
Usnesení nebylo přijato (1,33,6,3/43)
Materiál uvedl Ing. Maroš.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor materiály týkající se příspěvků akademiím 
projednal a konstatoval, že akademie již příspěvky dostaly a nepřijalo usnesení.
J. Berka sdělil, že sportovní komise rovněž nepodporuje tyto materiály.

18. Mimořádný finanční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů fotbalové 
akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (KP-ZM/536/2022/M/251)
Usnesení nebylo přijato (0,33,9,1/43)
Materiál uvedl Ing. Maroš.

19. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku hokejovému klubu HC MAD BULL, z. s., 
na pokrytí zvýšených provozních nákladů (KP-ZM/564/2022/M/278)
Usnesení nebylo přijato (0,36,6,1/43)
Materiál uvedl Ing. Maroš.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor materiál projednal a nepřijal usnesení 
a doporučuje klubu zapojit se do grantového programu města.
J. Berka informoval, že sportovní komise také nedoporučuje schválení příspěvku.

20. Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské krajské organizaci České unie 
sportu na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 
2023 (KP-ZM/557/2022/M/271)
Usnesení nebylo přijato (0,31,10,2/43)
Materiál uvedl Ing. Maroš.

21. Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2023 (KP-
ZM/528/2022/M/244)
Přijato usnesení č. 56/IX/2022 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedl Ing. Maroš s tím, že pro rok 2023 je plán rozpočtu příjmů ve výši 
2.939.514 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů ve výši 3.563.043 tis. Kč, z toho výše 
kapitálových výdajů je 1.298.996 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním ve 
výši 623.529 tis. Kč, a to částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků 
z minulých let ze základního běžného účtu, zapojením peněžního Fondu rezerv a rozvoje 
města, Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku a zapojením části 
zůstatku Fondu zaměstnanců města. Poděkoval Ing. Irové, vedoucí finančního odboru 
a Bc. Korábkové, vedoucí oddělení rozpočtu finančního odboru magistrátu a jejímu týmu 
za skvělou práci při sestavování návrhu rozpočtu a v neposlední řadě ekonomům 
jednotlivých odborů magistrátu města.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor vzal materiál na vědomí a doporučil 
zastupitelstvu města schválit v předloženém znění. 
J. Berka učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmu).
Ing. Vojtko, Ph.D., poslanec PS ČR, přednesl svůj komentář k návrhu rozpočtu, týkající 
se oblasti, kterou měl v gesci v době, kdy byl náměstkem primátora v minulém volebním 
období. Ocenil návaznost na připravené investice v oblasti školství a sociálních věcí, 
návaznost dotačních programů na předchozí období např. v oblasti sportu a kultury. Dále 
zmínil položku inzerce a propagace odboru kanceláře primátora, na které došlo 
k navýšení o 5 mil. Kč.  
Proběhla rozsáhlá diskuse k návrhu rozpočtu statutárního města České Budějovice. Byla 
uvedena a diskutována tato témata: predikce příjmů v návaznosti na plánované investice, 
příprava střednědobého výhledu rozpočtu, financování vodohospodářského majetku, 
realizace rozpracovaných projektů, rozpočet úřadu i příspěvkových organizací.
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22. Rozpočtové opatření číslo 218 (KP-ZM/559/2022/M/273)
Přijato usnesení č. 57/IX/2022 (38,0,0,6/44)
Materiál uvedl Ing. Maroš.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor vzal materiál na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit.

23. Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "ZTV Třebotovice - 
Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště", "ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení 
energetické náročnosti a půdní vestavba", "ZŠ Dukelská - sportovní hala" a "ZŠ Máj I - 
nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím" (KP-ZM/550/2022/M/265)
Přijato usnesení č. 58/IX/2022 (38,0,1,5/44)
Materiál uvedl Ing. Maroš.

24. Darovací smlouva týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 
325/18, 370 01 České Budějovice (KP-ZM/548/2022/M/263)
Přijato usnesení č. 59/IX/2022 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl Ing. Maroš s tím, že výše žalované škody zatím nebyla vyčíslena. 
Schválením tohoto materiálu se spor nenarovná, žaloba na město stále trvá.

25. Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 
20.000 Kč (KP-ZM/530/2022/M/245)
Přijato usnesení č. 60/IX/2022 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor materiál projednal, vzal na vědomí 
a doporučuje zastupitelstvu schválit, dále konstatoval potřebu zabývat se systémem 
pohledávek.

26. Majetkové dispozice ()
26.1 Dispozice s majetkem města – přijetí daru částí pozemků parc. č. 1077/3 a parc. č. 

1077/57, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská) (KP-ZM/554/2022/M/268)
Přijato usnesení č. 61/IX/2022 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.2 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 v k. ú. České 
Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)   (KP-ZM/532/2022/M/247)
Přijato usnesení č. 62/IX/2022 (42,0,0,2/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.3 Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2014/47 za pozemek parc. č. 
2015/237, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)   (KP-
ZM/549/2022/M/264)
Přijato usnesení č. 63/IX/2022 (37,0,5,2/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.4 Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2330/14 za části pozemků parc. č. 
2330/8 a parc. č. 2330/7, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché 
Vrbné) (KP-ZM/551/2022/M/266)
Přijato usnesení č. 64/IX/2022 (36,0,7,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že doplnil informace o stavu jednání 
s ragbyovým klubem.

26.5 Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 v k. ú. 
České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídliště Šumava) (KP-ZM/537/2022/M/252)
Přijato usnesení č. 65/IX/2022 (41,0,2,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.6 Dispozice s majetkem města – prodej objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 
s pozemky parc. č. 843/1, 843/3 a 843/6, vše k. ú. Litvínovice (Dětský diagnostický 
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ústav) (KP-ZM/546/2022/M/261)
Přijato usnesení č. 66/IX/2022 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor materiál projednal, vzal na vědomí 
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

26.7 Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Haklovy Dvory 
(KP-ZM/525/2022/M/241)
Přijato usnesení č. 67/IX/2022 (37,0,4,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.8 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2781/1 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (KP-ZM/534/2022/M/249)
Přijato usnesení č. 68/IX/2022 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.9 Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/964, v k. ú. České 
Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (KP-ZM/539/2022/M/254)
Přijato usnesení č. 69/IX/2022 (38,0,3,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.10 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1781/7, parc. č. 1792 (se 
stavbou), 1793/1, parc. č. 1793/6, parc. č. 1817/6 a parc. č. 1817/8 (včetně stavby mostu), 
vše v k. ú. České Budějovice 4 (okolí Vráteckého potoka) (KP-ZM/553/2022/M/267)
Přijato usnesení č. 70/IX/2022 (42,0,0,2/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Lavička informoval, že finanční výbor materiál schválil a doporučuje zastupitelstvu 
jej schválit. Krátce shrnul důvody pro získání pozemku a jeho dalšího využití.

26.11 Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 
s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. Vltava) 
(KP-ZM/563/2022/M/277)
Přijato usnesení č. 71/IX/2022 (30,1,12,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Lavička uvedl, že finanční výbor nepřijal usnesení. 
V rámci diskuse zazněly pochybnosti o nutnosti pořízení této nemovitosti do majetku 
města, stejně tak i úvahy o jejím možném využití v budoucnu, nejen k poskytování 
sociální služby pro mládež, ale např. jako klubovnu pro seniory, vzdělávací aktivity atd.

26.12 Dispozice s majetkem města - budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 (KP-ZM/540/2022/M/255)
Usnesení nebylo přijato (2,21,17,4/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.13 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/18, k. ú. České 
Budějovice 3 (Vltavská ul.) (KP-ZM/531/2022/M/246)
Usnesení nebylo přijato (1,27,15,1/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.14 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České 
Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (KP-ZM/527/2022/M/243)
Usnesení nebylo přijato (0,38,3,3/44)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

26.15 Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České 
Budějovice 7 za pozemek parc. č.  2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny 
a J. Boreckého) (KP-ZM/555/2022/M/269)
Přijato usnesení č. 72/IX/2022 
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Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Oddělené hlasování:
Usnesení v části schvaluje záměr směny části pozemku 3340/17 – orná půda, odděleného 
geometrickým plánem a nově označeného jako parc. č. 3340/350 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. České Budějovice 7, v SJM manželů Mikešových za 
pozemek parc. č. 2137/142 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2425 m2 v k. ú. 
České Budějovice 2, v majetku statutárního města České Budějovice, 
1. Varianta s finančním vyrovnáním (0,29,14,1/44) nebylo přijato,
2. Varianta bez finančního vyrovnání (0,32,11,1/44) nebylo přijato,
ukládá JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, informovat žadatele o výsledku jednání 
Zastupitelstva města České Budějovice (39,0,4,1/44).

27. Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „Dotační program na podporu 
narozených dětí z Jihočeského kraje“ (KP-ZM/560/2022/M/274)
Přijato usnesení č. 73/IX/2022 (41,0,0,3/44)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.
V rámci diskuse zazněly kladné ohlasy na zapojení města České Budějovice do 
uvedeného dotačního programu.

28. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 28. listopadu 
a 5. prosince 2022 (KP-ZM/562/2022/M/276)
Přijato usnesení č. 74/IX/2022 (40,0,1,3/44)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová a na dotaz doplnila informaci ohledně 
komise pro architekturu a územní rozvoj. Předpokládaný termín zřízení je únor 2023, 
komisi budou tvořit jak zástupci politických stran, tak i odborníci.

29. Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023 (KP-ZM/526/2022/M/242)
Přijato usnesení č. 75/IX/2022 (42,0,0,2/44)
Materiál uvedla doc. Dr. Ing. Škodová Parmová.

30. Diskuse zastupitelů ()
Mgr. Lavička za klub ANO popřál požehnané Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
Ing. Stašek za klub ODS popřál klidné a pohodové Vánoce a šťastný vstup do nového 
roku.
Mgr. Stehlík požádal o včasné informování členů hodnotících komisí o konání 
výběrových řízení vyhlášených radou města.
Ing. Procházková, MBA, se krátce vyjádřila k novému rozpočtu města. Kvitovala 
pokračování některých projektů týkajících se kultury, např. rekonstrukce KD Slavie. 
Poznamenala, že v položce participativního rozpočtu není alokována žádná částka. 
Vyjádřila se také k plánované venkovní plovárně na pravém břehu Vltavy a úpravě části 
Sokolského ostrova. 
M. Kroutilová vyjádřila nesouhlas se zrušením prodeje papírových jízdenek na 
MHD v trafikách. Vidí to jako komplikaci jak pro turisty, tak pro starší občany. Dále se 
vyjádřila k nedostatečnému počtu strážníků i motorizovaných jednotek městské policie, 
k motivaci stávajících i nových příslušníků této složky.
Ing. Kadlec zrekapituloval situaci ohledně rekonstrukce parku Dukelská.
Ing. Maroš k vystoupení Ing. Kadlece, týkajícího se rekonstrukce parku Dukelská uvedl, 
že stávající komplikace s dokončením stavby jsou způsobeny pochybením zhotovitelské 
firmy, která podcenila zakázku. V současné době jsou vedena jednání o možnosti převzetí 
díla v částečné podobě a jeho dokončení s jiným dodavatelem.
Z. Kudláčková za klub Pirátů také popřála hezké svátky. 
JUDr. Ing. Bouzek se za klub Společně pro Budějovice, KDU-ČSL a TOP 09 také připojil 
k přání požehnaných Vánoce všeho dobrého v novém roce. 
V. Císler také popřál všem hezké Vánoce. Dále se vyjádřil k neuklizeným komunikacím 
a chodníkům před 14ti dny, kdy napadlo přes noc hodně sněhu.  



8

Mgr. Stehlík požádal o písemnou informaci, jaké byly důvody pro změnu ve vedení 
Městské policie České Budějovice. Jaká je představa nového vedení města o fungování 
městské policie. Kdy bude výběrové řízení na nového koordinátora.  
Ing. Moravec za klub HOPB popřál šťastné Vánoce a dobrý nový rok 2023.
doc. Dr. Ing. Škodová Parmová popřála za celé vedení města všem klidné a veselé prožití 
Vánoc, do nového roku 2023 zdraví a štěstí.

31. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 11:00 h) ()
Jaroslav Mikeš vystoupil ve věci směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České 
Budějovice 7 za pozemek parc. č. 2137/142 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny 
a J. Boreckého). Ve svém vystoupení uvedl důvody, které jej vedly k podání žádosti 
o směnu uvedených pozemků. 
Mgr. Stehlík tlumočil podnět občanů z ul. N. Frýda 6 týkající se výměny kontejnerů 
z důvodu jejich poškození a kapacitní nedostatečnosti pro tuto lokalitu. Dochází tím 
k nepořádku v okolí kontejnerů a nedostatečnému odvozu odpadu.

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.

3. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:03 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-

ZM/524/2022/M/240)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. v o l í

přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Terezu Soukupovou,
II. u k l á d á

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o zvolení přísedící.

K bodu: Dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. 
KP-ZM/561/2022/M/275)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

dohody o pracovní činnosti spojené s obřadem vítání občánků pro členy zastupitelstva města 
dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (č.j. KP-ZM/535/2022/M/250)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. České Budějovice 5 - lokalita Suché Vrbné
Františka Jelena,

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Řeřábkovi, tajemníkovi magistrátu,
zajistit registraci a technickou realizaci označení nově vzniklé ulice.

K bodu: Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/542/2022/M/257)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 44/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění pečovatelské služby pro tyto poskytovatele:
a) Charitu České Budějovice, IČO 60072709, ve výši 362.520 Kč,
b) Ledax o. p. s., IČO 20868955, ve výši 316.240 Kč,
c) Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, IČO 00425851, ve 

výši 201.240 Kč,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
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zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (č.j. KP-
ZM/543/2022/M/258)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 45/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění osobní asistence pro Charitu České 
Budějovice, IČO 60072709, ve výši 133.330 Kč,

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

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina (č.j. KP-
ZM/544/2022/M/259)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 46/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací na pokrytí vícenákladů spojených 
s pomocí ukrajinským uprchlíkům těmto organizacím:
a) Nábytková banka Jihočeského kraje, z. s., IČO 10876880, ve výši 110.000 Kč,
b) Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s., IČO 04828691, ve výši 80.000 Kč,

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

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
zajistit realizaci přijatého usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice 
(č.j. KP-ZM/556/2022/M/270)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 47/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice, 
IČO 62537661, kterým se mění příloha č. 1 zřizovací listiny – výměry pozemků svěřených 
škole k hospodaření dle důvodové zprávy, 

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice.
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K bodu: Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 1. 2023 
ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice (č.j. KP-
ZM/547/2022/M/262)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 48/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin ve školách zřizovaných 
statutárním městem České Budějovice (ZŠ Máj I, ZŠ Máj II) na období: od 1. 1. 2023 do 
30. 6. 2023 dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva v roce 2023 (č.j. KP-
ZM/541/2022/M/256)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 49/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Biografu Kotva v roce 2023 do maximální 
výše 1.450.000 Kč dle smlouvy spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. 
s., se sídlem Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice, IČO 09132716,

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

II. u k l á d á
Zuzaně Kudláčkové, náměstkyni primátorky,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace statutárního města České 
Budějovice na kofinancování projektu.

K bodu: Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
a její změny ve správním území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro volební období 2022 - 2026 (č.j. KP-ZM/520/2022/M/236)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 50/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. b e r e  n a  v ě d o m í

důvodovou zprávu k určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně 
plánovací dokumentace a její změny ve správním území města České Budějovice dle 
stavebního zákona pro volební období 2022 - 2026,

II. s c h v a l u j e
Ing. Lubomíra Bureše, náměstka primátorky, jako určeného zastupitele pro spolupráci 
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace a její změny ve správním 
území města České Budějovice dle stavebního zákona pro volební období 2022 - 2026,

III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Burešovi, náměstkovi primátorky,
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace a její změny ve 
správním území města České Budějovice dle stavebního zákona ve volebním období 2022 - 
2026.
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K bodu: Návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 
Historické jádro (Senovážné náměstí) (č.j. KP-ZM/521/2022/M/237)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 51/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh na pořízení Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické jádro 
(Senovážné náměstí) v katastrálním území České Budějovice 6 (dále též „Změna ÚPnM“) 
zkráceným postupem pořizování,

II. s c h v a l u j e
návrh na pořízení Změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace budou hrazeny v souladu s § 45 odst. 1 stavebního zákona z rozpočtu 
Statutárního města České Budějovice,

III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Burešovi, náměstkovi primátorky,
zajistit předání obsahu Změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Historické 
jádro (Senovážné náměstí) v katastrálním území České Budějovice 6 zpracovateli Změny 
ÚPnM, který bude vybrán v souladu se směrnicí RM č. 2/2022.

K bodu: Změna termínu účinnosti Zásad statutárního města České Budějovice pro 
spolupráci s investory (č.j. KP-ZM/565/2022/M/279)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 52/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

změnu v čl. VIII. odst. 5 Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci 
s investory, a to účinnost od 1. 1. 2024, a změnu Statutu Fondu developerských projektů,

II. u k l á d á
1. Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky,

a) realizovat změnu Zásad statutárního města České Budějovice pro spolupráci 
s investory a změnu Statutu Fondu developerských projektů,

b) podepsat a předložit primátorce města k podpisu Statut Fondu developerských 
projektů,

2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat Statut Fondu developerských projektů.

K bodu: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/545/2022/M/260)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 53/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové 
organizace se sídlem Pražská tř. 2275/108, České Budějovice, IČO 70890412, jehož součástí 
je aktualizovaná příloha č. 1, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, 
příspěvkové organizace.
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K bodu: Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace (č.j. KP-ZM/558/2022/M/272)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 54/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové 
organizace, Větrná 731/13, České Budějovice, IČO 71173064, dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, 
příspěvkové organizace.

K bodu: Mimořádná valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 
6. 1. 2023 (č.j. KP-ZM/568/2022/M/280)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 55/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. d e l e g u j e

Michala Šebka, náměstka primátorky, jako zástupce statutárního města České Budějovice na 
valnou hromadu společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., se sídlem Dolní 1, České 
Budějovice, IČO 25171941, konanou dne 6. 1. 2023, jako náhradníka Ing. Petra Maroše,

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

dle pokynu obsaženého v usnesení RM č. 1782/2022 ze dne 19. 12. 2022,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2023 (č.j. KP-
ZM/528/2022/M/244)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 56/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

1. rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2023
a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 2.939.514 tis. Kč,
b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 3.563.043 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve 

výši 2.264.047 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.298.996 tis. Kč,
c) financování ve výši 623.529 tis. Kč,

2. zapojení části zůstatku účelového fondu města Fond financování a obnovy 
vodohospodářského majetku ve výši 40.705 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu 
města na obnovu vodohospodářského majetku a současně příděl do fondu ve výši 
40.699 tis. Kč,

3. zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond rezerv a rozvoje města ve výši 
404.000 tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města pro svou investiční činnost, 

4. zapojení části zůstatku účelového fondu města: Fond zaměstnanců města ve výši 
17.835 tis. Kč pro poskytování plnění zaměstnancům města v souvislosti s jejich 
kulturními a sociálními potřebami a současně příděl do fondu ve výši 14.066 tis. Kč,

5. závazné ukazatele dle přílohy č. 2,
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II. s t a n o v u j e
rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto:
1. správce odpovědného místa (příkazce operace) je oprávněn ke schvalování přesunu 

rozpočtu v rámci jednotlivého závazného ukazatele svého odpovědného místa, a to 
v rámci rozpisu rozpočtu příjmů, provozních výdajů (BV) a v rámci rozpisu rozpočtu 
investičních výdajů (KV), bez omezení výše na základě vypracované žádosti o změnu 
rozpisu rozpočtu,

2. rada města je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 
2 mil. Kč (včetně) mezi jednotlivými závaznými ukazateli jednoho odpovědného místa 
a mezi závaznými ukazateli různých odpovědných míst,

3. rada města je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření bez 
omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, 
transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města,

4. vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice je oprávněna 
k provádění vnitřních rozpočtových opatření a rozpočtových opatření v rozsahu:
a) schvalovat přesun mezi závaznými ukazateli bez omezení výše v rámci jednoho 

odpovědného místa a schvalovat přesun mezi závaznými ukazateli různých 
odpovědných míst v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města 
(zejména u vyhlašovaných grantových programů, schválení mimořádných dotací 
z rozpočtu města či darů) podpisem předloženého rozpočtového opatření,

b) schvalovat rozpočtová opatření bez omezení výše u čerpání rezervy finančního 
odboru pro operativní krytí výdajů z finančních operací, jejichž výši nelze 
s přesností předvídat (inkasa úroků z úvěrů, poplatky a odměny ze správy 
portfolia, náhrady, sankce z rozhodnutí soudu či jiné orgánu, apod.) podpisem 
předložené žádosti.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 218 (č.j. KP-ZM/559/2022/M/273)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 57/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření číslo 218 – zapojení 3. zálohy investiční dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na projekt „Dopravní 
informační a řídicí centrum České Budějovice“ na zvýšení zůstatku peněžního fondu – Fond 
rezerv a rozvoje města 44.223.165,33 Kč (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru),

II. u k l á d á
Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky, do 31. 12. 2022
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 218 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí: "ZTV 
Třebotovice - Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště", "ZŠ a MŠ T. G. 
Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba", "ZŠ Dukelská - 
sportovní hala" a "ZŠ Máj I - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím" 
(č.j. KP-ZM/550/2022/M/265)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 58/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

záměry vypsání veřejných zakázek na následující investiční akce:
1. "ZTV Třebotovice - Kaliště, kanalizace, vodovod, ČOV II. část - Kaliště",
2. "ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - snížení energetické náročnosti a půdní vestavba",
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3. "ZŠ Dukelská - sportovní hala",
4. "ZŠ Máj I - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím", dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Darovací smlouva týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese 
Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice (č.j. KP-ZM/548/2022/M/263)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 59/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

darovací smlouvu týkající se dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 
325/18, 370 01 České Budějovice společnosti Demedal, s. r. o., IČO 02934264, dle důvodové 
zprávy,

II. u k l á d á
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat výše uvedenou darovací smlouvu.

K bodu: Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje 
částku 20.000 Kč (č.j. KP-ZM/530/2022/M/245)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 60/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

odpis nevymahatelných pohledávek z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním 
bytů v celkové výši na jistině 273.409,70 Kč a příslušenství ke dni 19. 12. 2022 ve výši 
1.022.378,40 Kč, dle důvodové zprávy,

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – přijetí daru částí pozemků parc. č. 1077/3 a parc. č. 
1077/57, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská) (č.j. KP-
ZM/554/2022/M/268)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 61/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

přijetí daru části pozemku parc. č. 1077/3 zaměřené geometrickým plánem a nově označené 
jako parc. č. 1077/58 o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 1077/57 zaměřené 
geometrickým plánem a nově označené jako parc. č. 1077/59 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, od vlastníka pozemků konkrétní fyzické osoby, 

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

předložit primátorce města k podpisu darovací smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat darovací smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 v k. ú. 
České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)   (č.j. KP-
ZM/532/2022/M/247)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 62/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2330/13 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
 224 m2, k. ú. České Budějovice 5, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 
69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice, se závazkem statutárního 
města České Budějovice užívat převáděný majetek ve veřejném zájmu; převáděný majetek 
nevyužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nepronajímat jej ani přenechat do 
pachtu, ani takové nakládání strpět, a s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111(oprávněný), spočívajícího v závazku 
statutárního města České Budějovice (povinný) nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 
zástavním právem, 
to vše po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku,

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

předložit primátorce města k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2014/47 za pozemek parc. č. 
2015/237, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)   (č.j. KP-
ZM/549/2022/M/264)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 63/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

směnu pozemku parc. č. 2014/47 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 266 m2, k. ú. České 
Budějovice 2, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, za pozemek parc. č. 
2015/237 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2, k. ú. České Budějovice 2, ve 
vlastnictví spol. CB Auto, a. s., se sídlem M. Horákové 1477, České Budějovice, IČO 
26031868, dle přílohy č. 3, s finančním doplatkem ve prospěch statutárního města České 
Budějovice ve výši 731.100 Kč a s podmínkou realizace venkovních úprav na částech 
pozemků parc. č. 2015/237, č. 2014/13, 2014/49 a 2014/48 (celková výměra 455 m2), k. ú. 
České Budějovice 2, na náklady spol. CB Auto, a. s., IČO 26031868, s minimální výší 
investice v částce 555.500 Kč, a to nejpozději do 31. 12. 2024, s následným převodem 
venkovních úprav do vlastnictví statutárního města České Budějovice podle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“ za kupní cenu 2.000 Kč + DPH,  

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

předložit primátorce města k podpisu směnnou smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat směnnou smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemku parc. č. 2330/14 za části pozemků 
parc. č. 2330/8 a parc. č. 2330/7, vše v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, 
Suché Vrbné) (č.j. KP-ZM/551/2022/M/266)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 64/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

směnu pozemku parc. č. 2330/14 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 197 m2 v k. 
ú. České Budějovice 5, ve spoluvlastnictví konkrétní fyzické osoby (id. ½) a konkrétní 
fyzické osoby (id. ½) za část pozemku parc. č. 2330/8 - ostatní plocha, manipulační plocha 
oddělenou geometrickým plánem a nově označenou jako parc. č. 2330/21 o výměře 110 m2 
a část pozemku parc. č. 2330/7- ostatní plocha, manipulační plocha oddělenou geometrickým 
plánem a nově označenou jako parc. č. 2330/20 o výměře  87 m2, vše  v k. ú. České 
Budějovice 5, v majetku statutárního města České Budějovice, dle přílohy č. 1, bez dalšího 
finančního vypořádání s tím, že náklady spojené se směnou budou hrazeny rovným dílem, 

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

předložit primátorce města k podpisu směnnou smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat směnnou smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 v k. 
ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídliště Šumava) (č.j. KP-
ZM/537/2022/M/252)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 65/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/231 o výměře cca 2 m2 v k. ú. České Budějovice 
2 (pod lodžií v přízemí domu 905/13 na pozemku parc. č. 2061/158), dle přílohy č. 3, 
Bytovému družstvu MEVAR, se sídlem J. Opletala 905/13, České Budějovice, IČO 
25182293, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,

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

předložit primátorce města k podpisu budoucí kupní smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat budoucí kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 
s pozemky parc. č. 843/1, 843/3 a 843/6, vše k. ú. Litvínovice (Dětský diagnostický 
ústav) (č.j. KP-ZM/546/2022/M/261)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 66/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 843/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 459 m2, jehož součástí 
je stavba Litvínovice čp. 25 (obč. vyb.), pozemku parc. č. 843/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 
společný dvůr o výměře 406 m2 a pozemku parc. č. 843/6 – zastavěná plocha a nádvoří, 
společný dvůr o výměře 684 m2, vše v k. ú. Litvínovice, České republice – Dětskému 
diagnostickému ústavu, dětskému domovu se školou, středisku výchovné péče, základní škole 
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a školní jídelně, Homole 90, se sídlem Budějovická 90, Homole, IČO 60076178, za cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši  8.189.070 Kč + náklady spojené s prodejem,

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

předložit primátorce města k podpisu kupní smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Haklovy 
Dvory (č.j. KP-ZM/525/2022/M/241)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 67/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

prodej dvou částí pozemku parc. č. 60/1 (ostatní plocha, zeleň) oddělených geometrickým 
plánem a označených jako nově vzniklé parc. č. 60/5 o výměře 2 m2 a parc. č. 60/6 o výměře 
1 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, dle přílohy č. 3, pro pana Lukáše Běhounka, bytem Haklovy 
Dvory 2028, 370 05 České Budějovice (ideální 1/2) a manžele Miroslava Líkaře a Lucii 
Líkařovou, oba bytem Haklovy Dvory 2028, 370 05 České Budějovice (ideální 1/2) za cenu 
v místě a čase obvyklou, pro pozemek parc. č. 60/5 za cenu ve výši 2.400 Kč a pro pozemek 
parc. č. 60/6 za cenu ve výši 4.800 Kč, tj. za celkovou cenu 7.200 Kč a nákladů s tímto 
prodejem spojených,

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

předložit kupní smlouvu primátorce města k podpisu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2781/1 v k. ú. Kaliště 
u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/534/2022/M/249)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 68/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2781/1 (ostatní plocha / ostatní komunikace) o výměře 9 m2, 
v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, do vlastnictví společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400 (jako kupující) za obvyklou cenu ve výši 27. 334 Kč + 
náklady spojené s prodejem, 

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

předložit primátorce města k podpisu kupní smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvu.
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K bodu: Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemku parc. č. 2061/964, 
v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (č.j. KP-
ZM/539/2022/M/254)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 69/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

prodej id. 1200/27848 pozemku parc. č. 2061/964 (zastavěná plocha a nádvoří), v k. ú. České 
Budějovice 2, náležející k bytové jednotce č. 1467/39, konkrétní fyzické osobě (id. 1/2) 
a konkrétní fyzické osobě (id. 1/2), za účelem majetkového vypořádání vlastnických vztahů, 
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 
4.600 Kč/m2, celkem za cenu ve výši 133.600 Kč,

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

předložit primátorce města k podpisu kupní smlouvy,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvy.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1781/7, parc. č. 1792 (se 
stavbou), 1793/1, parc. č. 1793/6, parc. č. 1817/6 a parc. č. 1817/8 (včetně stavby 
mostu), vše v k. ú. České Budějovice 4 (okolí Vráteckého potoka) (č.j. KP-
ZM/553/2022/M/267)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 70/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc. č. 1781/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2, parc. č. 
1792 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, jehož součástí je stavba (rozestavěno), 
parc. č. 1793/1 – zahrada o výměře 3571 m2, parc. č. 1793/6 – zahrada o výměře 3447 m2, 
parc. č. 1817/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 193 m2, parc. č. 1817/8 – 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 106 m2 (včetně stavby mostu), vše v k. ú. České 
Budějovice 4, od vlastníků nemovitostí konkrétní fyzické osoby (id. ½) a konkrétní fyzické 
osoby (id. ½) za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové 
výši 10.563.110 Kč,

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

předložit primátorce města k podpisu kupní smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 
s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. 
Vltava) (č.j. KP-ZM/563/2022/M/277)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 71/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc. č. 2137/60 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2, jehož 
součástí je stavba čp. 1855 (obč. vyb.), a č. 2137/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
245 m2, vše k. ú. České Budějovice 2, od spolku Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 
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Praha 1 – Nové Město, IČO 00499161, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 4.850.000 Kč 
+ náklady spojené s odkoupením,

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

předložit primátorce města k podpisu kupní smlouvu,
2. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. 
České Budějovice 7 za pozemek parc. č.  2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. 
Ot. Březiny a J. Boreckého) (č.j. KP-ZM/555/2022/M/269)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 72/IX/2022:
zastupitelstvo města
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátorky,
informovat žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města České Budějovice.

K bodu: Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „Dotační program na podporu 
narozených dětí z Jihočeského kraje“ (č.j. KP-ZM/560/2022/M/274)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 73/IX/2022:
zastupitelstvo města
I. b e r e  n a  v ě d o m í

vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „Dotační program na podporu narozených dětí 
z Jihočeského kraje“,

II. s c h v a l u j e
1. zapojení statutárního města do dotačního programu Jihočeského kraje „Dotační program 

na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje“,
2. Smlouvu o poskytnutí dotace,

 
III. u k l á d á

1. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce města,
podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace,

2. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátorky,
realizovat podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje: „Dotační program na podporu 
narozených dětí z Jihočeského kraje“,

3. Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky,
zajistit financování vyplácení příspěvků,

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 
28. listopadu a 5. prosince 2022 (č.j. KP-ZM/562/2022/M/276)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 74/IX/2022:
zastupitelstvo města
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14., 28. listopadu 
a 5. prosince 2022.  
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K bodu: Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2023 (č.j. KP-ZM/526/2022/M/242)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 75/IX/2022:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na rok 2023: 20. února, 3. dubna, 
29. května, 19. června, 18. září, 23. října, 20. listopadu a 11. prosince.
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Návrh na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských 

rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování 
(č.j. KP-ZM/522/2022/M/238)

Usnesení ve věci vzetí na vědomí návrhu na pořízení změny ÚPnM České Budějovice v lokalitě 
3.6.1. U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2 (dále též "změna ÚPnM"), 
ve zkráceném postupu pořizování,
schválení návrhu na pořízení změny ÚPnM s tím, že finanční náklady spojené se zpracováním 
dokumentace bude hradit navrhovatel: JTH Holding, a. s., Krupská 33/20, 415/01 Teplice 
a uložení Ing. Lubomíru Burešovi, náměstkovi primátorky, 1. v souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona bezodkladně zajistit odeslání informace navrhovateli o výsledku jednání zastupitelstva 
města, 2. v souladu s příslušnými právními předpisy zajistit předání obsahu změny ÚPnM 
navrhovateli, nebylo přijato.

K bodu: Mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města, k pokrytí zvýšených 
provozních nákladů akademie Volejbalového klubu České Budějovice, z. s. (č.j. KP-
ZM/538/2022/M/253)

Usnesení ve věci schválení poskytnutí mimořádného finančního příspěvku za reprezentaci města, ve 
výši 600.000 Kč k pokrytí zvýšených provozních nákladů akademie Volejbalového klubu České 
Budějovice, z. s., IČO 60074205, se sídlem Stromovka 1216/12, PSČ 370 01, České Budějovice 
a uložení Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky,
realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Mimořádný finanční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů fotbalové 
akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (č.j. KP-
ZM/536/2022/M/251)

Usnesení ve věci schválení Mimořádného finančního příspěvku ve výši 850.000 Kč na pokrytí 
zvýšených provozních nákladů fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., 
IČO 472 34 199, se sídlem Střelecký ostrov 27/3, 37001 České Budějovice a uložení Ing. Petru 
Marošovi, 1. náměstkovi primátorky, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku hokejovému klubu HC MAD 
BULL, z. s., na pokrytí zvýšených provozních nákladů (č.j. KP-ZM/564/2022/M/278)

Usnesení ve věci schválení mimořádného finančního příspěvku sportovnímu hokejovému klubu HC 
MAD BULL, z. s., se sídlem E. Rošického 1756, 370 05 České Budějovice, IČO 04964446, ve výši 
2,5 mil Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
mimořádného finančního příspěvku a uložení doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, primátorce 
města, realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské krajské organizaci České 
unie sportu na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 
v badmintonu v roce 2023 (č.j. KP-ZM/557/2022/M/271)

Usnesení ve věci schválení žádosti o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Jihočeské 
krajské organizaci České unie sportu, se sídlem: Skuherského 1478/14, 370 04 České Budějovice, 
IČO 70923400, na Mistrovství České republiky dospělých a kategorie U11 v badmintonu v roce 
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2023, návrhu veřejnoprávní smlouvy a uložení Ing. Petru Marošovi, 1. náměstkovi primátorky, 
realizovat přijaté usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města - budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti na 
části pozemku parc. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 (č.j. KP-
ZM/540/2022/M/255)

Usnesení ve věci schválení budoucího úplatného zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě v rámci stavby "ČB, Hálkova ul. přesun TS Hálkova" na části pozemku parc. č. 2528/1 (ostatní 
plocha / zeleň), v k. ú. České Budějovice 3 (dle přílohy č. 3), spočívajícího v umístění distribuční 
soustavy - kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, telekomunikační síť, uzemnění a v právu 
oprávněného zřídit (umístit), vést, provozovat, udržovat, upravovat (za účelem obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti) a případně odstraňovat součást distribuční soustavy včetně 
práva vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se součásti distribuční soustavy v rozsahu, jak bude 
zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice (strana povinná) 
a společností EG. D., a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400 
(strana oprávněná), za cenu stanovenou dle "Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení 
věcných břemen", a za podmínek stanovených příslušnými odbory Mm České Budějovice s tím, že 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, 
náměstkovi primátorky, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/18, k. ú. 
České Budějovice 3 (Vltavská ul.) (č.j. KP-ZM/531/2022/M/246)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 749/18 o výměře cca 950 m2, k. 
ú. České Budějovice 3, dle přílohy č. 3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě 
a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi 
primátorky, zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České 
Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (č.j. KP-ZM/527/2022/M/243)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 1502/2 (zahrada) o výměře 403 m2 
v k. ú. České Budějovice 6, dle přílohy č. 3, a to za cenu v místě a čase obvyklou a nákladů s tímto 
prodejem spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátorky, zajistit 
realizaci výše uvedeného usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice  27. 12. 2022
Zapsal(a): Terézia Ollé

Ověřovatelé:

Ing. Lubomír Bureš

Mgr. Viktor Lavička
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doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka


