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KP-ZM/148/2022/Z/2
ZÁPIS
z 27. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 21. 3. 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, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, RSDr. Petr Braný, Jaroslav Hansal,
Mgr. Šimon Heller, Ing. Petr Holický, Bc. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jana
Kilbergerová, Ing. arch. Jan Klein, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D.,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., MUDr. Martin Kuba, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Roman Kubíček, Ph.D.,
Ing. Michaela Kudláčková, Zuzana Kudláčková, Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jan Mádl, Ing. Petr
Maroš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jan Michl, JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Ivan
Nadberežný, Ing. Andrea Nádravská, Mgr. Bc. Martin Pikous, Ing. Jan Pikous, MgA. Jan Piskač,
Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana Procházková, MBA, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří
Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef
Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, RNDr. Jan Zahradník
Omluveni:
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Nepřítomni:
Schválený program:
0.

Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v zasedací místnosti zastupitelstva města primátor Ing. Jiří
Svoboda.
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva města bylo přítomno v době zahájení (9:05 h)
přítomno 39 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se
usnášet.
Za neúčast na dnešním jednání se omluvil Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Za opožděný příchod
se omluvili Ing. Martin Maršík, Ph.D. a MUDr. Martin Kuba. Za odchod během jednání
se omluvili Mgr. Ivan Nadberežný a Ing. Jan Pikous.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předsedkyně komise Zuzana Kudláčková,
členové komise Mgr. Lukáš Bajt, Petr Štěpánek, Ing. Michaela Kudláčková, Ing. arch. Jan
Klein, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Richard Schötz (38,0,0,1/39).
Byl schválen program jednání 27. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
včetně změny programu, přesunutí bodu č. 8 "Informativní zpráva o budoucích úpravách
Budvar arény vedoucích ke zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek" za blok
"Majetkové dispozice" (39,0,0,1/40).
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáše Chovance a Mgr. Viktora
Lavičku.
Pořízením zápisu byla pověřena Terézia Ollé, pracovnice odboru kancelář primátora.
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Bylo hlasováno o ukončení 27. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po
vyčerpání všech bodů programu (34,1,4,2/41) - návrh byl přijat.

1.

Informativní zpráva o činnosti statutárního města České Budějovice při řešení uprchlické
krize v rámci válečného konfliktu na Ukrajině (KP-ZM/108/2022/M/67)
Přijato usnesení č. 30/2022 (41,0,0,0/41)
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Materiál uvedl Ing. Svoboda a doplnil o další, aktuální informace k činnosti statutárního
města při řešení uprchlické krize. Sdělil, že město chtělo původně vyčlenit pět milionů
korun, ale s rostoucími náklady spojenými mimo jiné se stravováním ve školách,
dopravou nebo vybavováním bydlení je potřeba peněz více a rozhodlo se tedy navýšit
objem z původních pěti na deset milionů korun. Z toho jeden milion bude poskytnut
formou finančního daru společnosti Člověk v tísni. Dále navrhl rozšířit návrh usnesení
o část "II. schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, o. p. s., na
pomoc Ukrajině ve výši 1 mil. Kč".
MUDr. Kuba uvedl informace z jednání krajského i ústředního krizového štábu,
o kvótách na přerozdělování uprchlíků mezi kraji, ubytovacích kapacitách a vývoji
situace.
V diskusi zazněla všeobecná podpora zmiňovaných činností a aktivit i uvedeného návrhu
navýšení finanční pomoci.
2.

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (KPZM/66/2022/M/35)
Přijato usnesení č. 31/2022 (35,0,0,6/41)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu
usnesení.

3.

Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2022 v Českých Budějovicích (KPZM/80/2022/M/46)
Přijato usnesení č. 32/2022 (29,0,6,7/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu
usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města materiál schválit.

4.

Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (KPZM/78/2022/M/44)
Přijato usnesení č. 33/2022 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

5.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů
pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury
2028 (KP-ZM/83/2022/M/47)
Přijato usnesení č. 34/2022 (35,0,0,8/43)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že výzva je otevřena ke všem projektům, které mohou
kandidaturu jakkoliv podpořit i přes Jihočeský kraj. Podmínkou získání dotace bylo,
pokud žádá subjekt z Jihočeského kraje, aby se alespoň jedna podpořená akce odehrála
v Českých Budějovicích.
MgA. Piskač učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), jedním
z žadatelů o dotace je rodinný příslušník.

6.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury
v roce 2022 (KP-ZM/89/2022/M/52)
Přijato usnesení č. 35/2022 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Mgr Thoma.
Ing. Maršík, Ph.D., učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), že je
žadatelem dotace.
MgA. Piskač učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), kdy
rodinný příslušník je žadatelem dotace.

7.

Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu v roce 2022 (KP-ZM/85/2022/M/49)
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Přijato usnesení č. 36/2022 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
J. Hansal doplnil, že komise pro cestovní ruch nerozdělila všechny peníze. Zbývajících
cca 150 tis. Kč doporučila svým usnesením radě města použít pro potřeby on-line
propagace cestovního ruchu.
8.

Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (KP-ZM/74/2022/M/40)
Přijato usnesení č. 37/2022 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
Mgr. Kubeš učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) s tím, že je
předsedou Dozorčí rady spol. FCC České Budějovice, s. r. o.

9.

Dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací (KPZM/76/2022/M/42)
Přijato usnesení č. 38/2022 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Moravec.
MgA. Piskač se dotázal v souvislosti s uprchlickou krizí na možnost ubytování např.
v ubytovně Jihočeského divadla.
Mgr. Thoma uvedl, že ředitel divadla pomoc s ubytováním nabídl. Bylo mu doporučeno
kontaktovat vedoucího krizového oddělení Bc. Pergla, jelikož má vzniknout jednotný
přehled ubytovacích kapacit, které mají jednotlivé obce k dispozici.
Ing. Moravec informoval o jednání s ředitelem Výstaviště České Budějovice, a. s.,
Ing. Severinem o jejich nabídce vhodných prostor pro vytvoření náhradních, provizorních
školních tříd.
MUDr. Kuba dodal, že krajský krizový štáb mapuje situaci s ubytováním. Vytvořením
databáze a rovnoměrným rozdělením ubytovaných se snaží nezatížit normální chod
a život měst a obcí.

10.

Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských
olympioniků na rok 2022 (KP-ZM/71/2022/M/37)
Přijato usnesení č. 39/2022 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a přijal k němu
usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města navrženou částku schválit.

11.

Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících
s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2022 (KPZM/95/2022/M/56)
Přijato usnesení č. 40/2022 (40,0,1,1/42)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal, přijal k němu
usnesení a dotaci podpořil.
Ing. Konečný, Ph.D., vznesl podnět, aby s ohledem na investice mělo statutární město
v budoucnu zastoupení v kontrolním orgánu nadace, tedy v dozorčí radě.
V diskusi zazněly příspěvky podporující poskytnutí uvedené dotace, která vychází
z memoranda podepsaného statutárním městem, jihočeským krajem a fotbalovou asociací,
dále také potřeba zastoupení v kontrolních orgánech nadačního fondu na podporu
fotbalové mládeže.

12.

Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden prosinec 2021 pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let (KP-ZM/96/2022/M/57)
Přijato usnesení č. 41/2022 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal, přijal k němu
usnesení a doporučil dotaci schválit.
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13.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se
stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol (KPZM/64/2022/M/33)
Přijato usnesení č. 42/2022 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

14.

Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb
péče o děti do 6 let věku v roce 2021 (KP-ZM/65/2022/M/34)
Přijato usnesení č. 43/2022 (38,0,0,5/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

15.

Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem
České Budějovice (KP-ZM/84/2022/M/48)
Přijato usnesení č. 44/2022 (39,0,0,4/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.

16.

Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
České Budějovice (KP-ZM/87/2022/M/51)
Přijato usnesení č. 45/2022 (41,0,0,2/43)
Materiál uvedl Mgr. Chovanec.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal na příští jednání zastupitelstva města o informaci, jaké
konkrétní kroky byly ze strany města učiněny v souvislosti s plánovanou výstavbou
domova pro seniory na pozemku v lokalitě U Hvízdala.

17.

Rozpočtové opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022
(KP-ZM/94/2022/M/55)
Přijato usnesení č. 46/2022 (38,0,4,1/43)
Materiál uvedl Ing. Holický formou prezentace, částku uvedenou v důvodové zprávě
„v části II. – požadavky na výdaje pro nové akce v celkové výši" opravil na částku
57.769.000 Kč.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové opatření.
M. Šebek vznesl dotaz ohledně plánované modernizace školní kuchyně v Nerudově ul.
Ing. Holický k dotazu uvedl, že s rekonstrukcí se počítá. Jedná se o rozsáhlou
rekonstrukci, která by měla proběhnout v rámci letních měsíců. Letos proběhne soutěž na
projekt a v létě roku 2023 jeho realizace.
M. Šebek požádal o předložení aktuální informace na květnovém jednání zastupitelstva
města ohledně plánované modernizace školní kuchyně v Nerudově ul.

18.

Rozpočtová opatření číslo 50, 51 a 54 (KP-ZM/99/2022/M/59)
Přijato usnesení č. 47/2022 (40,0,0,3/43)
Materiál uvedl Ing. Holický a v části I. schvaluje navrhl doplnění usnesení „3. rozpočtové
opatření číslo 54 – zapojení běžných výdajů finančního odboru z Nespecifikované rezervy
– Ukrajina na navýšení běžných výdajů odboru kancelář primátora k poskytnutí
finančního daru společnosti Člověk v tísni, o. p. s., IČO 257 55 277 na pomoc Ukrajině ve
výši 1.000.000 Kč“ a v části II. ukládá „promítnout schválená rozpočtová opatření
číslo 50, 51 a 54 do rozpočtu města roku 2022“.
Oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů) učinili J. Berka a Ing. Mádl,
kteří jsou členové představenstva, Ing. Nádravská a Mgr. Lavička jsou zaměstnanci,
Ing. Maršík, Ph.D., M. Šebek a J. Michl jsou členové Dozorčí rady Dopravního podniku
města České Budějovice, a. s.

19.

Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 7 (KP-ZM/101/2022/M/61)
Přijato usnesení č. 48/2022 (42,0,0,1/43)
Materiál uvedl Ing. Holický.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a doporučuje
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zastupitelstvu města schválit tato rozpočtová opatření.
Byla vyhlášena přestávka a následně projednán bod č. 28 Vystoupení občanů.
20.

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9 (KP-ZM/109/2022/M/68)
Přijato usnesení č. 49/2022 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl Ing. Holický a navrhl úpravu v návrhu usnesení, částku 5 mil. Kč navýšit
na 10 mil. Kč.

21.

Zklidnění dopravy v historickém jádru města České Budějovice a záměr umístění stromů
a nového mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (KPZM/73/2022/M/39)
Přijato usnesení č. 50/2022 (31,1,8,2/42)
Materiál uvedl Ing. Holický s tím, že se tento záměr připravuje již nějakou dobu a nyní je
připraveno několik etap. Dne 23. 2. 2022 se uskutečnil seminář pro zastupitele, kde byli
účastníci informováni o dopravních změnách v centru Budějovic a umístění zeleně na
hlavním náměstí.
V diskusi zazněla kritika přípravy projektu i nejasnosti okolo starého plynovodu, jehož
oprava může plán na zklidnění dopravy posunout. Dále námitky k zrušení parkovacích
míst a k zeleni či dostupnosti radnice pro osoby se zhoršenou mobilitou. Zazněly názory
na odložení či posunutí celého projektu z důvodu nepřipravenosti. Byly vyvráceny
nepřesnosti ohledně zrušení parkovacích míst pro rezidenty a příplatků za ně, stejně jako
námitky k nepřipravenosti a špatnému načasování projektu.
Ing. Procházková, MBA, požádala o písemnou odpověď, zda byl proveden průzkum,
týkající se průjezdu aut ulicí U Černé věže směrem na náměstí Přemysla Otakara II.
a následně výjezdu z centra směrem k zimnímu stadionu. Pokud existuje statistika těchto
dat, požádala o jejich poskytnutí.

22.

Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2022 (KP-ZM/77/2022/M/43)
Přijato usnesení č. 51/2022 (37,0,0,5/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Mgr. Thoma učinil oznámení dle § 4 odst. 9 jednacího řádu ZM (střet zájmů), že je
spolumajitelem jednoho z objektů vybraných pro poskytnutí dotace.

23.

Majetkové dispozice ()

23.1

Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 v k. ú.
České Budějovice 2 (ul. Branišovská, sídliště Šumava) (KP-ZM/102/2022/M/62)
Přijato usnesení č. 52/2022 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.2

Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 254/10, č. 258/27, č. 262/14 a č.
274/21, k. ú. České Vrbné (KP-ZM/86/2022/M/50)
Přijato usnesení č. 53/2022 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.3

Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 4 od
Jihočeského kraje (propojení Rudolfovská tř. - Vrbenská) (KP-ZM/105/2022/M/64)
Přijato usnesení č. 54/2022 (36,0,0,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.4

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České
Budějovice 6, ulice Buková, Mladé (KP-ZM/75/2022/M/41)
Usnesení nebylo přijato (2,8,26,6/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
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23.5

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České
Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (KP-ZM/91/2022/M/53)
Přijato usnesení č. 55/2022 (32,1,9,1/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek a doplnil text návrhu usnesení v části I. schvaluje … za
cenu shodnou s kupní cenou a „předkupního práva“ na stavbu restaurace…
V diskusi zazněly pochybnosti, zda se jedná o stavbu dočasnou nebo trvalou. Dle
vyjádření vedoucího stavebního úřadu s odkazem na vydané povolení pro stavební úpravy
bez omezení, se jedná o stavbu trvalou.
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl odložení materiálu do doby než se prověří, zda se jedná
o stavbu dočasnou nebo trvalou.
Bylo hlasováno o návrhu na odložení materiálu (22,0,16,5/43) - návrh nebyl přijat, toto
hlasování bylo prohlášeno za zmatečné.
Bylo hlasováno o návrhu na odložení materiálu (21,0,22,0/43) - návrh nebyl přijat.

23.6

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České
Budějovice 2 (ul. Husova tř., Čtyři Dvory) (KP-ZM/100/2022/M/60)
Usnesení nebylo přijato (0,25,12,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
V diskusi zazněla negativní stanoviska k navrženému záměru prodeje části pozemku.

23.7

Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České
Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (KP-ZM/104/2022/M/63)
Usnesení nebylo přijato (0,9,28,6/43)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

23.8

Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České
Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České
Budějovice 2, sídliště Vltava x Mladé (KP-ZM/92/2022/M/54)
Usnesení nebylo přijato (10,0,25,7/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.
Ing. Kudláčková informovala, že finanční výbor materiál projednal a nepřijal k němu
usnesení.
V diskusních příspěvcích zaznělo, že směna není pro město výhodná, nicméně je v zájmu
obyvatel města, aby celou tuto nezastavitelnou a veřejně přístupnou zelenou plochu
blízko sídliště Vltava vlastnilo město.

23.9

Dispozice s majetkem města – informativní zpráva o průběhu majetkového vypořádání
pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 – „severní spojka“ (Ing. arch. J. Bucek x manž.
Viktorovi x statutární město České Budějovice) (KP-ZM/107/2022/M/66)
Přijato usnesení č. 56/2022 (32,3,2,5/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

24.

Informativní zpráva o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení
bezpečnostních a hygienických podmínek (KP-ZM/106/2022/M/65)
Přijato usnesení č. 57/2022 (35,0,0,3/38)
Materiál uvedl Ing. Moravec formou prezentace. Shrnul dosavadní stav a popsal, co v této
věci udělalo stávající vedení města. Jedna z variant řešení byla kompletní rekonstrukce,
která by byla finančně nákladná. Druhou variantou je etapizovaná rekonstrukce Budvar
arény, a to rozšíření tribuny C směrem k Vltavě, přístavba a dostavba tribuny D směrem
k areálu letního kina a také rozšíření haly číslo dvě o tělocvičny, sociální zázemí,
občerstvení a parkovací místa.
Z diskuse vyplynula potřeba vyjasnit si jakou Budvar arénu město chce mít a zda by se
dala přestavět na multifunkční halu. Je potřeba vyřešit aktuální věci a poté diskutovat nad
tím, co udělat dlouhodobě. Dále zazněl návrh na zadání dopracování materiálu od
Ing. arch. Navrátila, aby to byl skutečný odborný posudek s razítkem a na základě něho se
pak postupovalo dál. Zároveň je nutné vytvořit také ekonomickou variantu možných
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úprav a minimalizovat bezpečnostní ohrožení.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal náměstka Holického o písemnou informaci, zda zástupci
města pokračují v jednáních se společnostmi Teplárna České Budějovice a Čevak ohledně
přeložení sítí směrem k řece Vltavě (kanalizace a horkovod) – zápisy a výsledky jednání.
25.

Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
(KP-ZM/72/2022/M/38)
Přijato usnesení č. 58/2022 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.

26.

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21. a 25. února, 7.
a 14. března 2022 (KP-ZM/68/2022/M/36)
Přijato usnesení č. 59/2022 (34,0,0,3/37)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.
MgA. Piskač vznesl podnět, aby rada města na svém příštím zasedání zrušila čestné
občanství města České Budějovice Valentině Těreškovové.

27.

Diskuse zastupitelů ()
Z. Kudláčková v souvislosti s předloženou peticí obyvatel ul. Roudenská, ve které žádají
o vybudování kanalizace, příjezdové komunikace a pouličního osvětlení, požádala
o písemnou informaci, zda existuje seznam ulic v Českých Budějovicích, kde chybí
uvedená infrastruktura, zda se touto problematikou rada města zabývá a kde se podařilo
její vybudování v tomto funkčním období.
Ing. Kudláčková informovala o zpracování přehledu evidence pohledávek, které inicioval
M. Šebek na minulém zasedání zastupitelstva města. Přehled je k dispozici, M. Šebkovi
ho zašle e-mailem.
Bc. Hošek připomněl svoji žádost z minulého jednání zastupitelstva města, týkající se
zjednodušení přístupu ke kolovadlům v elektronické podobě, zatím stále nejsou
zveřejněny. Požádal o písemnou informaci, zda jsou nějaké překážky, bránící
zveřejňování těchto materiálů.
J. Hansal se dotázal na stav přípravy projektu „podchodu pod nádražím“ směrem do
Suchého Vrbného, zda bylo jednáno se SŽDC ohledně financování.
Mgr. Thoma k dotazu J. Hansala upřesnil, že se jedná o prodloužení stávajících podchodů
k nástupištím, jejichž vyústění bude v Suchém Vrbném, kde má vzniknout nový východní
odbavovací terminál spolu s parkovacím domem a zastávkami MHD. Je to součást
projektu revitalizace vlakového nádraží, který je kompletně v režii SŽDC včetně
financování.
Z. Kudláčková vznesla podnět, aby v případě pořádání akcí v centru města, kdy místní
rezidenti nemohou využívat svá parkovací místa, jim bylo umožněno parkování
v přilehlých modrých zónách.
Ing. Konečný, Ph.D., požádal o písemnou informaci na příští zasedání zastupitelstva
města, týkající se připravované „pasáže“ pod kolejištěm vlakového nádraží ve směru do
Suchého Vrbného. Jaký je konkrétní stav, v jaké fázi je SŽDC nejen z hlediska projektu,
ale také z hlediska schválení financování.

28.

Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin) ()
Eva Hajerová se vyjádřila k současné ekonomické situaci v České republice
a k uprchlické krizi v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.
Mgr. Lucie Korytářová vyslovila nesouhlas s projektem “Revitalizace parku Dukelská”,
který se týkal kácení stromů.

-

Podnět konkrétní fyzické osoby, zástupce SV J. Kolářové 16 ve věci "zákazu parkování
v ul. Dlouhá" (KP-ZM/110/2022)
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-

Petice občanů Roudenské ulice "Žádost o vybudování kanalizace, příjezdové komunikace
a pouličního osvětlení" (KP-ZM/111/2022)
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.
27. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:43 hod.
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Soubor usnesení
K bodu: Informativní zpráva o činnosti statutárního města České Budějovice při řešení
uprchlické krize v rámci válečného konfliktu na Ukrajině (č.j. KPZM/108/2022/M/67)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 30/2022:
zastupitelstvo města
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v ORP České Budějovice,
s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, o. p. s., IČO 257 55 277 na pomoc
Ukrajině ve výši 1 mil. Kč.

K bodu: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České
Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
(č.j. KP-ZM/66/2022/M/35)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 31/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
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 2022 ve výši 572.000 Kč,
2. poskytnutí investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835, na
rok 2022 ve výši 1.970.000 Kč,
3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace na rok 2022 pro
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v předloženém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace na rok 2022
s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

K bodu: Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2022 v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/80/2022/M/46)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 32/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Night Run České Budějovice 2022 dne
1. 10. 2022 v Českých Budějovicích ve výši 80.000 Kč pro Event media s. r. o., Kaprova
42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24269573,
2. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Náměstí se hýbe aneb Sportem do
školního roku dne 1. 9. 2022 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích ve
výši 100.000 Kč pro Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s., Kostelní
1226/32, 370 04 České Budějovice, IČO 26588111,
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3.

II.

poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Šachový festival České
Budějovice 2022 ve dnech 1. 7. - 9. 7. 2022 ve výši 120.000 Kč pro Šachový klub QCC
České Budějovice, z. s., Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice, IČO 27006794,
4. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 19. ročník festivalu Budějovický
Majáles ve dnech 22. 5. - 28. 5. 2022 ve výši 400.000 Kč pro Budějovický Majáles, z. s.,
Česká 195/20, 370 01 České Budějovice, IČO 03347371,
5. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 1/2Maraton České Budějovice dne
4. 6. 2022 ve výši 400.000 Kč pro Tempo Team Prague, s. r. o., Františka Křížka 461/11,
170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 25107615,
6. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Jihočeský jazzový festival 2022 ve
dnech 1. 8. - 4. 8. 2022 offprogram a 5. 8. a 6. 8. 2022 hlavní open air v Českých
Budějovicích ve výši 600.000 Kč pro Jihočeský Jazzový Festival, s. r. o., Okružní 2615,
370 01 České Budějovice, IČO 26470837,
7. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - Město lidem, lidé městu 2022 ve dnech
26. a 27. 8. 2022 v Českých Budějovicích ve výši 700.000 Kč pro Prostor pro všechny z.
s., Komenského 87/16, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 22733418,
8. veřejnoprávní smlouvu ve vzorovém znění,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací.

K bodu: Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KPZM/78/2022/M/44)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 33/2022:
zastupitelstvo města
I.
II.

v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích Martu Vondráškovou,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
informovat Okresní soud v Českých Budějovicích o opětovném zvolení přísedící.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní
město kultury 2028 (č.j. KP-ZM/83/2022/M/47)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 34/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 projektů pro rok 2022 v rámci
kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

10

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
kultury v roce 2022 (č.j. KP-ZM/89/2022/M/52)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 35/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozdělení finančních prostředků nad 50.000 Kč na poskytnutí dotací dle dotačního
programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2022, dle předloženého
seznamu,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu
cestovního ruchu v roce 2022 (č.j. KP-ZM/85/2022/M/49)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 36/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 2022 dle
předloženého seznamu,
2. uzavření smluv o poskytnutí dotace,
u k l á d á
Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., neuvolněnému členu rady města,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (č.j. KPZM/74/2022/M/40)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 37/2022:
zastupitelstvo města
I.

b e r e n a v ě d o m í
usnesení RM č. 191/2022 ze dne 21. 2. 2022 a program valné hromady společnosti FCC
České Budějovice, s. r. o., která se bude konat dne 23. 3. 2022 od 11:00 hodin,
II. d e l e g u j e
Ing. Ivo Moravce, náměstka primátora, 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 23. 3. 2022, jako náhradníka Mgr. Tomáše
Chovance,
III. u k l á d á
1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice hlasovat na valné hromadě
dle pokynu obsaženého v usnesení RM č. 191/2022 ze dne 21. 2. 2022,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.
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K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací (č.j. KPZM/76/2022/M/42)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 38/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací, CSS Staroměstská
České Budějovice, p. o., Jihočeské divadlo, p. o., Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o., DPS Hvízdal České
Budějovice, p. o., Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., DPS Máj České Budějovice,
p. o.,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací.

K bodu: Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských
olympioniků na rok 2022 (č.j. KP-ZM/71/2022/M/37)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 39/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 2022
ve výši 70.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů
souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce
2022 (č.j. KP-ZM/95/2022/M/56)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 40/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 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 2022,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace.
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K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období
leden - prosinec 2021 pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let (č.j. KPZM/96/2022/M/57)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 41/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden prosinec 2021 pro FIGHT CLUB, z. s., Jana Štursy 86/20, České Budějovice, PSČ 370
10 a TJ Karate České Budějovice, z. s., Zavadilka 2094, České Budějovice, PSČ 370 05
dle tabulky "Ocenění za reprezentaci města České Budějovice" u částek nad 50.000 Kč
v celkové výši 283.293 Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace,
u k l á d á
Mgr. Tomáši Chovancovi, náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou
se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol (č.j. KPZM/64/2022/M/33)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 42/2022:
zastupitelstvo města
I.
II.

v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se
stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj
služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2021 (č.j. KP-ZM/65/2022/M/34)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 43/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti
do 6 let věku v roce 2021.
K bodu: Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním
městem České Budějovice (č.j. KP-ZM/84/2022/M/48)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 44/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České
Budějovice:
1. Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
2. Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
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II.

3. Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
4. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
5. Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
6. Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
7. Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
8. Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
9. Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
10. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
11. Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
12. Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
13. Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
14. Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
15. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
16. Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
17. Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
18. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
19. Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
20. Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
21. Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
22. Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
23. Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
24. Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
25. Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
26. Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
27. Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice
28. Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
29. Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
30. Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
31. Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
32. Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice,
u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním
městem České Budějovice.

K bodu: Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností České Budějovice (č.j. KP-ZM/87/2022/M/51)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 45/2022:
zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
1.
Strategický rámec R-plánu sociálních služeb České Budějovice na období 2022 - 2024,
2.
Akční plán R-PSS České Budějovice pro rok 2022.
K bodu: Rozpočtové opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku
2022 (č.j. KP-ZM/94/2022/M/55)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 46/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 52 – zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu
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II.

roku 2022 v celkové výši 490.746.543,52 Kč, z toho 448.756.543,52 Kč ze zůstatku
základního běžného účtu k 31. 12. 2021, 15.290.000 Kč z Fondu financování a obnovy
vodohospodářského majetku a 26.700.000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje města na zvýšení
rozpočtu běžných výdajů ve výši 132.011.816,73 Kč, na zvýšení rozpočtu kapitálových
výdajů ve výši 358.734.726,79 Kč. Současně převod volných finančních prostředků ze
zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2021 ve výši 240.000.000 Kč na zvýšení zůstatku
peněžního fondu – Fondu rezerv a rozvoje města,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2022
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 52 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 50, 51 a 54 (č.j. KP-ZM/99/2022/M/59)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 47/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 50 – zapojení části zůstatku účelového peněžního fondu města
Fond pro dopravu v klidu ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního
odboru na dofinancování výstavby nových 84 parkovacích míst v rámci akce „Rozšíření
parkovacích stání v ulici A. Barcala“ ve výši 2.730.000 Kč,
2. rozpočtové opatření číslo 51 – navýšení neinvestičních transferů nefinančním
podnikatelům – právnickým osobám – Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.
s., k úhradě nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby
v přepravě cestujících roku 2021 vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338, Dodatku č.
4 a předloženého vyúčtování z důvodu propadu tržeb z jízdného zapříčiněného pandemií
COVID-19 a nárůstu nákladů na provoz MHD, ze zůstatku základního běžného účtu
k 31. 12. 2021 ve výši 14.861.158 Kč,
3. rozpočtové opatření číslo 54 – zapojení běžných výdajů finančního odboru
z Nespecifikované rezervy – Ukrajina na navýšení běžných výdajů odboru kancelář
primátora k poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, o. p. s. IČO 257
55 277 na pomoc Ukrajině ve výši 1.000.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2022
promítnout schválená rozpočtová opatření číslo 50, 51 a 54 do rozpočtu města roku 2022.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 7 (č.j. KP-ZM/101/2022/M/61)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 48/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 6 – převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů
investičního odboru z akce propojení Branišovská – Na Sádkách (13.000.000 Kč)
a současně akce rekonstrukce mostů a lávek (7.000.000 Kč) na akci stavební úpravy ulic
pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na realizaci stavebních úprav ulice Na
Děkanských polích v celkové výši 20.000.000 Kč,
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 7 – převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů
investičního odboru z akce snížení energetické náročnosti – MŠ Větrná na akci mateřské
školy – stavby (6.000.000 Kč) a současně na akci základní školy – stavby (3.000.000 Kč)
pro finanční krytí před vypsáním veřejných zakázek na zhotovitele díla, technického
dozoru a zajištění činnosti koordinátora BOZP pro rekonstrukci vzduchotechniky ve
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II.

školní kuchyni MŠ Neplachova a výstavbu osobo-nákladního výtahu u objektu ZŠ a ZUŠ
Bezdrevská, v celkové výši 9.000.000 Kč,
u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2022
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 7 do rozpočtu města roku
2022.

K bodu: Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9 (č.j. KP-ZM/109/2022/M/68)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 49/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
převod finančních prostředků v rámci běžných výdajů finančního odboru, a to
z nespecifikované rezervy běžných výdajů na samostatnou A/Ú nespecifikované rezervy –
Ukrajina pro potřeby krytí nákladů spojených s uprchlickou krizí občanů Ukrajiny v rámci
ORP České Budějovice ve výši 10.000.000 Kč,

II.

u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2022
promítnout schválené vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9 do rozpočtu roku 2022.

K bodu: Zklidnění dopravy v historickém jádru města České Budějovice a záměr umístění
stromů a nového mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
(č.j. KP-ZM/73/2022/M/39)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 50/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
záměr organizace dopravy v historickém jádru města České Budějovice, rozmístění zeleně
a mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2022 (č.j. KP-ZM/77/2022/M/43)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 51/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

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 2022 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 2022, který bude
tvořen podílem ze státní finanční podpory a podílem z rozpočtu města České Budějovice,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit další kroky potřebné k přiznání dotace Ministerstva kultury ČR.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 v k.
ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská, sídliště Šumava) (č.j. KPZM/102/2022/M/62)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 52/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 o výměře cca 8 m2 v k. ú. České Budějovice
2 (pod lodžiemi v přízemí domu 946/44 na pozemku parc. č. 2061/193 a domu 944/48 na
pozemku parc. č. 2061/195), dle přílohy č. 3, Bytovému družstvu Branišovská 44, 46, 48, se
sídlem Branišovská 944/48, České Budějovice, IČO 26017296, za cenu v místě a čase
obvyklou + náklady spojené s prodejem,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu budoucí kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat budoucí kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 254/10, č. 258/27, č. 262/14
a č. 274/21, k. ú. České Vrbné (č.j. KP-ZM/86/2022/M/50)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 53/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 254/10 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2, č. 258/27 –
orná půda o výměře 186 m2, č. 262/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 a č.
274/21 – trvalý travní porost o výměře 3 m2 (celkem 226 m2), vše k. ú. České Vrbné, ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, za cenu
v místě a čase obvyklou navýšenou v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., v platném znění,
tj. za kupní cenu ve výši 42.480 Kč,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města k podpisu kupní smlouvu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 4 od
Jihočeského kraje (propojení Rudolfovská tř. - Vrbenská) (č.j. KPZM/105/2022/M/64)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 54/2022:
zastupitelstvo města
I.

s c h v a l u j e
přijetí daru nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice IČO 70890650, a to:
- pozemků parc. č. 1816/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2, parc. č.
1814/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 263 m2, parc. č. 1817/1 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 1094 m2, parc. č. 1817/7 ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 15 m2, na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3544-19/2021
z pozemku parc. č. 1814/1 nově oddělený pozemek označený jako parc. č. 1814/7 o výměře
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II.

86 m2 a z pozemku parc. č. 1816/3 nově oddělený pozemek a shodně označený jako parc. č.
1816/3 o výměře 139 m2, vše k. ú. České Budějovice 4, dle přílohy č. 1, svěřených
k hospodaření Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911,
u k l á d á
1. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit primátorovi města darovací smlouvu k podpisu,
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat darovací smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České
Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (č.j. KP-ZM/91/2022/M/53)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 55/2022:
zastupitelstvo města
I.

II.

s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 44 m2 a části
pozemku parc. č. 263/1, oddělené geometrickým plánem, o výměře 6 m2 a sesloučené
k pozemku parc. č. 263/2, vše v k. ú. České Budějovice 1, konkrétní fyzické osobě, za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 1.290.000 Kč včetně nákladů s tímto prodejem spojených
s podmínkou předkupního práva věcného ve prospěch statutárního města České Budějovice,
na pozemek parc. č. 263/2 za cenu shodnou s kupní cenou a předkupního práva na stavbu
restaurace – stavba bez čp/če umístěnou na pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1
a nad částí pozemku parc. č. 4418 a parc. č. 4721, k. ú. České Budějovice 3 (přemostění přes
vodní tok Mlýnská stoka), za cenu v místě a čase obvyklou,
u k l á d á
JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – informativní zpráva o průběhu majetkového
vypořádání pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 – „severní spojka“
(Ing. arch. J. Bucek x manž. Viktorovi x statutární město České Budějovice) (č.j.
KP-ZM/107/2022/M/66)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 56/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu majetkového vypořádání pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 –
„severní spojka“ mezi Ing. arch. Jaroslavem Buckem, manž. Viktorovými a statutárním městem
České Budějovice.
K bodu: Informativní zpráva o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení
bezpečnostních a hygienických podmínek (č.j. KP-ZM/106/2022/M/65)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 57/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení bezpečnostních
a hygienických podmínek.
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České
Budějovice (č.j. KP-ZM/72/2022/M/38)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 58/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21.
a 25. února, 7. a 14. března 2022 (č.j. KP-ZM/68/2022/M/36)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 59/2022:
zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21. a 25. února, 7.
a 14. března 2022.

19

Nepřijatá usnesení
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České
Budějovice 6, ulice Buková, Mladé (č.j. KP-ZM/75/2022/M/41)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2612/2 (zahrada) o výměře 481 m2
v k. ú. České Budějovice 6, a to za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě
a čase obvyklou a nákladů s tímto prodejem spojených 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. 1106/1 v k. ú.
České Budějovice 2 (ul. Husova tř., Čtyři Dvory) (č.j. KP-ZM/100/2022/M/60)
Usnesení ve věci schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 o výměře cca 60 m2 v k.
ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 3, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené
s prodejem a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto
usnesení, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České
Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (č.j. KP-ZM/104/2022/M/63)
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 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 směny pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České
Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České
Budějovice 2, sídliště Vltava x Mladé (č.j. KP-ZM/92/2022/M/54)
Usnesení ve věci schválení záměru směny pozemku parc. č. 2599/56, o výměře 839 m2 (orná půda),
k. ú. České Budějovice 6, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732
za pozemky parc. č. 2162/26, o výměře 525 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 2162/66,
o výměře 2314 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc. č. 2162/68, o výměře 4895 m2 /ostatní
plocha, jiná plocha), v k. ú. České Budějovice 2, ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby, bez
finančního vyrovnání
s tím, že se konkrétní fyzické osoby vzdají všech případných právních nároků, které uplatňují nebo
mohou uplatnit vůči statutárnímu městu České Budějovice v souvislosti s vlastnictvím pozemků
parc. č. 2162/26, parc. č. 2162/66, parc. č. 2162/68, parc. č. 2162/70, parc. č. 2162/71 a parc.
č. 2162/72, k. ú. České Budějovice 2 a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení, nebylo přijato.

Č. Budějovice 29. 3. 2022
Zapsal(a): Terézia Ollé
Ověřovatelé:
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Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Viktor Lavička
Ing. Jiří Svoboda
primátor
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