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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/113/2021/Z/2
Z Á P I S

z 19. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice 
konaného dne 22. 3. 2021 od 9:00 hodin  v KD Slavie, Jirsíkova 2, 370 01  České Budějovice  

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., 
Zuzana Kudláčková, Ing. Michaela 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, Ing. Jan Pikous, Mgr. Bc. Martin Pikous, MgA. Jan Piskač, 
Mgr. Martin Pražák, Ing. Světlana Procházková, MBA, Richard Schötz, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Jiří 
Svoboda, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Michal Šebek, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Josef 
Špak, Mgr. Jaroslava Šporclová, Petr Štěpánek, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 
RNDr. Jan Zahradník

Omluveni: 

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, 
schválení programu
Zasedání zahájil a řídil v Kulturním domě Slavia primátor Ing. Jiří Svoboda. 
Z celkového počtu 45 členů zastupitelstva bylo v zasedací místnosti v době zahájení (9:05 
hodin) přítomno 38 členů, Ing. Ivo Moravec a JUDr. Ing. Tomáš Bouzek se zúčastnili 
distančně, takže zastupitelstvo bylo schopno jednat a právoplatně se usnášet. 
Za opožděný příchod se omluvili zastupitelé: MUDr. Martin Kuba, doc. Ing. Lucie 
Kozlová, Ph.D., a Michal Šebek. 
Za odchod během jednání se omluvila Zuzana Kudláčková.
Za dřívější odchod se omluvil RSDr. Petr Braný.  
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing Petr Maroš, členové Jaroslav 
Berka, Ing. Jan Mádl, Mgr. Michaela Kudláčková, Mgr. Jan Kubeš, Bc. Jan Hošek 
a Mgr. Ivan Nadberežný (38,0,0,2/40). 
Zastupitelé obdrželi na stůl materiály:  
- Souhrn činností Krizového štábu ORP České Budějovice v souvislosti s pandemií 
Covid-19 za období leden až březen 2021,
- Výroční zprávu zapsaného spolku Českobudějovicko-Hlubocko, z. s., za rok 2020. 
Bylo hlasováno o zařazení bodů:
- poř. č. 18.1 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1 , k. ú. 
České Budějovice 3, ulice Hálkova (KP-ZM/78/2021/M/44) 
(34,0,4,2/40) – bod byl zařazen. 
- poř č. 18.6 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. 
Haklovy Dvory (KP-ZM/83/2021/49)  (37,0,2,2/41) – bod byl zařazen.    
Z. Kudláčková navrhla připojení se k výzvě uctění památky obětí nemoci Covid-19 
minutou ticha. 
MgA. Piskač navrhl, aby zasedání zastupitelstva bylo ukončeno nejpozději v 19:00 hodin. 
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 Bylo hlasováno o návrhu MgA. Piskače, aby zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 
nejpozději v 19:00 hodin (13,7,22,2/44) – návrh nebyl přijat. 
Byl schválen program 19. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (42,0,1,1/44). 
Primátor Ing. Svoboda určil ověřovatele zápisu: Jana Michla a Jaroslava Hansala. 
Pořízením zápisu byla pověřena Hana Drobilová, pracovnice odboru kancelář primátora. 
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny 
námitky. 
Bylo hlasováno o ukončení 19. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice po 
vyčerpání všech bodů programu (34,2,7,1/44) – návrh byl přijat.
Ing. Svoboda vyhlásil minutu ticha za oběti pandemie Covid-19.  

1. Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (KP-
ZM/76/2021/M/42)
Přijato usnesení č. 21/2021 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl Ing. Svoboda s tím, že Okresní soud v Českých Budějovicích požádal 
o znovuzvolení přísedících MUDr. Ivany Bustové a Jindřicha Kočího.

2. Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 2021 
(KP-ZM/85/2021/M/51)
Přijato usnesení č. 22/2021 (44,0,1,0/45)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. Budějovičtí studenti chystají 18. ročník festivalu 
Budějovický Majáles, který se uskuteční ve dnech 24. – 28. 5. 2021 v souladu 
s pandemickou situací. Návrh rady města je pro rok 2021 podpořit festival ve výši 
400 tis. Kč. MgA. Piskač oznámil střet zájmů, vzhledem k tomu, že je v kontaktu 
s organizátory akce. Současně je také členem kulturní komise rady města. Upozornil, že 
se mu nelíbí nesystémový přístup, kdy tato akce je vyčleněna z dotačního programu.  
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města materiál 
schválit.  
Proběhla diskuze k pořádání akce Budějovický Majáles v souvislosti s pandemickou 
situací.  
Bianka Machová, zástupce Budějovického Majálesu, z. s., vystoupila na podporu projektu 
a vysvětlila jeho organizaci.

3. Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj 
v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, 
tzn. zkráceným postupem pořizování (KP-ZM/65/2021/M/31)
Přijato usnesení č. 23/2021 (42,0,0,3/45)
Materiál uvedl Mgr. Thoma s tím, že výše uvedená změna územního plánu se týká 
lokality Sídlišti Máj, bývalé výměníkové stanice tepla. Nový způsob využití umožní 
přeměnit stávající objekt na víceúčelový dům.  

4. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2021 (KP-ZM/82/2021/M/48)
Přijato usnesení č. 24/2021 (43,0,0,1/44)
Materiál uvedl Mgr. Thoma. Jednání přítomen Ing. Radim Beránek, předseda kulturní 
komise rady města.   
JUDr. Ing. Bouzek požádal zaznamenat, že hlasoval pro návrh usnesení z důvodu 
nefunkčnosti hlasovacího zařízení. 

5. Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2021 (KP-ZM/84/2021/M/50)
Přijato usnesení č. 25/2021 (41,0,0,4/45)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.
Diskutován byl projekt „Rekola do ulic Českých Budějovic 2021“ – žadatele REKOLA 
Bikesharing, s. r. o.
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6. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů 
základních škol (KP-ZM/64/2021/M/30)
Přijato usnesení č. 26/2021 (40,0,1,4/45)
Materiál uvedl Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., s tím, že vyhláška reaguje na změnu katastru 
města, kdy pro část Třebotovic bude společný školský obvod s Dobrou Vodou a dále jsou 
v ní uvedeny další drobné změny.   

7. Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou a Dobrá 
Voda u Českých Budějovic (KP-ZM/62/2021/M/29)
Přijato usnesení č. 27/2021 (42,0,0,3/45)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D.

8. Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií (KP-ZM/70/2021/M/36)
Přijato usnesení č. 28/2021 
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D., s tím, že memoranda upravují podmínky mládežnické 
základny spolupráce a jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem města České 
Budějovice na období (2017 – 2027) na tři roky, do 30. 6. 2024. 
Oddělené hlasování: 
I. schvaluje
1. Memorandum o spolupráci při rozvoji klubové fotbalové akademie mezi statutárním 
městem České Budějovice, Fotbalovou asociací ČR a SK Dynamo České Budějovice 
akademie, z. s. (41,0,2,2/45)
2. Memorandum o spolupráci při rozvoji klubové hokejové akademie mezi statutárním 
městem České Budějovice, Českým svazem ledního hokeje, z. s. a HC České Budějovice, 
z. s. (42,0,1,2/45)
3. Memorandum o spolupráci při rozvoji klubové volejbalové akademie mezi statutárním 
městem České Budějovice, Českým volejbalovým svazem a Volejbalovým klubem České 
Budějovice, z. s. (41,0,1,2/44)
II. ukládá (42,0,0,3/45)
Mgr. Heller navrhl oddělené hlasování o jednotlivých bodech v navrženém usnesení. 
Proběhla rozsáhlá debata k výše uvedeným akademiím. 
Mgr. Stehlík požádal o hlasování o ukončení diskuze k tomuto bodu (30,0,9,6/45) – 
návrh byl přijat. 

9. Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících 
s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2021 (KP-
ZM/68/2021/M/34)
Přijato usnesení č. 29/2021 (36,0,2,5/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 

10. Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - 
prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let (KP-ZM/69/2021/M/35)
Přijato usnesení č. 30/2021 (34,0,0,10/44)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města usnesení 
schválit v předloženém znění. 

11. Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností  
České Budějovice (KP-ZM/61/2021/M/28)
Přijato usnesení č. 31/2021 (37,0,0,6/43)
Materiál uvedl Ing. Vojtko, Ph.D. 
doc. Ing. Kozlová, Ph.D., poděkovala Ing. Vojtkovi, Ph.D., za zpracování plánu, ten 
sdělil, že velkou práci na něm odvedl odbor sociálních věcí magistrátu.

12. Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2020 (KP-
ZM/71/2021/M/37)
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Přijato usnesení č. 32/2021 (39,0,0,5/44)
Materiál uvedl Ing. Holický. 

13. Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2020 (KP-
ZM/80/2021/M/46)
Přijato usnesení č. 33/2021 (36,0,3,5/44)
Materiál uvedl Ing. Holický.

14. Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2021 
(KP-ZM/67/2021/M/33)
Přijato usnesení č. 34/2021 (26,6,11,1/44)
Materiál uvedl Ing. Holický, který obsahuje zapojení nevyčerpaných prostředků minulých 
let do rozpočtu města. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 
24 schválit. 
V diskuzi zazněly následující připomínky – propad příjmů z důvodu zrušení superhrubé 
mzdy a v souvislosti s pandemií Covid-19 by se měla vytvořit rezerva. Dále byl zmíněn 
projekt koordinátora Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a položka dokončení 
projektové dokumentace pro úpravu pravého křídla plaveckého stadionu. 
M. Šebek požádal, aby investiční akce nad 5 mil. Kč, které se převádí z roku 2020 do 
roku 2021, byly sledovány, proto navrhl čtvrtletně podávat zprávu finančnímu výboru, 
aby i zastupitelé byli informováni. 
Dále by se měl sledovat přehled finančních prostředků u příspěvkových organizací a také 
hospodaření Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Doc. Ing. Kozlová, Ph.D. 
vznesla dotaz, jaké byly učiněny kroky, aby došlo k prodloužení stavebního povolení 
pravého křídla plaveckého stadionu a kolik finančních prostředků stálo zpracování 
projektové dokumentace na provedení stavby. Požádala o písemnou odpověď.  
V této souvislosti upozornila, že Rada města České Budějovice dne 22. 2. 2021 schválila 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Zpracování marketingové studie 
k volnočasovému projektu s vodním světem v Českých Budějovicích", a to jednomu 
dodavateli Incomind, spol. s r. o. 
Byla vyhlášena přestávka a byl projednán bod poř. č. 23 Vystoupení občanů.

15. Rozpočtové opatření číslo 32 (KP-ZM/72/2021/M/38)
Přijato usnesení č. 35/2021 (41,0,1,1/43)
Materiál uvedl Ing. Holický, který se týká zapojení zůstatku základního běžného účtu 
k 31. 12. 2020 na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice.

16. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2021 (KP-ZM/66/2021/M/32)
Přijato usnesení č. 36/2021 (41,0,0,1/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

17. Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 
České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní 
podnik (KP-ZM/75/2021/M/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.  
Z. Kudláčková navrhla protinávrh – zastupitelstvo města „I. schvaluje prominutí části 
nájemného ve výši valorizace pro rok 2021 …“ 
J. Berka oznámil, že je členem dozorčí rady Budějovického Budvaru, n. p. 
Mgr. Heller informoval, že finanční výbor nepřijal k tomuto bodu usnesení.  
Proběhla rozsáhlá debata k potřebě prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 
Budějovickému Budvaru, n. p., kdy finanční prostředky by mohly být v současné době 
účelněji využity. 
Ing. Konečný, Ph.D., navrhl stažení materiálu. 
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Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., o stažení materiálu (24,1,11,6/42) - 
materiál byl stažen.

18. Majetkové dispozice ()

18.1 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 
Budějovice 3, ulice Hálkova (KP-ZM/78/2021/M/44)
Usnesení nebylo přijato (22,1,15,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že se jedná o prodej výše uvedené části pozemku 
v Hálkově ulici, kdy o něj požádala energetická distribuční společnost. Plocha je nutná 
pro stavbu nové trafostanice, jež by umožnila realizovat na místě bývalého výměníku 
teplárny a dalších menších objektů nový bytový dům. 
Proběhla rozsáhlá debata k zastavění dané oblasti, kdy výstavba objektu je pro občany 
bydlících v okolí velmi nepříjemná s tím, že by bylo možné nabídnout investorovi jiný 
vhodný prostor. Bylo také zmíněno, že projekt má již stavební povolení. 
Bylo hlasováno o návrhu Ing. Konečného, Ph.D., o stažení materiálu z programu jednání 
zastupitelstva (12,1,22,7/42) – návrh nebyl přijat.

18.2 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České 
Budějovice 2  (ul. N. Frýda – M. Horákové, sídl. Máj) (KP-ZM/81/2021/M/47)
Přijato usnesení č. 37/2021 (38,0,0,3/41)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek, uvedl, že hlasoval „pro“ návrh z důvodu nefunkčnosti 
hlasovacího zařízení.  

18.3 Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby 
„Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita 
Okružní ul., Na Světlících) (KP-ZM/74/2021/M/40)
Přijato usnesení č. 38/2021 (38,0,0,4/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.4 Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie 
v Českých Budějovicích (KP-ZM/79/2021/M/45)
Přijato usnesení č. 39/2021 (33,1,5,3/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek. 
Proběhla debata k bezúplatnému nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie 
v Českých Budějovicích, kdy zazněla obava z nastavení precedentu pro fyzické osoby.

18.5 Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 
1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská) (KP-ZM/73/2021/M/39)
Usnesení nebylo přijato (3,14,20,5/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek.

18.6 Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory 
(KP-ZM/83/2021/M/49)
Přijato usnesení č. 40/2021 (29,1,9,3/42)
Materiál uvedl JUDr. Ing. Bouzek s tím, že rada města nepřijala k tomuto usnesení. 
JUDr. Mlčoch požádal zastupitele o odsouhlasení materiálu. 

19. Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
(KP-ZM/57/2021/M/27)
Přijato usnesení č. 41/2021 (39,0,0,3/42)
Materiál uvedl Ing. Svoboda. 
V souvislosti s odpovědí Ing. Marošovi, který se dotazoval na vynaložené náklady na 
Výbor pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České 
Budějovice J. Špak připomněl záležitost, která byla zmíněna na zasedání zastupitelstva 
dne 4. 9. 2020, týkající se pozemků na okraji města Č. Budějovic, cca 38 ha pozemků 
v hodnotě stovek miliónů korun, které na základě zákona o majetkovém vyrovnání 
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s církvemi získala v roce 2018 Římskokatolická církev, přestože mají pozemky patřit 
městu České Budějovice. Sdělil, že zastupitelům rozešle znalecké posudky k této 
problematice, aby s nimi byli všichni seznámeni, tuto záležitost projednával 
s JUDr. Ing. Bouzkem. 
Proběhla rozsáhlá debata k celkové částce vynaložené za zrušený výbor pro veřejnou 
správu a IT za roky 2018 – 2021 a jeho činnosti.  
V návaznosti na zrušený výbor Rada města České Budějovice zřídila územní komisi. 
V současné době probíhá konzultace nad jednacím řádem, všechny informace jsou 
přístupné v materiálech rady města. Diskutována byla budoucí činnost územní komise 
rady města.   
J. Michl požádal o zaslání přehledu, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo zvlášť 
na odměnu pro uvolněného předsedu Výboru pro veřejnou správu a informační 
technologie Zastupitelstva města České Budějovice a dále pak na ostatní členy výboru. 
J. Špak upozornil na kvalitu správy elektronické Encyklopedie města Českých Budějovic, 
kdy si město za tuto službu platí s tím, že promítl prezentaci nedostatků.  

20. Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 
8. března 2021 (KP-ZM/56/2021/M/26)
Přijato usnesení č. 42/2021 (43,0,0,0/43)
Materiál uvedl Ing. Svoboda.  
MgA. Piskač uvedl, že je rád, když se z roviny gest přenáší věci do hmatatelných 
výsledků. Příkladem je podpora diktaturou sužovaných občanů v Bělorusku, kdy 
Ing. Vojtko, Ph.D., který je předsedou Nadace pro podporu vzdělávání a vědy sdělil, že 
bude tuto záležitost prosazovat a jakmile to umožní covidová situace, podpoří stipendia 
pro běloruské studenty. 
Zmínil iniciativu na odebrání čestného občanství města bývalému prezidentu Antonínu 
Zápotockému. 
MUDr. Kuba v souvislosti s usnesením Rady města České Budějovice č. 134/2021 ze dne 
22. 2. 2021 – Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem 
„Administrace soutěže o návrh – Senovážné náměstí v Českých Budějovicích“ požádal 
o popis, jaký bude mít studie přínos pro město, jaké jsou předpokládané ekonomické 
náklady a za jaké finanční prostředky poté proběhne realizace projektu. 
Mgr. Thoma vysvětlil MUDr. Kubovi proces s tím, že mu poskytne kompletní informaci 
písemně.     

21. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 
14. 10. 2020 a 9. 12. 2020 (KP-ZM/77/2021/M/43)
Přijato usnesení č. 43/2021 (37,0,1,2/40)
Materiál uvedl Ing. Maroš s tím, že požádal o schválení pověření pro kontrolní výbor – 
„zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolou dodržování právních předpisů 
Magistrátem města České Budějovice na úseku samostatné působnosti a dodržování 
právních předpisů organizacemi zřizovanými statutárním města České Budějovice, v době 
omezení souvisejícími s pandemií Covid-19.“ 
JUDr. Mlčoch požádal o kontrolu akce, která se odehrála na území města a týkala se 
pokácení dubů na rozmezí sídliště Máj a Zavadilky. 
Ing. Svoboda v reakci na vyjádření JUDr. Mlčocha sdělil, že kontrolní výbor není 
kompetentní kontrolovat městskou společnost. Společnosti město kontroluje 
prostřednictvím dozorčí rady, kde má své zástupce. Inspekce životního prostředí provedla 
kontrolu a je zpracována zpráva, kterou postoupil předsedovi komise pro životní prostředí 
rady města, byla projednána v orgánu města a bude se řešit dál. 
Proběhla rozsáhlá diskuze k návrhu JUDr. Mlčocha s tím, že v této souvislosti bylo 
zmíněno vykácení stromů v Plavské ul. 
JUDr. Mlčoch: Navrhl usnesení – „zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor, aby 
v rámci své působnosti provedl kontrolu výhodnosti a vhodnosti kácení dubů v městském 
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lese v lokalitě Máj - Zavadilka provedeném Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. 
o.“ (21,0,16,3/40) – návrh nebyl přijat.

22. Diskuze zastupitelů ()
Ing. Konečný, Ph.D.: Vznesl dotaz na náměstka primátora Mgr. Lavičku, jestli je pravda, 
že v době, kdy již vykonával funkci náměstka primátora a měl v gesci Dopravní podnik 
města České Budějovice, a. s., pobíral nějaké finanční prostředky z dopravního podniku. 
Pokud je to pravdou, považuje to za fatální selhání a vyzval ho k rezignaci na všechny 
volené i nevolené funkce.   
Mgr. Lavička v reakci na vyjádření Ing. Konečného, Ph.D., uvedl, že odcházel 
z dopravního podniku narychlo. Ještě týden před tím nevěděl, že bude v pozici náměstka 
primátora. Měl uzavřenou dohodu o provedení práce s Dopravním podnikem města České 
Budějovice, a. s., v momentě, kdy tuto činnost dokončil, přestal tuto odměnu pobírat.   
Na toto téma proběhla široká emotivní diskuze a na jejím závěru Mgr. Lavička slíbil, že 
k této záležitosti zpracuje písemné stanovisko. 
Doc. Ing. Kozlová, Ph.D., apelovala na členy sociální komise kvůli finanční podpoře 
mateřských center, která se v současné době dostávají do nepříjemností, kdy je vlastní 
města nepodporují. Jihočeský kraj nebude podporovat mateřská centra na to, aby hradil 
nájemné a zálohy na energie. 
Dále požádala o zařazení prezentace projektu saunového světa a dětského zážitkového 
bazénu při Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích na příští jednání zastupitelstva 
města. Připadá jí škoda, aby tato investice byla zmařena. 
Ing. Maroš požádal za zastupitele M. Šebka o písemnou odpověď na otázku, jestli během 
pandemie Covid-19 docházelo k odpuštění pokut a penále. 
Dále byla diskutována architektonická soutěž o návrh pod názvem „Centrum současného 
umění“ (Dům umění) na náměstí Přemysla Otakara II. 
Požádal o zpracování informativní zprávy pro zastupitele k výsledku soutěže o návrh pod 
názvem „Centrum současného umění a architektury“ (Dům umění). 
Mgr. Thoma vysvětlil problematiku Soutěžního řádu České komory architektů 
v souvislosti s Domem umění.
JUDr. Mlčoch: Citoval podnět, který zaslal Ing. Svobodovi a Mgr. Lavičkovi. 
„Vážený pane primátore, vážený pane náměstku Lavičko, 
obracím se na Vás s tímto návrhem. V některých městech v okolních zemích i ČR je 
aktuální téma slev na MHD pro osoby, které jsou v hmotné nouzi na živobytí. Těchto osob 
bohužel v souvislosti s ekonomickými důsledky covidové pandemie přibývá. Předkládám 
tímto podnět do Rady města České Budějovice k zavedení výrazné slevy pro osoby 
v hmotné nouzi. Platný ceník jízdného takovou možnost dosud neobsahuje.“  
Navrhuji tedy rozšířit kategorie osob přepravovaných za zvláštní cenu jízdného o další  - 
osoba pobírající dávky v hmotné nouzi roční jízdné – 10 Kč. Tato osoba je povinna při 
žádosti o vydání kupónu předložit rozhodnutí příslušného Úřadu práce, že pobírá dávky 
v hmotné nouzi na živobytí. Kupón se vydává na dobu jednoho roku, pokud trvá pobírání 
dávek v hmotné nouzi.“ 
Zjistil, že těchto osob není na území města mnoho, cca 278 a posuzovaných osob 
necelých 678. Požádal, aby se tímto rada města zabývala.   
Ing. Vojtko, Ph.D., vysvětlil podmínky a sdělil, že se pracuje na podkladových datech.  
Mgr. Kilbergerová jménem občanů sídliště Vltava poděkovala za strážníka městské 
policie, který byl pro tuto lokalitu určen. Občané doufají, že bude v této lokalitě působit 
i nadále. 
Ing. Svoboda odpověděl, že strážník městské policie bude v této lokalitě působit. 
J. Špak se vyjádřil ke znaleckým posudkům k pozemkům Na Děkanských polích. 
Následně vznesl dotaz, jaké digitální služby poskytované pod hlavičkou nebo s přispěním 
města považuje Ing. Holický za dostatečně důležité na to, aby se měřila jejich dostupnost 
a kvalita. Neví, jakým způsobem probíhá aktualizace webových stránek města. Město by 
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si mělo hlídat tyto věci vlastní kontrolou kvality, když např. nejsou funkční odkazy. Jde 
o zlepšování služeb občanům.  
Ing. Holický nabídl tuto záležitost projednat se zástupci odboru informačních 
a komunikačních technologií a Ing. Řeřábkem, tajemníkem magistrátu.  
Mgr. M. Kudláčková: Vznesla dotaz, jestli již bylo odpovězeno na petici, kdy je záměr 
přesunu Dětského domova se školou Šindlovy Dvory do objektu v Dukelské ulici, proti 
němuž se obyvatelé čtvrti Havlíčkovy kolonie důrazně ohradili.  
Ing. Svoboda odpověděl, že petice obyvatel je standardně vyřizována ve lhůtě. 
Ing. Vojtko, Ph.D., doplnil, že oslovil pana ředitele Dětského domova se školou Šindlovy 
Dvory, který sdělil, že o tomto není ještě rozhodnuto. Zpracovává se studie, která by měla 
na tuto otázku odpovědět, zda je záměr realizovatelný či nikoli. Počítá s tím, že budou 
o tomto jednat se zřizovatelem, tj. Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR, ale 
rozhodnuto o tomto není a bližší informace nelze v tuto chvíli předjímat. 
Bylo hlasováno o návrhu R. Schötze o ukončení diskuze zasedání zastupitelstva 
(25,1,6,3/35) - návrh byl přijat.  
J. Špak: Po vypjaté diskuzi zmínil, že v některých demokratických orgánech je zavedeno 
pravidlo, že se jeho členové neoslovují navzájem jmény, ale prostřednictvím 
předsedajícího, kdy hovoří k předsedajícímu a o ostatních mluví v třetí osobě s tím, že dal 
tuto možnost ke zvážení. 
Ing. Svoboda ukončil v 18:30 hodin zasedání zastupitelstva popřál všem příjemný večer.

23. Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hod.) ()
konkrétní fyzická osoba vystoupil ve věci financování Jihočeského divadla, p. o., 
Vzhledem k jeho regionálnímu charakteru zmínil vícezdrojové financování. 
V reakci na vystoupení konkrétní fyzické osoby proběhla diskuze zastupitelů 
k možnostem financování Jč. divadla.

- Dopis konkrétní fyzická osoba společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města 
ve věci „spalovny komunálního odpadu“ (KP-ZM/86/2021)

- Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora, týkající se 
zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude vyřešena kritická 
dopravní situace v k. ú. České Budějovice 2, lokalita Čtyři Dvory – střed (KP-
ZM/87/2021)

- Petice občanů společně s odpovědí Mgr. Viktora Lavičky, náměstka primátora ohledně 
zvýšení kvality veřejného prostoru českobudějovické čtvrti Luční jez (KP-ZM/88/2021)

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

19. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 18:45 hod.

Přílohou zápisu je CD - zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva města.  
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (č.j. KP-

ZM/76/2021/M/42)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 21/2021:
zastupitelstvo města

I. v o l í
přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích MUDr. Ivanu Bustovou a Jindřicha 
Kočího,

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

K bodu: Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 
2021 (č.j. KP-ZM/85/2021/M/51)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 22/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický 

Majáles ve dnech 24. - 28. 5. 2021 v Českých Budějovicích ve výši 400.000 Kč pro 
Budějovický Majáles, z. s., Česká 195/20, 370 01 České Budějovice, IČO 03347371,

2. veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění,
II. u k l á d á

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

K bodu: Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj 
v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního 
zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování (č.j. KP-ZM/65/2021/M/31)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 23/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
opatření obecné povahy (viz příloha č. 4), kterým bude vydána dokumentace změny č. 90 
územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České 
Budějovice 2 (dále též "změna č. 90 ÚPnM"), po provedeném řízení dle § 55b ve vazbě na §§ 
52 a 53 stavebního zákona, včetně odůvodnění obsahujícího námitku, která je informativního 
charakteru a nelze o ní rozhodovat, výčet uplatněných připomínek a jejich vyhodnocení,

II. k o n s t a t u j e
že návrh změny č. 90 ÚPnM není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění 
Aktualizace č. 5, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených 
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není 
v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu pod. č.j.: KUJCK 132722/2020

III. v y d á v á
změnu č. 90 ÚPnM formou opatření obecné povahy v rozsahu celkem 52 stran, z toho 2 
strany textu (4 až 5) a 5 výkresů A4 výroku, 12 stran textu (6 až 17) a 2 výkresy A4 
odůvodnění, kdy se tímto opatřením obecné povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
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č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění, 
v rozsahu měřených částí se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije,

IV. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
1. zajistit uložení dokumentace změny č. 90 územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2, včetně dokladů o jejím 
pořizování, u odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice, 
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 90 ÚPnM včetně úplného znění, opatřené 
záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu a krajskému úřadu, 
3. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup k údajům o vydané změně č. 90 ÚPnM 
včetně úplného znění

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
kultury v roce 2021 (č.j. KP-ZM/82/2021/M/48)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 24/2021:
zastupitelstvo města

I. 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 2021, dle předloženého 
seznamu,

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

Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2021 (č.j. KP-ZM/84/2021/M/50)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 25/2021:
zastupitelstvo města

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

programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2021 dle 
přiloženého seznamu, 

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

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

K bodu: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských 
obvodů základních škol (č.j. KP-ZM/64/2021/M/30)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 26/2021:
zastupitelstvo města

I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, která stanoví školské obvody a části školských obvodů základních 
škol,

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



11

zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou 
a Dobrá Voda u Českých Budějovic (č.j. KP-ZM/62/2021/M/29)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 27/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou,
2. dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Dobrá Voda u Českých 

Budějovic,
II. u k l á d á

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
1. podepsat dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou,
2. podepsat dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Dobrá Voda 

u Českých Budějovic.

K bodu: Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií (č.j. KP-
ZM/70/2021/M/36)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 28/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. Memorandum o spolupráci  při rozvoji klubové fotbalové akademie mezi statutárním 

městem České Budějovice, Fotbalovou asociací České republiky a SK Dynamo České 
Budějovice akademie, z.s.

2. Memorandum o spolupráci  při rozvoji klubové hokejové akademie mezi statutárním 
městem České Budějovice, Českým svazem ledního hokeje z.s. a HC České Budějovice, 
z.s.

3. Memorandum o spolupráci  při rozvoji klubové volejbalové akademie mezi statutárním 
městem České Budějovice, Českým volejbalovým svazem a Volejbalovým klubem 
České Budějovice, z.s.

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Memoranda o spolupráci  při rozvoji klubových akademií

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů 
souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 
2021 (č.j. KP-ZM/68/2021/M/34)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 29/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 800.000 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 2021

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

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

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období 
leden - prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let (č.j. KP-ZM/69/2021/M/35)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 30/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města za období leden - prosinec 2020 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 
223.871 Kč,

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

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

K bodu: Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností  České Budějovice (č.j. KP-ZM/61/2021/M/28)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 31/2021:
zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Akční plán R-plánu sociálních služeb pro rok 2021

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2020 (č.j. KP-
ZM/71/2021/M/37)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 32/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Tematického Integrovaného plánu rozvoje města za rok 
2020

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2020 

K bodu: Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2020 (č.j. KP-
ZM/80/2021/M/46)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 33/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města "Levý břeh Vltavy" za 
rok 2020

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat Roční zprávu o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2020
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 
2021 (č.j. KP-ZM/67/2021/M/33)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 34/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 24 – zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu 
roku 2021 v celkové výši 321.921.436,50, z toho 310.351.436,50 ze zůstatku základního 
běžného účtu k 31.12.2020, 8.930.000 Kč z Fondu financování a obnovy vodohospodářského 
majetku a 2.640.000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje města na zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
ve výši 50.007.241,50 Kč, na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 211.484.195 Kč 
a ke krytí propadu příjmů ze sdílených daní (snížení daňových příjmů) ve výši 60.430.000 Kč, 
dle rozpisu. Současně převod volných finančních prostředků ze zůstatku základního běžného 
účtu k 31.12.2020 ve výši 30.000.000 Kč na zvýšení zůstatku peněžního fondu – Fondu 
rezerv a rozvoje města.

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2021
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 24 do rozpočtu města roku 2021

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 32 (č.j. KP-ZM/72/2021/M/38)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 35/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 32 - zapojení zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2020 
na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Hvízdal České Budějovice na platy a s tím související odvody, FKSP a úrazové pojištění  
v celkové výši 10.449.000 Kč (v rámci úpravy dochází ke zvýšení závazného ukazatele mzdy 
a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost),

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 31. 3. 2021
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 32 do rozpočtu města roku 2021.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2021 (č.j. KP-ZM/66/2021/M/32)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 36/2021:
zastupitelstvo města

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

rezervace České Budějovice na rok 2021 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 2021, který bude 
tvořen podílem ze státní finanční podpory a podílem z rozpočtu města České Budějovice,

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



14

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České 
Budějovice 2  (ul. N. Frýda – M. Horákové, sídl. Máj) (č.j. KP-ZM/81/2021/M/47)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 37/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 2061/540 oddělené geom plánem a označené jako pozemek 
parc. č. 2993 – ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. České Budějovice 2, dle přílohy č. 4, 
spol. EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČ 28085400, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 116.402 Kč + náklady spojené s prodejem,

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

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

podepsat kupní smlouvu.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby 
„Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita 
Okružní ul., Na Světlících) (č.j. KP-ZM/74/2021/M/40)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 38/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí (jak bude zaměřeno geometrickým plánem) 
zastavěných stavbou komunikace včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby 
„Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“, a to parc.č. 1177/1, 
1166/2,  1168/21, 1168/22, 1166/1, 1167/1, 1168/17, 1168/16, 1199/12 a 1198/1, vše v k.ú. 
České Budějovice 4, od  vlastníka a budoucího vlastníka pozemků a investora stavby VGP 
Park Ceske Budejovice a.s., č.p. 59, 468 33 Jenišovice, IČO 06085547, za podmínek a cenu 
stanovenou dle „Pravidel pro převod ZTV“, tj. 2.000 Kč + DPH,

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

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

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

K bodu: Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. 
Otýlie v Českých Budějovicích (č.j. KP-ZM/79/2021/M/45)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 39/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky (hmotné nemovité věci nezapisované do katastru 
nemovitostí) umístěné u západní ohradní zdi v odd. O, řada 2, č. 3 a 4 – společná hrobka rodin 
Neubauer, Hofbauer a Konnja von Konnsperg, na hrobovém místě O-2-3+4/DH na hřbitově 
sv. Otýlie v Českých Budějovicích, na pozemku parc. č. 1216 (ostatní plocha, pohřebiště) 
v k.ú. České Budějovice 3, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 



15

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, IČO 
69797111, do vlastnictví statutárního města České Budějovice, s podmínkou jejího užívání ve 
veřejném zájmu po dobu 10 let,        

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

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

podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

K bodu: Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy 
Dvory (č.j. KP-ZM/83/2021/M/49)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 40/2021:
zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, 
v k. ú. Haklovy Dvory, za nejvyšší nabídnutou cenu, minimálně však za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku,

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

K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České 
Budějovice (č.j. KP-ZM/57/2021/M/27)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 41/2021:
zastupitelstvo města

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

K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 
8. března 2021 (č.j. KP-ZM/56/2021/M/26)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 42/2021:
zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 8. března 2021.

K bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze 
dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 2020 (č.j. KP-ZM/77/2021/M/43)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 43/2021:
zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 

14. 10. 2020 a 9. 12. 2020,
2. nevyřešené úkoly uložené Zastupitelstvem města České Budějovice s termínem 

k 28. 2. 2021,
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II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice kontrolou dodržování právních 
předpisů Magistrátem města České Budějovice na úseku samostatné působnosti a dodržování 
právních předpisů organizacemi zřizovanými statutárním městem České Budějovice, v době 
omezení souvisejícími s pandemií Covid -19. 
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N e p ř i j a t á  u s n e s e n í
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České 

Budějovice 3, ulice Hálkova (č.j. KP-ZM/78/2021/M/44)

Usnesení ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 2528/1 oddělené geometrickým plánem 
a označené jako parc. č. 2528/8 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. České 
Budějovice 3, společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 
28085400, za dohodnutou cenu ve výši 87.725 Kč (včetně DPH), tj. 3.509 Kč/m2 a nákladů s tímto 
prodejem spojených a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, 1. předložit 
kupní smlouvu primátorovi města k podpisu, Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
2. podepsat kupní smlouvu, nebylo přijato.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 
1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská) (č.j. KP-ZM/73/2021/M/39)

Usnesení ve věci schválení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 – ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře cca 150 m2 a parc.č. 1201/180 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
cca 430 m2, vše v k.ú. České Budějovice 4, dle přílohy č. 1,  společnosti FAST KOVOŠROT s.r.o., 
se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha - Žižkov, IČO 26039753, za cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, jako cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem 
a uložení JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci tohoto usnesení, 
nebylo přijato.

Č. Budějovice  22. 3. 2021
Zapsal(a): Hana Drobilová

Ověřovatelé:

Jaroslav Hansal

Jan Michl

Ing. Jiří Svoboda
primátor


