KP-ZM/294/2006/Z/5
ZÁPIS
z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice
konaného dne 29. června 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti magistrátu města

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města.
Omluveni: Ing. Jan Špika, MUDr. Vladislav Smrčka, Ing. Ivana Popelová, PhDr. Jiří Pospíšil,
RNDr. Jan Zahradník, Mgr. Vlasta Bohdalová, RSDr. Petr Braný, Mgr. Stanislav Křída, Ing.
Luděk Čermák
Neomluven: Jan Svoboda
Jednání zahájil a řídil primátor doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
Byl schválen program XXXIV. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice (29,0,0/29)
vč. změn, tj. zařazení materiálů pod bod programu 6 a 7 – Poskytnutí investiční dotace pro
METROPOL spol. s r. o. (č.j. KP-ZM/292/2006/M/171) a Poskytnutí investiční dotace
Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice (č.j. KP-ZM/293/2006/M/172).
Byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Jan Pešek, členové: Světlana Pajerská,
Zdeněk Čáp, Mgr. Rudolf Vodička, JUDr. Josef Průcha (31,0,0/31).
Ing. Jan Singer, CSc. a Mgr. Jaroslava Šporclová byli pověřeni jako ověřovatelé podepsat
zápis spolu s primátorem.
Byl ověřen zápis z XXXIII. zasedání zastupitelstva města – nebyly proti němu vzneseny
námitky.
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Zahájení jednání

1
1.1

Majetkové dispozice
Dispozice s majetkem města - prodej objektu U Jeslí čp. 198/13 (Dětský stacionář
Světluška) (č.jedn. KP-ZM/231/2006/M/129)
Přijato usnesení č. 111/2006 (32,0,0/32)
Ing. Paukejová oznámila, že nebude hlasovat – členství v dozorčí radě o.p.s. Dětský
stacionář Světluška.

1.2

Dispozice s majetkem města - záměr budoucího prodeje parc. č. 156/2 a parc. č.
155/2 v k. ú. Haklovy Dvory (č.jedn. KP-ZM/277/2006/M/157)
Přijato usnesení č. 112/2006 (30,0,0/30)

1.3

Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemku parc. č. 2137/121 v k. ú. ČB 2
(č.jedn. KP-ZM/279/2006/M/159)
Přijato usnesení č. 113/2006 (30,0,0/30)

1.4

Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1623/1 v k. ú. ČB 2 (Dlouhá
louka) (č.jedn. KP-ZM/271/2006/M/151)
Přijato usnesení č. 114/2006 (23,0,5/28)

1.5

Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 973 v k. ú. ČB 6 (č.jedn. KPZM/269/2006/M/149)
Přijato usnesení č. 115/2006 (31,0,1/32)

1.6

Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 4459 v k. ú. ČB 3
(č.jedn. KP-ZM/272/2006/M/152)
Usnesení nebylo přijato (18,1,5/24)
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1.7

Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2219, 2221 a 2223/1 v k. ú.
ČB 5 - snížení kupní ceny (č.jedn. KP-ZM/288/2006/M/168)
Přijato usnesení č. 116/2006 (25,0,3/28)

1.8

Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2137/100 v k. ú. ČB 2
(č.jedn. KP-ZM/286/2006/M/166)
Přijato usnesení č. 117/2006 (30,0,0/30)

1.9

Dispozice s majetkem města - majetkové vypořádání pro stavbu komunikace v
průmyslové zóně Okružní (č.jedn. KP-ZM/267/2006/M/147)
Přijato usnesení č. 118/2006 (31,0,0/31)

1.10

Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení stavby - prodloužení vodovodního
řadu na pozemku parc. č. 798 v k. ú. ČB 3 od manželů Konzalových (č.jedn. KPZM/265/2006/M/145)
Přijato usnesení č. 119/2006 (31,0,0/31)

1.11

Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení stavby - prodloužení vodovodního
řadu na pozemcích parc. č. 16/1 a 45/1 v k. ú. ČB 3 (č.jedn. KPZM/284/2006/M/164)
Přijato usnesení č. 120/2006 (32,0,0/32)

1.12

Odkoupení pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. ČB 5 (č.jedn. KP-ZM/264/2006/M/144)
Přijato usnesení č. 121/2006 (30,0,0/30)

1.13

Dispozice s majetkem města - směna části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. ČB 3
(č.jedn. KP-ZM/282/2006/M/162)
Přijato usnesení č. 122/2006 (32,0,0/32)

1.14

Dispozice s majetkem města - vypořádání pozemků v severní části území "Rožnov Jih, zóna A" formou směny - části parc. č. 3127/5 a 3127/6 v k. ú. ČB 7 (č.jedn. KPZM/270/2006/M/150)
Přijato usnesení č. 123/2006 (32,0,0/32)

1.15

Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. ČB 6 (dvůr Jeronýmova Žižkova tř.) (č.jedn. KP-ZM/268/2006/M/148)
Přijato usnesení č. 124/2006 (33,0,0/33)

1.16

Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. Haklovy Dvory (č.jedn. KPZM/275/2006/M/155)
Přijato usnesení č. 125/2006 (32,0,0/32)

1.17

Dispozice s majetkem města - směna pozemků parc. č. 57/4 a částí parc. č. 57/8, vše
v k. ú. Haklovy Dvory (č.jedn. KP-ZM/283/2006/M/163)
Přijato usnesení č. 126/2006 (31,0,0/31)

1.18

Dispozice s majetkem města - směna objektů Kněžská čp. 72/21 a Čéčova čp.
2286/40 za objekt bez čp./če (parking U Hvízdala) - doplnění usnesení (č.jedn. KPZM/281/2006/M/161)
Přijato usnesení č. 127/2006 (31,0,0/31)

2

Vnitřní rozpočtová opatření č. V 24 a V 28 (č.jedn.KP-ZM/273/2006/M/153)
Přijato usnesení č. 128/2006 (29,0,0/29)
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3

Rozpočtové opatření č. 48 (č.jedn.KP-ZM/274/2006/M/154)
Přijato usnesení č. 129/2006 (27,0,5/32)

4

Plán realizace opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření
statutárního města České Budějovice za rok 2005 (č.jedn.KP-ZM/289/2006/M/169)
Přijato usnesení č. 130/2006 (31,0,0/31)

5

Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
(č.jedn.KP-ZM/290/2006/M/170)
Přijato usnesení č. 131/2006 (30,0,0/30)

6

Poskytnutí investiční dotace pro METROPOL
ZM/292/2006/M/171)
Přijato usnesení č. 132/2006 (28,0,0/28)

7

Poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice (č.jedn.KPZM/293/2006/M/172)
Přijato usnesení č. 133/2006 (28,0,0/28)

8

Schválení neinvestičních dotací pro neziskové organizace působící v sociálních
službách (č.jedn.KP-ZM/262/2006/M/143)
Přijato usnesení č. 134/2006 (28,0,2/30)

9

Cena města České Budějovice za rok 2005 (č.jedn.KP-ZM/285/2006/M/165)
Přijato usnesení č. 135/2006 (31,0,1/32)

10

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Staroměstská České Budějovice, p.o. (č.jedn.KP-ZM/280/2006/M/160)
Přijato usnesení č. 136/2006 (33,0,0/33)

11

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Veřejné služby České
Budějovice, p.o. (č.jedn.KP-ZM/287/2006/M/167)
Přijato usnesení č. 137/2006 (28,0,2/30)

12

Změna č. 14 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.1.2. Sokolský ostrov
(makroblok č. 1.1.2.003.) v k. ú. Č. Budějovice 1 (materiál byl doručen 16.6.2006)
(č.jedn.KP-ZM/256/2006/M/138)
Přijato usnesení č. 138/2006 (28,0,0/28)
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Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 2.2.1. U křížku
(makroblok č. 2.2.1.035.) v k. ú. Č. Budějovice 4 (materiál byl doručen 16.6.2006)
(č.jedn.KP-ZM/210/2006/M/114)
Přijato usnesení č. 139/2006 (25,0,0/25)

14

Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 3.6.1. U
Vávrovských rybníků, v části k. ú. Č. Budějovice 2 - komunikační propojení ul. Milady
Horákové se Strakonickou třídou (materiál byl doručen 16.6.2006) (č.jedn.KPZM/253/2006/M/135)
Přijato usnesení č. 140/2006 (28,0,0/28)

15

Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 2.1.8. Nádraží
(makroblok č. 2.1.8.005.) v k. ú. Č. Budějovice 6 (materiál byl doručen 16.6.2006)
(č.jedn.KP-ZM/259/2006/M/141)
Přijato usnesení č. 141/2006 (33,0,0/33)
3
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Zadání změny územního plánu zóny "Máj - jih České Budějovice" (blok 3.7.2.D) v části
k. ú. Č. Budějovice 2 (materiál byl doručen 16.6.2006) (č.jedn.KPZM/254/2006/M/136)
Přijato usnesení č. 142/2006 (32,0,0/32)

17

Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. (č.jedn.KPZM/276/2006/M/156)
Přijato usnesení č. 143/2006 (29,0,0/29)
Ing. Tekel oznámil, že nebude hlasovat – střet zájmů.

18

Stanovení počtu volených členů Zastupitelstva města České Budějovice pro volební
období 2006 – 2010 (č.jedn.KP-ZM/278/2006/M/158)
Přijato usnesení č. 144/2006 (32,0,0/32)

19

Změna ve složení pracovní skupiny pro stanovení a předkládání návrhů k označování
názvů částí obce, názvů ulic a ostatních veřejných prostranství (č.jedn.KPZM/257/2006/M/139)
Přijato usnesení č. 145/2006 (33,0,0/33)

20

Zpráva finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (materiál bude předán
u prezence) (č.jedn.KP-ZM/266/2006/M/146)
Přijato usnesení č. 146/2006 (29,0,0/29)

21

Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
(č.jedn.KP-ZM/260/2006/M/142)
Přijato usnesení č. 147/2006 (31,0,0/31)

22

Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice – termíny jednání 25.5., 7., 21. a
23.6.2006 (č.jedn.KP-ZM/258/2006/M/140)
Přijato usnesení č. 148/2006 (30,0,0/30)

23

Termíny jednání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2006 (č.jedn.KPZM/255/2006/M/137)
Přijato usnesení č. 149/2006 (33,0,0/33)

24

Provedení kontroly Kontrolním výborem zastupitelstva města
Přijato usnesení č. 150/2006 (31,0,0,31)

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c/x), a = počet hlasujících pro, b =
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, x = počet přítomných členů.
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Diskuse
PhDr. Marek sdělil, že kontrolní dny ukazují na závažné nedostatky v řízení a přípravě
staveb konaných pro město Č. Budějovice. Požaduje písemnou odpověď na tyto dotazy:
- jaká opatření budou učiněna, aby se situace staveb Lannova tř. a letní plovárna na
dalších stavbách neopakovala
- kdo zapříčinil konstatovaný stav a jaké z toho byly učiněny závěry a vyvozeny
důsledky
- proč byla ukončena činnost investiční komise, která mohla svojí činností, pokud by
byla pravidelně svolávána, přispět k řešení konstatovaného stavu
- kdo je pověřen technickým dozorem na stavbách, jaká doporučuje řešení a jaký je
konečný stav.

4

PhDr. Procházka se dotázal na připravenost magistrátu na bodový systém – dotaz
zodpověděl Ing. Řeřábek.
Ing. arch. Brůha – podal vysvětlení k tomu, že údajně za vyšší náklady při II. etapě
úpravy fotbalového stadionu může špatný projekt.
MUDr. Vystrčilová požaduje písemně sdělit, zda patří městu pozemky (cesta) kolem
Dobrovodského potoka (od ul. U Cihelny výše) a příp. kdo se stará o údržbu zeleně
(není sekána tráva). Dále upozornila na nevhodnost nápisů a různých upoutávek na
veřejných záchodcích i jinde v budově Mm.
Ing. Paukejová požádala o písemné odpovědi na tyto dotazy:
- byla zrušena komise pro rekonstrukci fotbal. stadionu, příp. kolikrát byla svolána,
proč se neschází např. při změně projektu? Požaduje zápisy a uvést kolik bylo
k 30.6.2006 proinvestováno, vč. projektových nákladů.
- požaduje kompletní informaci k výběrovému řízení na údržbu a obnovu
vodorovného a svislého dopravního značení vč. zadáv. podmínek a rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proč se VŘ opakovalo – špatné zadáv.
podmínky nebo jiné problémy, zdůvodnit, proč byla stanovena taková kritéria.
- proč jsou odtahovány automobily invalidů při jarním úklidu města?

Členové zastupitelstva města obdrželi:
- Informativní CD - Program regenerace MPR České Budějovice 2006 - 2010 (texty,
výkresy, fotografie, tabulky)
- Kroniku Českých Budějovic 2005
- Výroční zprávu a. s. Městské kulturní domy České Budějovice
- Zápis z 15. schůze RM dne 23.6.2006

XXXIV. zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno ve 12:40 hod.
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Soubor usnesení
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej objektu U Jeslí čp. 198/13 (Dětský
stacionář Světluška) (č.j. KP-ZM/231/2006/M/129)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 111/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
prodej objektu U Jeslí čp. 198/13 se stavební parcelou č. 911 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 2437 m2 a parcelou č. 910/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
4869 m2, vše v kat. území České Budějovice 4, Dětskému stacionáři Světluška, o.p.s.,
se sídlem Vodní 13, 370 01 České Budějovice, IČ 26064073, za dohodnutou kupní cenu
ve výši 10% z ceny dle znaleckého posudku, tj. za cenu 568.634,-- Kč za podmínky
věcného předkupního práva vloženého do katastru pro statutární město České
Budějovice a se smluvním zajištěním poskytování sociálních služeb těžce zdravotně
postiženým dětem po dobu 10-ti let.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – záměr budoucího prodeje parc. č. 156/2 a parc. č.
155/2 v katastrálním území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/277/2006/M/157)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 112/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
záměr budoucího prodeje pozemků v katastrálním území Haklovy Dvory:
- parc. č. 156/2 - zahrada o výměře 510 m2
- parc. č. 155/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2
panu Karlu Houdkovi, bytem Zavadilka 2045, 370 05 České Budějovice, za cenu dle
znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté rozhodnutí.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2137/121
v k.ú. České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/279/2006/M/159)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 113/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
budoucí prodej částí pozemku parc. č. 2137/121 v k.ú. České Budějovice 2 o celkové
výměře cca 18 m2 Bytovému družstvu Bezdrevská 31, se sídlem České Budějovice,
Bezdrevská 1113/31, IČ 26036436, za účelem vybudování základových patek pro
stavbu lodžií k bytovému domu č.p. 1113, za cenu dle znaleckého posudku + náklady
spojené s prodejem.
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II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. číslo 1623/1 v k.ú. České
Budějovice 2 (Dlouhá louka) (č.j. KP-ZM/271/2006/M/151)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 114/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
prodej pozemku parcelní číslo 1623/1 o výměře 5151 m2 v k. ú. České Budějovice 2
společnosti Hoch a synové 1899, s.r.o., se sídlem Vltavské nábřeží 688/3, 370 05 České
Budějovice, IČ 260 57 646, za účelem výstavby Domu reklamy, vybudování městské
relaxační zóny a zázemí pro dopravní obslužnost firmy, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem v částce 6.667.450,-- Kč a nákladů s tímto prodejem spojených
(znalečné, kupní smlouva + GP), za podmínky zajištění splnění podmínky vyplývající
z nájemní smlouvy.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc.č. 973 v kat. území České
Budějovice 6 (č.j. KP-ZM/269/2006/M/149)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 115/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
prodej pozemkové parcely číslo 973 zahrada o výměře 107 m2 v kat. území České
Budějovice 6, ČR - Dětskému diagnostickému ústavu, dětskému domovu se školou a
středisku výchovné péče, základní škole a školní jídelně, Homole 90, se sídlem
Homole 90, 370 01 České Budějovice, IČ 600 76 178, za cenu 50% znaleckého
posudku, to je 18.665,-- Kč.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 4459 v kat. území
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/272/2006/M/152)
Usnesení ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 4459 – ostatní plocha, ostatní
komunikace oddělené geom. plánem a označené jako parcela č. 4459/2 o výměře 50 m2 v k.ú.
Č. Budějovice 3 společnosti DEVIL, s.r.o., se sídlem Třeboňská 16/22, 373 71 Rudolfov, IČ
60825863, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 24.000,-- Kč + náklady spojené
s prodejem a s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch
statutárního města České Budějovice, nebylo přijato.
K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2219, 2221 a 2223/1
v k.ú. České Budějovice 5 – snížení kupní ceny (č.j. KP-ZM/288/2006/M/168)
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Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 116/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
snížení kupní ceny na prodej pozemků parc. č. 2219 o výměře 176 m2, 2221 o výměře
994 m2 a 2223/1 o výměře 1016 m2 v k.ú. České Budějovice 5 společnosti MANE
STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Okružní 2651, 370 01 České Budějovice, IČ 47239701,
na částku ve výši 3.174.000,-- Kč za podmínky bezúplatného převodu pozemku
parc. č. 2202/2 na město České Budějovice.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/100 v k.ú.
České Budějovice 2 (č.j. KP-ZM/286/2006/M/166)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 117/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
1. budoucí prodej části pozemku parc. č. 2137/100 v k.ú. České Budějovice 2 o výměře
cca 140 m2 (parkovací stání pro bytový dům na pozemku parc. č. 807/4) společnosti
Wittmann Management, a. s., se sídlem Sady Pětatřicátníků 26, čp. 355, 301 00
Plzeň, IČ 26326051, za cenu stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené
s prodejem.
2. odkoupení stavby parkoviště (15 parkovacích stání) na části pozemku parc.
č. 2137/100 v k.ú. České Budějovice 2 od společnosti Wittmann Management, a.s.,
se sídlem Sady Pětatřicátníků 26, čp. 355, 301 00 Plzeň, IČ 26326051, za celkovou
cenu 1,-- Kč.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu komunikace
v průmyslové zóně Okružní (č.j. KP-ZM/267/2006/M/147)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 118/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby komunikace na části pozemků
parc. č. 1201/67, 1201/174 a 1201/175, vše v k.ú. České Budějovice 4 od společností
MOSLED, s.r.o., se sídlem Lazenská 578, Ledenice, IČ 26044595 a Zambelli-technik,
spol. s r.o., se sídlem Domoradice 177, Český Krumlov, IČ 15789578, za cenu
stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (tj. 3 % z ceny dle znaleckého
posudku + DPH) a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. 1201/174 a č. 1201/175 (pod stavbou komunikace), vše v k.ú. České
Budějovice 4, ve prospěch statutárního města České Budějovice.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby – prodloužení
vodovodního řadu na pozemku parc. č. 798 v k.ú. České Budějovice 3
od manželů Konzalových (č.j. KP-ZM/265/2006/M/145)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 119/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby – prodloužení vodovodního
řadu (v délce cca 17 bm ) v ulici Školní na pozemku parc. č. 798 v k. ú. České
Budějovice 3, od investora stavby manželů Rudolfa a Růženy Konzalových, bytem
A. Trägera 74, České Budějovice, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod
staveb ZTV“ (to je 3 % z částky stanovené znaleckým posudkem + DPH).

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby – prodloužení
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 16/1 a 45/1 v k. ú. České
Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/284/2006/M/164)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 120/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
budoucí odkoupení dokončené a zkolaudované stavby – prodloužení vodovodního
řadu (v délce cca 49 bm ) v ulici K Rybníku na pozemcích parc. č. 16/1 a 45/1
v k.ú. České Budějovice 3, od investora stavby pana Petra Bundy, bytem K Rybníku
2511/35a, České Budějovice, za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb
ZTV“ (to je 3 % z částky stanovené znaleckým posudkem + DPH).

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Odkoupení pozemku parc. č. 1855/1 v k.ú. České Budějovice 5 (č.j. KPZM/264/2006/M/144)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 121/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
odkoupení pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. České Budějovice 5 o výměře 68 m2
od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem Plachého 388/28,
370 46 České Budějovice, IČ 00015253, za cenu stanovenou znaleckým posudkem
na 32.640,-- Kč.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3960 v kat. území
České Budějovice 3 (č.j. KP-ZM/282/2006/M/162)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 122/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
budoucí směnu nemovitostí v katastrálním území České Budějovice 3:
- část pozemku parc. č. 3960 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 14 m2
v majetku statutárního města České Budějovice
za
- část pozemku parc. č. 4356/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 5 m2
v majetku spol. Českobudějovické pozemní stavby, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 12,
České Budějovice, IČ 14502992,
s finančním vyrovnáním v hodnotách směňovaných nemovitostí s tím, že náklady
spojené se směnou budou hrazeny oběma stranami rovným dílem.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – vypořádání pozemků v severní části území
„Rožnov – Jih, zóna A“ formou směny – části parcel číslo 3127/5 a 3127/6
v k.ú. Č. Budějovice 7 (č.j. KP-ZM/270/2006/M/150)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 123/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
záměr směny pozemků v lokalitě „Rožnov – Jih, zóna A“ v k.ú. České Budějovice 7
takto:
pozemky v majetku statutárního města České Budějovice - části parcely číslo 3127/5
(dle oddělovacího GP parcela číslo 3127/17, 3127/19, 3127/20, 3127/24 a číslo
3127/25) o celkové výměře 4.204 m2
za pozemek ve vlastnictví Ing. Jana Fouse, bytem Větrná 908/16, České Budějovice část parcely číslo 3127/6 (dle oddělovacího GP parcela číslo 3127/15) o výměře 464 m2,
za účelem majetkového vypořádání severní části území „Rožnov – Jih, zóna A“ včetně
zabezpečení trasy odvodnění stavby „Propojovací komunikace Rožnov Jih – 1. stavba“
(tzv. Jižní spojka), s finančním dorovnáním rozdílu cen směňovaných nemovitostí
v částce 1.868.436,-- Kč, s tím, že náklady spojené se směnou nemovitostí budou
hrazeny oběma stranami rovným dílem.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků v kat.území České Budějovice 6
(dvůr Jeronýmova – Žižkova tř.) (č.j. KP-ZM/268/2006/M/148)
(Změněno usnesením č. 125/2007 ze dne 29.3.2007)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 124/2006:
zastupitelstvo města
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I.

schvaluje
směnu nemovitostí v kat. území České Budějovice 6, a to:
- část pozemku parc. č. 364/5 odd. GP a označ. jako díl „e“ o výměře 13 m2
- část pozemku parc. č. 368/7 odd. GP a označ. jako díl „h“ o výměře 275 m2
v majetku statutárního města České Budějovice
za
- část pozemku parc. č. 364/6 odd. GP a označ. jako díl „b“ o výměře 10 m2
- část pozemku parc. č. 368/4 odd. GP a označ. jako díl „c“ o výměře 412 m2
- pozemek parc. č. 365/3 (bez stavby) – zast. plocha a nádvoří o výměře 63 m2
- pozemek parc. č. 365/5 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2
- pozemek parc. č. 368/8 – zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2
v majetku ČR–Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42,
128 00 Praha 2, IČ 69797111,
s finančním vyrovnáním rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí v částce
150.090,-- Kč ve prospěch ČR - ÚZSVM a s tím, že náklady spojené se směnou budou
hrazeny oběma stranami rovným dílem.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků v katastrálním území Haklovy
Dvory (č.j. KP-ZM/275/2006/M/155)
(Změněno usnesením č. 328/2007 ze dne 13.12.2007)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 125/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
směnu pozemků oddělených geometrickým plánem č. 584-27/2006 v katastrálním
území Haklovy Dvory takto:
- část parc. č. 32/3 oddělenou geometrickým plánem a označenou jako díl „b“ o výměře
44 m2 a část parc. č. 32/1 oddělenou geometrickým plánem a označenou jako díl „c“ o
výměře 12 m2, z vlastnictví statutárního města České Budějovice,
za
- část parc. č. 32/2 oddělenou geometrickým plánem a označenou jako díl „e“ o výměře
56 m2 z vlastnictví ing. arch. Václava Maříka, bytem Chodeč 6, 382 32 Velešín,
s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných nemovitostí bude uhrazen druhé straně a náklady
spojené s touto majetkovou dispozicí uhradí obě strany stejným dílem.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna pozemků parc. č. 57/4 a částí parc. č. 57/8,
vše v kat. území Haklovy Dvory (č.j. KP-ZM/283/2006/M/163)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 126/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
směnu pozemků v katastrálním území Haklovy Dvory, a to:
- pozemek parc. č. 57/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2
- části pozemku parc. č. 57/8 oddělené GP a označené jako parc. č. 57/10 o výměře 8 m2
a parc. č. 57/12 o výměře 2 m2,
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vše ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
za
- část pozemku parc. č. 57/5 oddělenou GP a označenou jako díl „b“ o výměře 4 m2
ve vlastnictví pana Karla Pražáka, bytem Hosínská 2376/33, České Budějovice
s finančním vypořádáním hodnot směňovaných nemovitostí v částce 5.050,-- Kč ve
prospěch statutárního města České Budějovice.
II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dispozice s majetkem města – směna objektů Kněžská čp. 72/21 a Čéčova čp.
2286/40 za objekt bez čp./če (parking U Hvízdala) – doplnění usnesení (č.j. KPZM/281/2006/M/161)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 127/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
doplnění svého usnesení č. 169/2005 ve schvalovací části takto:
2. započtení pohledávky ve výši 3.000.000,-- Kč za SPRÁVOU DOMŮ s.r.o., se sídlem
Čéčova 44, České Budějovice, IČ 25157337, vzniklé nedoplatkem kupní ceny při
prodeji objektu bez čp./če (parking U hvízdala) se stavební parcelou č. 2117/6 v kat.
území České Budějovice 2, na úhradu části rozdílu v hodnotách směňovaných
nemovitostí, zůstatek rozdílu ve výši 5.410,-- Kč nebude finančně vyrovnáván.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 24 a V 28 (č.j. KP-ZM/273/2006/M/153)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 128/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
návrh vnitřních rozpočtových opatření číslo V 24 a V 28.

II.

schvaluje
1. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 24 – přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu kapitálových výdajů odboru informačních a komunikačních technologií
z nákupu výpočetní techniky na pořízení strojů, přístrojů a zařízení pro městský
kamerový dohlížecí systém ve výši 11.950 tis. Kč,
2. vnitřní rozpočtové opatření číslo V 28 – přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru z rekonstrukce přívodních
vodovodních řadů na stavební úpravy vodohospodářských sítí – křižovatka F. A.
Gerstnera a Zátkovo nábřeží ve výši 5.500 tis. Kč.

III. u k l á d á
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
promítnout schválená vnitřní rozpočtová opatření číslo V 24 a V 28 do rozpočtu roku
2006 v termínu 30.6.2006.
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K bodu: Rozpočtové opatření číslo 48 (č.j. KP-ZM/274/2006/M/154)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 129/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
návrh rozpočtového opatření číslo 48.

II.

schvaluje
rozpočtové opatření číslo 48 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
investičního odboru z kapitálových výdajů určených na odvodnění hřbitova Mladé ve
prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování zdi hřbitova sv. Otýlie ve výši
2.500 tis. Kč.

III. u k l á d á
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 48 do rozpočtu roku 2006 v termínu
30.6. 2006.
K bodu: Plán realizace opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním
hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2005 (č.j. KPZM/289/2006/M/169)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 130/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
plán realizace opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření
za rok 2005.

II.

ukládá
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
kontrolu splnění navržených opatření v předloženém plánu.

K bodu: Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích (č.j. KP-ZM/290/2006/M/170)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 131/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
důvodovou zprávu.

II.

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
ve výši 650 000,-- Kč na pořízení mobiliáře pro pobočku v ul. J. Opletala 20 na
sídlišti Šumava.
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

III. u k l á d á
Tomáši Kubínovi, náměstku primátora,
realizovat přijaté usnesení.

13

K bodu: Poskytnutí investiční dotace pro METROPOL spol. s r.o.
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 132/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace pro METROPOL spol. s r. o. ve výši 4.000.000 Kč.
2. smlouvu o poskytnutí investiční dotace.

II.

ukládá
Mgr. Vlastě Bohdalové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 133/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
1. poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol České Budějovice ve výši
2 000 000,-- Kč na vybudování osmidráhy s umělým povrchem.
2. smlouvu o poskytnutí investiční dotace.

II.

ukládá
Mgr. Vlastě Bohdalové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Schválení neinvestičních dotací pro neziskové organizace působící v sociálních
službách
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 134/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
1. přidělení neinvestiční dotace pro:
Městská charita České Budějovice, c.p.o. ve výši 120 000,-- Kč
Salesiánské středisko mládeže, c. p. o., České Budějovice ve výši 60 000,-- Kč.
2. smlouvy o poskytnutí investiční dotace.

II.

ukládá
Mgr. Vlastě Bohdalové, náměstkyni primátora,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Cena města České Budějovice za rok 2005 (č.j. KP-ZM/285/2006/M/165)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 135/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
doporučení rady města neudělit cenu města za rok 2005.

II.

schvaluje
neudělit cenu města České Budějovice za rok 2005.
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III. u k l á d á
Mgr. Vlastě Bohdalové, náměstkyni primátora,
realizovat přijaté usnesení.
K bodu: Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Staroměstská České Budějovice, p. o. (č.j. KP-ZM/280/2006/M/160)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 136/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Staroměstská České Budějovice, p. o., IČ 62537890, dle návrhu obsaženého
v důvodové zprávě.

II.

ukládá
doc. RNDr. Miroslavu Tetterovi CSc., primátorovi města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Veřejné služby České
Budějovice, p. o. (č.j. KP-ZM/287/2006/M/167)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 137/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Veřejné služby České
Budějovice, p.o. spočívající ve vyjmutí nemovitého majetku – areál v Dolní ul.

II.

ukládá
doc. RNDr. Miroslavu Tetterovi, CSc., primátorovi města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.

K bodu: Změna č. 14 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.1.2. Sokolský
ostrov (makroblok č. 1.1.2.003.) v katastrálním území České Budějovice 1 (č.j.
KP-ZM/256/2006/M/138)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 138/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
1. návrh změny č. 14 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 1.1.2. Sokolský
ostrov (makroblok č. 1.1.2.003.) v katastrálním území České Budějovice 1 (dále jen
„návrh změny č. 14 ÚPnM), zpracovaný Ing. arch. Petrem Žížalou, Fr. Halase 13,
České Budějovice (č. autorizace ČKA 01 947), projednaný v souladu se zákonem č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, upravený dle Pokynu pořizovatele, jako závazný dokument,
kterým se řídí rozhodování příslušných správních orgánů;
2. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 14 ÚPnM
a stanoví podrobnosti o územním, časovém a věcném rozsahu platnosti a o jejím
uložení;
3. důvodovou zprávu k návrhu změny č. 14 ÚPnM;
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4. schvalovací protokol k návrhu změny č. 14 ÚPnM včetně vyhodnocení stanovisek
dotčených orgánů státní správy a připomínek uplatněných při vystavení návrhu
změny č. 14 ÚPnM;
5. souhlas nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor územního plánování, stavebního řízení a investic) ze dne 31.5.2006 pod č.j.
KUJCK 15764/2006 OÚPI/Pf.
II.

schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 31, odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 84, odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 14 ÚPnM a vymezuje její závaznou
část (změnou č.14 ÚPnM se nevymezují žádné veřejně prospěšné stavby), ve znění
upraveném dle schvalovacího protokolu v souladu s § 22 odst. (2) stavebního
zákona, ve znění pozdějších předpisů;
2. schvalovací protokol k návrhu změny č. 14 ÚPnM;
3. v souladu s § 23 odst. (1) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek k návrhu
změny č. 14 ÚPnM.

III. v y d á v á
v souladu s ustanovením § 10 odst. d) a § 84 odst. 2), písm. b) a i) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, v rámci svých kompetencí
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o
závazných částech územního plánu města České Budějovice a kterou se zároveň
vyhlašuje závazná část změny č. 14 ÚPnM.
IV.

ukládá
Mgr. Juraji Thomovi, náměstku primátora,
v souladu s ustanovením § 20 odst. (3) vyhlášky č. 135/2001, o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zajistit
zaslání obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 14 ÚPnM,
dotčeným orgánům státní správy.

K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 2.2.1. U
křížku (makroblok č. 2.2.1.035.) v k. ú. Č. Budějovice 4 (č.j. KPZM/210/2006/M/114)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 139/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
1. návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě v lokalitě
2.2.1. U křížku (makroblok 2.2.1.035) v katastrálním území České Budějovice 4
(dále jen „změna ÚPnM“), projednný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předopisů, upravený na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní
správy a podnětů, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 20 stavebního
zákona jako závazný dokument, na jehož základě bude zpracován návrh této územně
plánovací dokumentace při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu §
31 odst. (2) stavebního zákona,
2. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny ÚPnM,
3. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, a podnětů, uplatněných
v zákonné lhůtě dle ust. § 20 stavebního zákona (přílohy č. 5, 6),
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4. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor územního plánování, stavebního řízení a investic) ze dne 8.3.2006 a 4.4.2006
pod č.j.: KUJCK 5053/2006 OÚPI/Pf.
II.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 20, odst. 7) a § 31 odst. 1) stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání
změny ÚPnM.

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, náměstku primátora,
zajistit zpracování a projednání návrhu změny ÚPnM, v souladu s ust. § 22, 23, 25 a §
31 odst. (1) stavebního zákona a ust. § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších
předpisů, při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu § 31 odst. (2)
stavebního zákona, na základě schváleného zadání.
K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U
Vávrovských rybníků, v části katastrálního území České Budějovice 2 –
komunikační propojení ul. Milady Horákové se Strakonickou třídou (č.j. KPZM/253/2006/M/135)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 140/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
1. návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.6.1. U
Vávrovských rybníků, v části katastrálního území České Budějovice 2 –
komunikační propojení ul. Milady Horákové se Strakonickou třídou (dále jen
„změna ÚPnM“), projednaný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravený
po projednání k dohodě s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá
stanoviska ve stanovené lhůtě ve smyslu § 20 odst. (3) stavebního zákona, jako
závazný dokument, na jehož základě bude zpracován návrh této územně plánovací
dokumentace při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu § 31 odst.
(2) stavebního zákona,
2. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny ÚPnM, upravenému po projednání
k dohodě s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá stanoviska ve
stanovené lhůtě ve smyslu § 20 odst. (3) stavebního zákona,
3. vyhodnocení stanovisek a podnětů, uplatněných při vystavení návrhu zadání změny
ÚPnM (příloha č. 5),
4. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor územního plánování, stavebního řádu a investic) ze dne 24.5.2006 pod č.j.
KUJCK 14633/2006 OÚPI/Pf.

II.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 odst. (1) stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnM, upravený po projednání
k dohodě s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá stanoviska ve stanovené
lhůtě ve smyslu § 20 odst. (3) stavebního zákona.

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, náměstku primátora, zajistit zpracování a projednání návrhu
změny ÚPnM v souladu s ustanovením § 22, § 23, § 25 a § 31 stavebního zákona a
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ustanovení § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, při spojení zpracování konceptu
řešení a návrhu, na základě schváleného zadání.
K bodu: Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 2.1.8.
Nádraží (makroblok č. 2.1.8.005.) v katastrálním území České Budějovice 6 (č.j.
KP-ZM/259/2006/M/141)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 141/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
1. návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě č. 2.1.8.
Nádraží (makroblok č. 2.1.8.005.) v katastrálním území České Budějovice 6 (dále
jen změna ÚPnM), projednaný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravený
po projednání k dohodě s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá
stanoviska ve stanovené lhůtě ve smyslu § 20 odst. (3) stavebního zákona, jako
závazný dokument, na jehož základě bude zpracován návrh této územně plánovací
dokumentace při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu § 31 odst.
(2) stavebního zákona,
2. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny ÚPnM,
3. vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a podnětů, uplatněných při
vystavení návrhu zadání změny ÚPnM (příloha č. 5,6),
4. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor územního plánování, stavebního řádu a investic) ze dne 15.5.2006 pod č.j.:
KUJCK 9282/2006 OÚPI/Pf.

II.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 20, odst. 7) a § 31 odst. 1) stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání
změny ÚPnM.

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, náměstku primátora,
zajistit zpracování a projednání návrhu změny ÚPnM, v souladu s ust. § 22, 23, 25 a §
31 odst. (1) stavebního zákona a ust. § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších
předpisů, při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu § 31 odst. (2)
stavebního zákona, na základě schváleného zadání.
K bodu: Zadání změny územního plánu zóny „Máj – jih České Budějovice“ (blok
3.7.2.D) v části katastrálního území České Budějovice 2 (č.j. KPZM/254/2006/M/136)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 142/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
1. návrh zadání změny územního plánu zóny „Máj - jih České Budějovice“ (blok
3.7.2.D) v části katastrálního území České Budějovice 2 (dále jen „změna ÚPnZ“),
projednaný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako závazný dokument, na
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jehož základě bude zpracován návrh této územně plánovací dokumentace při spojení
zpracování konceptu řešení a návrhu ve smyslu § 31 odst. (2) stavebního zákona,
2. důvodovou zprávu k návrhu zadání změny ÚPnZ,
3. vyhodnocení stanovisek a podnětů, uplatněných při vystavení návrhu zadání změny
ÚPnZ (příloha č. 5),
4. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor územního plánování, stavebního řádu a investic) ze dne 11.4.2006 pod č.j.
KUJCK 7979/2006 OÚPI/2 – nesouhlasné a doplňující stanovisko ze dne 25.5.2006
pod č.j. 7979/2006 OÚPI – souhlasné.
II.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 odst. (1) stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny ÚPnZ.

III. u k l á d á
Mgr. Juraji Thomovi, náměstku primátora,
zajistit zpracování a projednání návrhu změny ÚPnZ v souladu s ustanovením § 22, §
23, § 25 a § 31 stavebního zákona a ustanovení § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších
předpisů, při spojení zpracování konceptu řešení a návrhu, na základě schváleného
zadání.
K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. – 30.6.2006
(č.j. KP-ZM/276/2006/M/156)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 143/2006:
zastupitelstvo města
I.

bere na vědomí
předložený materiál k plánované valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s., která se bude konat dne 30. června 2006.

II.

deleguje
Mgr. Rudolfa Vodičku, jako zástupce statutárního města na valnou hromadu
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., která se bude konat dne 30. června
2006.

III. u k l á d á
doc. RNDr. Miroslavu Tetterovi, CSc., primátorovi města,
zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu: Stanovení počtu volených členů Zastupitelstva města České Budějovice pro
volební období 2006 – 2010 (č.j. KP-ZM/278/2006/M/158)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 144/2006:
zastupitelstvo města
I.

schvaluje
návrh Rady města České Budějovice - stanovení počtu zastupitelů statutárního města
České Budějovice volených na volební období 2006 – 2010 na počet 45 zastupitelů.
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II.

ukládá
doc. RNDr. Miroslavu Tetterovi, CSc., primátorovi,
v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města České Budějovice a zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, oznámit toto usnesení na úřední desce.

K bodu: Změna ve složení pracovní skupiny pro stanovení a předkládání návrhů
k označování názvů částí obce, názvů ulic a ostatních veřejných prostranství
(č.j. KP-ZM/257/2006/M/139)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 145/2006:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
změnu ve složení pracovní skupiny pro stanovení a předkládání návrhů k označení názvů částí
obce, názvů ulic a ostatních veřejných prostranství:
Členové pracovní skupiny:
1. primátor statutárního města
2. vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MM
3. zástupce Jihočeského muzea České Budějovice
4. zástupce Státního okresního archivu České Budějovice
5. zástupce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
6. člen Klubu za staré Budějovice
7. vedoucí oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů.
K bodu: Zpráva finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (č.j. KPZM/266/2006/M/146)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 146/2006:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
(č.j. KP-ZM/260/2006/M/142)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 147/2006:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice.
K bodu: Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice – termíny jednání 25.5., 7., 21.
a 23.6.2006 (č.j. KP-ZM/258/2006/M/140)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 148/2006:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města České Budějovice – termíny jednání 25. května, 7., 21. a 23.
června 2006.
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K bodu: Termíny jednání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku
2006 (č.j. KP-ZM/255/2006/M/137)
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 149/2006:
zastupitelstvo města
schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí roku 2006, tj. 21. září a
19. října 2006.
K bodu: Provedení kontroly kontrolním výborem zastupitelstva města
Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo u s n e s e n í č. 150/2006:
zastupitelstvo města
ukládá
kontrolnímu výboru Zastupitelstva města České Budějovice
provést kontrolu prodeje pozemků v souvislosti s výstavbou bytových domů se zřetelem na
výhodnost změn nájemních smluv na kupní smlouvy, a to za toto volební období.
České Budějovice dne 30.6.2006
Zapsala: Ivana Jiráková

Ověřovatelé:
Mgr. Jaroslava Šporclová

………………………………

Ing. Jan Singer, CSc.

………………………………

doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
primátor

………………………………
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