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Zápis 
z 26. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 16.3.2009 
 
 
Přítomni: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef  Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, 

Jan Piskač 
 
Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil 
 
K bodu 1) 
Starosta informoval o přípravách na setkání ministrů zahraničí států EU v našem městě a o 
nahlášených shromážděních v tomto termínu. Dále starosta navrhl odsouhlasit změnu 
rozpočtu rozpočtovým opatřením rady ve výši 49,66 tis. Kč na nátěr zdi kolem komunikace 
II/146 (u sádek).  
 
Usnesení č. 960/09  
rada města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením rady č. 1/09   ve výdajové části 
rozpočtu na akci „Nátěr zdi kolem komunikace II/146 (u sádek)“ ve výši 49,660 tis. 
Kč. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5169 Nátěr zdi kolem komunikace II/146 (u sádek) 49,660 
   

Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 961/09  
rada města s c h v a l u j e 

program svého jednání: 
1) Schválení programu, informace - GYMNICH, ohlášení shromáždění a čerpání rozpočtu. 
2) Dispozice s majetkem:  

a) Vyjádření ke stavebnímu řízení - uložení kabelů NN, VN do pozemků ve vlastnictví 
města –František Kysnar. 

b) Prodej pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Bavorovice (areál "kachňárny) - Tagrea a.s. 
c) Pronájem části pozemku parc. č. 1681/3 v .kú. Hluboká n.Vlt. (část komunikace u 

Sokolovny využívaná jako parkoviště) - Sokol Hluboká n.Vlt. – STAŽENO 
Z PROGRAMU. 

d) Smlouva o příspěvku na provoz budovy Sokolovny - Sokol Hluboká n.Vlt. 
e) Pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Purkarec za účelem 

stavby bowlingových drah (pozemek v sousedství  restaurace) - manželé Křížkovi. 
f) Pronájem pozemku parc. č. 1313 v kú. Hluboká nad Vltavou - Baseball Hluboká n.Vlt. 
g) Pronájem části pozemku parc.č. 1216/5 v k.ú. Kostelec - p. Zdeněk Lukáš. 
h) Podání žádosti o výpůjčku pozemku parc. č. 764/3 v k.ú. Kostelec od ÚZSVM - OV 

Kostelec. 
i) Schválení smlouvy o pronájmu obřadní síně na r. 2009 - NPÚ ČR. 
j) Schválení dodatku ke smlouvě o  pronájmu pozemků u obřadní síně – NPÚ ČR. 
k) Souhlas s umístěním stavby a vstupem na pozemek p.č.1775/1 a PK p.č. 1810/1 

v rámci stavby Plavební komora Hluboká n.V. – VRV a.s. Praha 
l) Souhlas s majetkoprávním vypořádáním pozemků v k.ú. Purkarec na základě stavu 

zjištěného zaměřením dokončené stavby Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. 
m) Přidělení bytu č. 6, 1+1, Purkarec 130. 
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n) Přidělení bytu č. 5, 3+1, Purkarec 131. 
o) Uvolnění bytu č. 7, 1+1, Lesní 1202 od 1.4.2009, po paní L.Orlové – zveřejnění 

nabídky na jeho přidělení. 
p) Předpokládané uvolnění bytu č. 2,  2+1, Zborovská 80 – po Ing.R. Kondrátové. 
q) Informace o domech čp. 771 a 772. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Uvolnění prostředků jako příspěvku provozovatelům pojízdných prodejen pro obce. 
b) Příspěvek Mezinárodní veterán rallye Křivonoska 2009. 
c) Příspěvek na brožuru k 50. výročí existence ZUŠ Trhové Sviny. 
d) Příspěvek na činnost na rok 2009 pro Hroznějovickou Dobromysl OS. 
e) Příspěvek na činnost oddílu Hlubocké Princezny.  
f) Rekonstrukce koupelny v čp. Masarykova 34 – N. Dvořáková.  
g) Dofinancování příspěvku na výkon státní správy od MF prostřednictvím JčK. 
h) Příspěvek na investiční rozvoj města – L.Orlová. 
i) Žádost XPG s.r.o. o příspěvek na XTERRA CZECH 2009 a MTB RALLYE 

VLTAVA. 
j) Příspěvek Aeroklub České Budějovice – MS v letecké akrobacii. 

4) Granty a dotace a související VŘ: 
a) Souhlas s podáním žádostí o granty JčK. 
b) Souhlas s realizací projektů ROP a zajištění jejich financování – Revitalizace sídliště, 

Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice. 
c) Výsledky VŘ na zpracovatele žádostí o dotace a administraci projektů ROP – 

Cyklistická stezka Hluboká- Poněšice, úsek II,III a Přístavba Domova důchodců. 
d) Výsledek VŘ na realizaci projektu ROP – Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou – 

navýšení nákladů. 
e) Informace o finanční dotaci na doplnění vybavení pro Czech POINT.  

5) Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2009. 
6) Jmenování členů školské rady. 
7) Úprava nenárokové složky platu ředitelů ZŠ a MŠ. 
8) Řešení dopravy v souvislosti s přepravou sypkých materiálů (prohrábka Vltavy a 

odbahnění rybníka Naděje). 
9) Různé: 

a) Žádost o snížení nájemného – Tůmovi. 
b) Navýšení dotace PMH – oprava vozu na svoz PDO. 
c) ZTV v lokalitě pod hlavním parkovištěm parkovištěm. 
d) ÚPD Hněvkovice. 
e) Pořízení nových varhan do obřadní síně.  
f) Žádost o povolení umístění pece na pečivo na zámeckou cestu. 
g) Schválení nájemní smlouvy – KK FALCO. 
h) Pozastavení souhlasu k pokládce NN kabelů v ul. 5.května. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
a) Pan František Kysnar požádal jménem investora E.ON Distribuce, a.s., o souhlas 
s umístěním kabelu NN na pozemcích parc. č. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, jež jsou v majetku města. Jedná se  o přípojku NN pro objekty RRC.    
 
Usnesení č. 962/09 
rada města s o u h l a s í 

s uložením kabelu NN na pozemcích parc. č. 86/1, 185, 1681/2, 1812/2 v  k.ú. Hluboká 
nad Vltavou s tím, že při pokládce kabelů nedojde ke kácení stromů ani narušení 
vzrostlé zeleně a musejí být dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, 
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uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správce sítě a že po dokončení 
stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do původního stavu, přičemž kontrolu 
za město provede před zahájením a po ukončení prací ředitel Podniku místního 
hospodářství v Hluboké nad Vltavou. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se písemně obrátila společnost Tagrea, a.s., se sídlem Čekanice 207, Tábor, se 
žádostí o prodej pozemku parc. č. 267/1 o výměře 630 m2 v k.ú. Bavorovice. Jedná se o 
zpevněnou komunikaci, tvořící součást areálu bývalé „kachňárny“, který původně vlastnila a 
provozovala společnost Drůbež-Hluboká, s.r.o. Celý areál pak na společnost Tagrea přešel 
v rámci koupě balíku pohledávek, jehož se stala vlastníkem. Žadatel nemá s předmětným 
areálem žádné další podnikatelské záměry a usiluje o jeho prodej, přičemž po koupi pozemku 
pod komunikací by celý areál mohl prodat jako celek. Místním šetřením bylo zjištěno, že 
dotčená komunikace prochází celým areálem, který je ale uzavřen vraty a oplocen. 
Komunikace pak umožňuje příjezd z hlavní silnice ČB – Týn n.Vlt. na pozemky za areálem, 
jež jsou ve vlastnictví Rybářství Hluboká, a.s. Bylo proto iniciováno jednání mezi zástupci 
města a společnostmi Tagrea a Rybářství Hluboká, ze kterého vyšel závěr, že zúčastnění 
souhlasí s případným prodejem za podmínky, že bude současně zřízeno ve prospěch pozemků 
za areálem věcné břemeno chůze, jízdy a vedení sítí po převáděném pozemku.       
 
Usnesení č. 963/09 
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 267/1 (komunikace) o 
výměře 630 m2 v k.ú. Bavorovice společnosti Tagrea, a.s., se sídlem Čekanice 207, 
Tábor, za cenu ve výši dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 300,- Kč za 1 
m2 plochy s tím,  že bude současně zřízeno ve prospěch pozemků za areálem věcné 
břemeno chůze, jízdy a vedení sítí po převáděném pozemku.       

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Staženo z programu. 
 
d) Na město se obrátila Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Boženy 
Němcové 860, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz objektu 
Sokolovny v Hluboké n. Vlt., jehož je TJ Sokol vlastníkem. TJ Sokol svou žádost odůvodňuje 
tím, že souhlasil s pronájmem pozemku parc. č. 2035 a pozemku parc. č. 86/4 za symbolickou 
částku městu, když město pozemky dále přenechalo do pronájmu RRC a probíhá zde výstavba 
lázní. Jedná se o část pozemku parc. č. 2035 po bocích Sokolovny a za ní. Prostranství před 
budovou žadatel dále využívá k parkování a provozování veřejného parkoviště.                   
Před započetím stavebních prací na RRC totiž TJ Sokol využíval celý pozemek parc. č. 2035 
pro provoz veřejného parkoviště a z těchto příjmů dotoval provoz budovy. Poskytnutím 
příspěvku by mu byly kompenzovány ztráty způsobené výstavbou RRC a přenecháním 
dotčené části pozemků k realizaci stavby. Dle předběžné konzultace mezi panem starostou a 
panem Markem za TJ Sokol by se jednalo o příspěvek ve výši 100 % prokázaných provozních 
nákladů budovy Sokolovny ročně. Tento příspěvek by byl městem poskytnut oproti 
každoročnímu vyúčtování s tím, že další podmínky by byly sjednány ve smlouvě.   
 
Usnesení č. 964/09 
rada města s o u h l a s í    

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve znění tvořícím přílohu č. 1 tohoto 
usnesení mezi městem a TJ Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem Boženy Němcové 
860, Hluboká nad Vltavou. Smlouva je uzavírána z důvodu kompenzace ztrát TJ Sokol 
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Hluboká nad Vltavou za poskytnutí pozemků v jeho vlastnictví parc. č. 2035 a 86/4 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou pro výstavbu RRC. Rada města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem smlouvy.  
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Na město se obrátili manželé Hana a Miroslav Křížkovi, majitelé objektu restaurace a 
ubytovny v Purkarci, se žádostí o pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 32/1 
v k.ú. Purkarec. Jedná se o pruh o šíři 5,5 m a délce kopírující půdorys restaurace a přilehlého 
prostranství. Tuto část pozemku hodlají manželé Křížkovi využít pro stavbu dvou 
bowlingových drah, když celý objekt hodlají revitalizovat a přestavět na penzion.              
Stěna sousedící s dětským hřištěm (jehož plocha by byla stavbou zmenšena) by byla osazena 
např. žebřinami, basketbalovým košem, apod. a vyzdobena dětskými motivy dle návrhu 
architekta – to vše na náklad žadatelů. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9.2.2009 
vyslovilo předběžný souhlas s touto žádostí (pro účely vypracování žádosti o dotaci), 
předmětný záměr byl následně v souladu se zákonem zveřejněn na ÚD města, ale schválení 
pronájmu je ve výlučné pravomoci rady města.   
 
Usnesení č. 965/09 
rada města  s o u h l a s í      

s pronájmem části pozemku parc. č. 32/1 o výměře, jež bude dále upřesněna 
oddělovacím geometrickým plánem, manželům Haně a Miroslavu Křížkovým, bytem 
Purkarec 134, za účelem vybudování bowlingových drah. Nájem bude sjednán za 
obvyklých podmínek a rada města pověřuje MÚ administrací věci.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 966/09 
rada města  d o p o r u č u j e       

Zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 32/1 o výměře, jež bude 
dále upřesněna oddělovacím geometrickým plánem, manželům Haně a Miroslavu 
Křížkovým, bytem Purkarec 134, za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimálně 
však za 70,- Kč/1m2 plochy. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a dále 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem kupní smlouvy.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město se písemně obrátil pan David Šťastný v zastoupení občanského sdružení Hluboká 
Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o pronájem pozemku PK parc. č. 1313 o výměře 14.830 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Jedná se o pozemek v lokalitě Podskalí (za novým fotbalovým hřištěm s umělým 
povrchem), na kterém se částečně rozkládá areál sportovišť pro baseball, softball, dále dětské 
hřiště a v jeho sousedství nový objekt klubovny a restaurace. Dle sdělení p. Šťastného chce 
HBSC o.s. vystavět na pronajatém pozemku lanové centrum, obří trampolínu, dráhu pro 
autíčka na dálkové ovládání, zázemí pro sekačky, hřiště pro plážový volejbal a sportoviště pro 
další aktivity související s rozvojem areálu. Žadatel navrhuje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu 20-ti let s tím, že provozovatelem sportovišť by byl Hluboká Baseball a Softball Club 
s.r.o. Výši nájemného žadatel nenavrhl. Rada předběžně pronájem odsouhlasila s tím, že 
budou blíže specifikovány záměry využití pronajatých ploch a plán financování zamýšlené 
výstavby sportovišť.    
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Usnesení č. 967/09 
rada města s o u h l a s í   

s pronájmem části pozemku PK parc. č. 1313 o výměře 14.830 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou občanskému sdružení Hluboká Baseball a Softball Club o.s., se sídlem 
Smetanova 410, 373 41 Hluboká nad Vltavou na dobu určitou a to 5-ti let za 1,- 
Kč/rok s tím, že nájemce je povinen předložit plán využití pronajatého pozemku a dále 
plán financování zde zamýšlené výstavby sportovišť.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Na město se již v minulosti písemně obrátil pan Zdeněk Lukáš, bytem Fr. Halase 19,           
370 08 České Budějovice, se žádostí o koupi části pozemku parc. č. 1216/5 v k.ú. Kostelec. 
Jedná se o část pozemku přes kterou vede přístupová cesta k nemovitosti žadatele. Předmětná 
část pozemku byla oddělena GP a její cena stanovena znaleckým posudkem, jenž byl (stejně 
jako GP) vypracován na podnět žadatele. Prodej byl odsouhlasen zastupitelstvem města, 
nicméně po sdělení posudkové ceny 1 m2 pozemku žadatel od svého záměru odstoupil a 
požádal o dlouhodobý pronájem předmětné plochy. 
 
Usnesení č. 968/09 
rada města s o u h l a s í   

s pronájmem části pozemku parc. č. 1216/5 v k.ú. Kostelec, panu Zdeňku Lukášovi, 
bytem Fr. Halase 19, 370 08 České Budějovice, o výměře 223 m2 za obvyklých 
podmínek s tím, že nájemce je před uzavřením nájemní smlouvy povinen uhradit 
náklady na zpracování znaleckého posudku č. 1250-124-2008 ze dne 15.7.2008 a dále 
náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 167–61/2008 ze dne 10.5.2008 
k rukám města Hluboká nad Vltavou a současně nebude požadovat zpevnění a údržbu 
pronajaté plochy po pronajímateli. Rada města pověřuje MÚ administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Na město se písemně obrátil Ing. Jiří Pudil v zastoupení osadního výboru Kostelec se 
žádostí o vyřízení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 764/3 o výměře 2.438 m2 v k.ú. 
Kostelec do vlastnictví města. Předmětný pozemek je ve vlastnictví státu, hospodaří s ním 
ÚZSVM, nachází se nedaleko kostela v obci Kostelec a je využíván jako víceúčelové 
(především volejbalové) hřiště. Osadní výbor žádá o vyřízení bezúplatného převodu s tím, že 
pozemek bude sloužit výhradně ke sportovnímu vyžití mládeže v obci. Odbor právní a 
vnitřních věcí záležitost projednal se zástupci ÚZSVM a těmito bylo sděleno, že vzhledem 
k absenci zákonných důvodů nemůže být pozemek městu bezúplatně převeden (pouze 
odprodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem – stejně jako v případě pozemku u 
Jednoty v centru města), ale je možno jej v souladu s ust. § 27 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku 
ČR (využití pro sportovní a tělovýchovné účely) poskytnout do bezúplatné výpůjčky na dobu 
8 let (stanoveno zákonem), obdobně jako například v případě pozemku pod fotbalovým 
hřištěm v Bavorovicích.  
 
Usnesení č. 969/09 
rada města s o u h l a s í   

s podáním žádosti o výpůjčku pozemku parc. č. 764/3 o výměře 2.438 m2 v k.ú. 
Kostelec za účelem výstavby volejbalového a víceúčelového hřiště pro potřeby občanů 
obce Kostelec. Rada města pověřuje MÚ administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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i) Národní památkový ústav, s.p.o. předložil městu smlouvu ze dne 30.1.2009 o nájmu 
nebytových prostor v budově Státního zámku Hluboká n.Vlt. - obřadní síně a sociálního 
zařízení na rok 2009. Smlouva je sjednávána za obdobných podmínek jako v minulých letech. 
 
Usnesení č. 970/09 
rada města  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy ze dne 30.1.2009 o nájmu nebytových prostor v budově Státního 
zámku Hluboká n.Vlt. - obřadní síně a sociálního zařízení na období 1.1.2009 – 
31.12.2009 s Národním památkovým ústavem s.p.o., když nájemné činí částku celkem 
93.320,- Kč/rok. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) Národní památkový ústav, s.p.o. předložil městu dodatek č. 13 ke smlouvě ze dne 
23.7.1996 o nájmu pozemků u Státního zámku Hluboká n.Vlt. Smlouva je sjednávána za 
obdobných podmínek jako v minulých letech se zvýšením nájemného o index růstu životních 
nákladů, stanovený ČSÚ. Nájemné na období 1.1.2009 – 31.12.2009 tak činí částku 34.708,- 
Kč. 
 
Usnesení č. 971/09 
rada města  s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 13 ke smlouvě ze dne 23.7.1996 o nájmu pozemků u Státního 
zámku Hluboká n.Vlt. na období 1.1.2009 – 31.12.2009 s Národním památkovým 
ústavem s.p.o., když nájemné činí částku celkem 34.708,- Kč/rok. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) v zastoupení investora Ředitelství vodních 
cest Česká republika, v rámci přípravy realizace stavby „Plavební komora Hluboká nad 
Vltavou“, žádá o souhlas města s umístěním stavby, se vstupem na pozemek a s vydáním  
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba se dotkne  pozemku města p.č. 1775/1, 
kde je navrženo po dobu výstavby zařízení staveniště, a dále pozemku p.č. PK 1810/1, kde je 
navržena sedimentační jímka, která bude trvale umístěna v místě Opatovické stoky, vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Pozemek pro zařízení staveniště bude po dokončení stavby uveden do 
původního stavu, bude vyhotoven GP a bude provedeno majetkoprávní vypořádání. 
 
Usnesení č. 972/09 
rada města   s o u h l a s í   

s umístěním stavby na pozemcích p.č. KN 1775/1 a p.č. PK 1810/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, za účelem výstavby akce „Plavební komora Hluboká nad Vltavou“ a 
s vydáním  územního rozhodnutí. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) V r. 2008 byla dokončena akce Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. V současné době 
probíhá zaměření stavby. Bylo zjištěno, že kromě předpokládaného dotčení pozemků 
soukromníků, projednaných v ZM dne 22.9.2008, usn. č. 341/08, byly stavbou dotčeny i další 
pozemky v k.ú. Purkarec, v úseku mezi Purkarcem a Karlovým hrádkem. Jedná se o části 
pozemků o výměrách cca 10 - 20 m2. Přesná výměra bude zjištěna GP.  Na základě GP budou 
předloženy zastupitelstvu města návrhy kupních smluv. Navrhuje se odkoupit dotčené části 
pozemků za standardní cenu 70 Kč/m2. Vlastníci s tímto vyslovili předběžný souhlas.  
S Pozemkovým fondem je jednáno o bezúplatném převodu pozemků. S Lesy ČR o zřízení 
věcného břemene. 
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Usnesení č. 973/09 
rada města   d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s koupí části pozemků dotčených stavbou „Cyklistická 
stezka Hluboká-Poněšice“ za 70 Kč/m2, s převodem pozemků od Pozemkového fondu, 
se zřízením věcného břemene na pozemky LČR dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
m) Byt č. 6, 1+1, Purkarec čp. 130 ( po zemřelém Josefu Vondráškovi) – dům v němž je 
uvedený byt, je určen k prodeji do družstevního vlastnictví již založenému družstvu 
nájemníků. Podmínkou je souhlas členů bytového družstva s uchazečem. Doručeny byly 2 
nabídky. Vybraný uchazeč od nabídky ustoupil a druhý není občanem města. 
 
Usnesení č. 974/09 
rada města   s o u h l a s í  

s novým zveřejněním záměru města pronajmout byt č. 6, 1+1, Purkarec čp. 130. 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Byt č. 5, 3+1, Purkarec čp. 131 ( po Jiřím Binerovi) - dům v němž je uvedený byt, je určen 
k prodeji do družstevního vlastnictví dosud nezaloženému družstvu nájemníků. Doručena 
byla 1 nabídka. Rada odsouhlasila pronájem bytu p. Karlu Štabrňákovi z Purkarce.   
 
Usnesení č. 975/09 
rada města   s o u h l a s í  

přidělením bytu č. 5, 3+1, Purkarec 131 panu Karlu Štabrňákovi, Purakrec 27, na dobu 
neurčitou, s počátkem nájemní doby následující po splacení příspěvku na investiční 
rozvoj města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Byt č. 7, 1+1, Lesní 1202 se k 1.4.2009 uvolní. Dosavadní nájemkyni pí. Leopoldině 
Orlové byl přidělen byt č. 1, Žižkova 247. V souladu s Pravidly pro přidělování bytů příjmově 
vymezeným osobám v Lesní 1202 se navrhuje, zveřejnit záměr přidělit uvedený byt na dobu 
určitou 2 roky. Byt č. 4 v Lesní 1202 je v souladu s předchozím usnesením rady města č. 
626/08 ze dne 26.4.2008 ponechán v rezervě. 
 
Usnesení č. 976/09 
rada města   s o u h l a s í  

se zveřejněním záměru přidělit byt č. 7, 1+1, Lesní 1202, příjmově vymezeným 
osobám s termínem zveřejnění záměru do 3.4.2009. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) Starosta informoval členy rady o skutečnosti, že se pravděpodobně uvolní byt č. 2,  
Zborovská 80 po paní Kondrátové. Jedná se o byt II. kategorie  ve 2. podlaží. Rada se vrátí 
k tomuto bodu po vyklizení bytu.  
 
K bodu 3) 
a) Již několik let město přispívá p. Kořánkovi a p. Buřilovi na zajištění zásobování 
pojízdnými  prodejnami potravin. Předseda komise pro obce Ing. Stropnický hodnotí činnost 
obou žadatelů kladně a doporučuje je i nadále podporovat. Vždy byly jejich žádosti řešeny 
rozpočtovými opatřeními. MÚ navrhlo zařadit do rozpočtu pro letošní rok částku 30 tis. pro 
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pokrytí přidělení příspěvků. V materiálu pro jednání rady dne 19.1.2009 toto opatření bylo 
zahrnuto, ale nedopatřením nebyla položka zařazena do písemné podoby rozpočtu a nebyla 
tak zahrnuta do schváleného rozpočtu pro letošní rok. MÚ proto doporučuje radě řešit tento 
příspěvek rozpočtovým opatřením RM ve výši 30 tis. Kč.   
 
Usnesení č. 977/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením rady města č. 2/09 ve 
výdajové části ve výši 30 tis. Kč jako „Příspěvek provozovatelům pojízdných prodejen 
zásobujících obce“. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5192 Příspěvek provozovatelům pojízdných 
prodejen zásobujících obce  

30    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) MÚ obdržel žádost Českobudějovického automotoklubu, se sídlem Lidická 1123, České 
Budějovice o příspěvek na pořádání Mezinárodní veterán rallye „Křivonoska 2009“  ve výši 
10 tis. Kč. Jedná se o nejvýznamnější akci tohoto druhu v ČR s velkou mezinárodní účastí.   
 
Usnesení č. 978/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 3/09 ve výdajové části ve 
výši 10 tis. Kč na akci „Příspěvek na Mezinárodní veterán rallye Křivonoska 2009“  

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3429 5192 Příspěvek na Mezinárodní veterán rallye 
Křivonoska 2009  

10 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) MÚ obdržel žádost Základní umělecké školy Trhové Sviny o příspěvek na vydání brožury 
u příležitosti oslav 50. výročí své existence.  Škola rovněž působí na Hluboké v KC 
Panorama.  
 
Usnesení č. 979/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 4/09 ve výdajové části ve 
výši 3 tis.Kč na akci „Příspěvek na brožuru k 50. výročí existence ZUŠ Trhové Sviny“  

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5192 Příspěvek na brožuru k 50. výročí existence 
ZUŠ Trhové Sviny  

3 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Hroznějovická Dobromysl OS po úspěších v loňském roce hodlá znovu i letos realizovat 
akce v rámci projektu Hroznějovický košík a Hrozen plný nápadů 2009. Projekt Hrozen plný 
nápadů byl i letos podpořen grantem z JčK a částka, o kterou Dobromysl žádá má pokrýt 30% 
nákladů. Hroznějovický košík 2009 letos JčK podpořen nebyl. Vzhledem k zájmu obyvatel o 
tyto akce by Dobromysl chtěla v akcích pokračovat i v letošním roce a proto žádá o 
příspěvek.  
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Usnesení č. 980/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 5/09 ve výdajové části ve 
výši 15 tis. Kč na akci „Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. na presentaci města 
v soutěži Obec přátelská rodině“. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5192 Příspěvek Hroznějovická Dobromysl OS na 
akce v rámci projektů Hroznějovický košík 
2009 a Hrozen plný nápadů 2009 

15 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Oddíl Hlubocké Princezny TJ Sokol Hluboká nad Vltavou požádal o příspěvek na činnost 
v roce 2009. Roční provoz oddílu stojí cca 70 tis. Kč. Mimo to pojedou Hlubocké princezny 
v letošním roce opět reprezentovat město na festival do Itálie. Náklady na tuto akci jsou 
rovněž cca 70 tis. Kč.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o městský oddíl je možné v případě schválení čerpat příspěvek 
z prostředků určených rozpočtem na činnost.  
 
Usnesení č. 981/09 
rada města   s o u h l a s í   

s poskytnutím příspěvku na činnost oddílu Hlubockých Princezen TJ Sokol Hluboká 
nad Vltavou ve výši  25 tis. Kč. Částka bude uvolněna z položky „Příspěvky na 
činnost“. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Jedná se o. V rozpočtu na letošní rok bylo na akci stavební úpravy koupelny N. Dvořákové  
uvolněna částka 50 tis. Kč. Výběrové řízení, které proběhlo 11.2.2009 určilo ze tří nabídek 
dodavatele - firmu Vastl. Jednalo se o nejnižší nabídku a to 78.273,- Kč vč. DPH.  
Pro realizaci prací je nutné schválit změnu rozpočtu ve výdajové části ve výši 28.273,-Kč 
 
Usnesení č. 982/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 6/09 ve výdajové části ve 
výši 28.273,- Kč jako navýšení na akci „Úprava bytu v domě 34, nám. Čsl. armády – 
koupelna N. Dvořákové“. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5331 Úprava bytu v domě 34, nám. Čsl. armády – 
koupelna N. Dvořákové               navýšení o 

28,273 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Na základě dopisu Ministerstva financí zaslal JčK městu jednorázovou neinvestiční dotaci 
na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v roce 2009 ve výši 499 526,- 
Kč. Příjem bude promítnut do navýšení výdaje na „Činnost místní správy“ o uvedenou částku, 
čímž se rozpočtovaná částka 10 402 000,- Kč navýší na  10 901 526,- Kč.  
Je nutno provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové a výdajové části 
navýšením rozpočtu r. 2009 v uvedené výši. 
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Usnesení č. 983/09 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace a se změnou rozpočtu rozpočtovým 
opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 499 529,- Kč na „Dofinancování 
příspěvku na výkon státní správy pro obce“ a ve výdajové části rozpočtu navýšením o 
499 526,- Kč na „Činnost místní správy“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace na „Dofinancování příspěvku na výkon 
státní správy pro obce“                     (ÚZ 98 116) 

 499,529 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5011 Činnost místní správy                        navýšení o                                      
                                                          (ÚZ 98 116) 

499,529 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Paní Leopoldině Orlové byl usn. RM č. 897/08 ze dne 15.12.2008, přidělen byt č. 1, 
Žižkova 247. Na základě smlouvy o složení příspěvku na investiční rozvoj města uhradila 
paní Orlová v březnu 2009 příspěvek ve výši 251 000,- Kč. Je nutno provést změnu rozpočtu 
rozpočtovým opatřením v příjmové části navýšením rozpočtu r. 2009 v uvedené výši. 
 
Usnesení č. 984/09 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím příspěvku na investiční rozvoj města ve výši 
251 000,- Kč a se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu 
ve výši 251 000,- Kč na „Příspěvek na investiční rozvoj města“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3122 Příspěvek na investiční rozvoj města 251 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Společnost XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad Vltavou, zastoupená 
Michalem Pilouškem požádala o finanční příspěvky: 

- na podporu závodu Světového poháru  XTERRA CZECH 2009, který je zároveň 
součástí XTERRA EUROPEAN TOUR a po několikaleté odmlce i oficiálním 
Mistrovstvím ČR. 
- na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 
18. dubna a byl zařazen do Českého poháru v MTB ½ maratonu.  

Prostředky budou použity z rozpočtovaných „ Příspěvků na činnost“. 
 
Usnesení č. 985/09 
rada města   s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku spol. XPG s. r. o. se sídlem Masarykova 979, Hluboká nad 
Vltavou  
- na organizaci Světového poháru  XTERRA CZECH 2009, který se uskuteční 

v Hluboké nad Vltavou 27. 6. 2008 a 
- na organizaci závodu horských kol MTB RALLYE VLTAVA 2009, který se koná 

18. dubna. 
v celkové výši 30 tis. Kč 
Prostředky budou použity z rozpočtovaných „ Příspěvků na činnost“. 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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j) MÚ obdržel žádost Aeroklubu České Budějovice se sídlem na letišti Hosín o příspěvek na 
organizaci 13. mistrovství světa v letecké akrobacii kluzáků, které se uskuteční ve dnech 10. – 
19. července v prostoru letiště Hosín. Hlavním pořadatelem je Aeroklub České Republiky ve 
spolupráci s Aeroklubem České Budějovice – letiště Hosín. Současně bylo požádáno o 
převzetí záštity nad touto akcí.  
 
Usnesení č. 986/09 
rada města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 7/09 ve výdajové části ve 
výši 5 tis.Kč na akci „Příspěvek na 13. MS v letecké akrobacii kluzáků“.  

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3429 5192 Příspěvek na 13. MS v letecké akrobacii kluzáků  5 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 

 
K bodu 4) 
a) Jč Kraj zveřejnil výzvy k podání žádostí o granty. MÚ, grantové pracoviště po konzultaci 
s OSSÚ doporučuje požádat o tyto granty: 

a) GP - Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a 
vybavení budov - min. - max. výše grantu 300 - 1000 tis Kč, min. spoluúčast 20% GP 
- Ochrana před povodněmi - min. - max. výše grantu 50 - 3500 tis Kč, min. spoluúčast 
30% , návrh : „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Schwarzenbergská“ 

b) GP - Zážitková turistika - budování a rekonstrukce center sportu zejm. umělé lezecké 
stěny, lanové aktivity, minigolf, bazénky apod. v blízkosti větších ubytovacích  

c) zařízení -  min. - max. výše grantu 100 - 1000 tis Kč, min. spoluúčast 20%, návrh : 
„Dovybavení koupaliště  Hluboká atrakcemi“ 

d) GP - na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - aglomerace do 
2000 EO - op.1 kanalizace max. výše grantu 2000 tis Kč, min. spoluúčast 30%, op.2 
vodovod - max. výše grantu 3000 tis Kč, min. spoluúčast 30%, návrh: „Oprava 
vodovodu Kostelec“ 

e) GP - Rekonstrukce stávajících sportovišť  - op.1 rekonstrukce stávajících sportovišť 
(sportovní haly, tělocvičny) - min. - max. výše grantu 500 - 1000 tis Kč, min. 
spoluúčast 20%, op.2 rekonstrukce zázemí (šatny, kabiny sportovců i rozhodčích, WC, 
sprchy, oplocení, prostory pro skladování nářadí a náčiní) - min. - max. výše grantu 
250 - 500 tis Kč, min. spoluúčast 20%, návrh: „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ“ – 
jednáno se ZŠ, která by mohla být žadatelem. Město by mohlo požádat o 
„Rekonstrukce zázemí hřiště v Bavorovicích“. 

 
Usnesení č. 987/09 
rada města   s o u h l a s í 

s podáním žádostí o granty JčK na projekty „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 
Schwarzenbergská“, „Dovybavení koupaliště  Hluboká atrakcemi“, „Oprava vodovodu 
Kostelec“, „Rekonstrukce zázemí hřiště v Bavorovicích“ a jejich spolufinancováním 
z rozpočtu města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Město podalo v r. 2008 v rámci 3. výzvy ROP žádosti o dotaci na projekty „Revitalizace 
sídliště“ a „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“. Projekty nebyly podpořeny 
dotací ROP.  Dne 27.3.2009 bude vyhlášena 5. výzva ROP, do které bude možno tyto 
projekty opět předložit do 22.5.2009. Žádosti včetně příloh připravuje na základě uzavřených 
smluv společnost G-Projekt. K žádosti je nutno předložit mimo jiné i usnesení obce o 
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souhlasu s realizací projektů včetně schválení o zajištění financování projektu v rámci 
rozpočtu obce. 

a) Projekt „Revitalizace sídliště“ - celkové náklady 2 699 306,- Kč, dotace 2 496 858,- 
Kč (92,5%), spolufinancování města 202 448,- Kč (7,5 %), předpokládaná realizace 
v r. 2010. 

b) Projekt „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“ - celkové náklady 
2 765 493,- Kč, dotace 2 558 081,- Kč (92,5%), spolufinancování města 207 412,- Kč 
(7,5 %), předpokládaná realizace v r. 2009. 

Projekty musí být nejprve předfinancovány a po ukončení realizace a schválení závěrečné 
monitorovací zprávy lze žádat o vyplacení dotace. Doporučuje se předfiancování zajistit 
v rámci rozpočtu města s pomocí úvěru ve výši celkových nákladů jednotlivých projektů. 
 
Usnesení č. 988/09 
rada města   s o u h l a s í 

- s podáním žádostí o dotaci ROP NUTS II Jihozápad na projekty „Revitalizace 
sídliště“ a „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“ 

- s realizací projektů „Revitalizace sídliště“ a „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí 
Hroznějovice“ a s jejich financováním v rámci rozpočtu města  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Dne 27.3.2009 bude vyhlášena 5. výzva ROP, do které bude možno předložit do 22.5.2009 
žádosti o dotace na projekty „Cyklistická stezka Hluboká – Poněšice, úsek II,III“ a „Přístavba 
Domova důchodců“. Pro zpracování žádosti o dotaci a na řízení projektu bylo vypsáno VŘ a 
osloveny byly firmy RERA a.s., KP Projekt s.r.o., G-PROJECT s.r.o. Tyto náklady jsou 
uznatelnými náklady v rámci projektů podpořených dotací ROP. 

a) „Cyklistická stezka Hluboká – Poněšice, úsek II,III“, celkové předpokládané stavební 
náklady 28,7 mil. Kč - požadováno bylo zpracování žádosti vč. příloh a řízení 
projektu. Výběrová komise jako nejvýhodnější doporučila nabídku firmy RERA a.s. 
s celkovou nabídkovou cenou 1 011 500,- Kč vč. DPH. 

b) „Přístavba Domova důchodců“, celkové předpokládané stavební náklady 50 mil. Kč 
bez DPH – požadováno bylo pouze zpracování žádosti vč. příloh bez řízení projektu. 
Výběrová komise jako nejvýhodnější doporučila nabídku firmy G-PROJECT s.r.o., 
která nabídla za zpracování žádosti vč. příloh  za 178 500,- Kč a bonus za získání 
dotace 2 023 000,- Kč.  Celková nabídková cena činí 2 201 500,- Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 989/09 
rada města   s o u h l a s í 

- s výsledkem výběrového řízení na zpracování žádosti o dotaci ROP vč. příloh a řízení 
projektu „Cyklistická stezka Hluboká – Poněšice, úsek II,III“ a se zadáním zakázky 
společnosti RERA a.s., s nabídkovou cenou 1 011 500,- Kč vč. DPH, 

- s výsledkem výběrového řízení na zpracování žádosti o dotaci ROP vč. příloh a 
bonusu za získání dotace projektu „Přístavba Domova důchodců“ a se zadáním 
zakázky společnosti G-PROJECT s.r.o., s nabídkovou cenou 2 201 500,- Kč vč. DPH. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace mateřské školy 
Hluboká nad Vltavou“, podpořeného dotací z ROP, byla výběrovou komisí vybrána firma 
SEXTA a.s.. Celková nabídková cena vč. DPH  činí 17 220 986,- Kč. Tato cena je proti 
předpokládaným stavebním nákladům projektu vyšší o 2 207 854,- Kč. O tuto částku se 
navýší i předpokládané celkové náklady projektu dle smlouvy o dotaci z ROP, které činí 
18 069 466,- Kč, tzn. že celkové náklady se navýší na 20 277 320,- Kč. Předpokládané 
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spolufinancování projektu městem ve výši 1 355 210,- Kč se navýší o uvedenou částku na 
3 563 064,- Kč a v případě financování navýšení nákladů úvěrem dojde i k navýšení úroků 
z úvěru o cca  140 000,- Kč. Předfinancování akce je zajištěno ve výši předpokládaných 
celkových nákladů projektu smlouvou o úvěru od České spořitelny ve výši 18 070 000,- Kč. 
Doporučuje se jednat s bankou o navýšení úvěru o zvýšené stavební náklady projektu na 
celkovou výši  20 280 000,- Kč a jednat i se zhotovitelem díla o možnostech případného 
snížení nákladů. 
 
Usnesení č. 990/09 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit  
- s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu podpořeného 

dotací z ROP „Modernizace mateřské školy Hluboká nad Vltavou“ a se zadáním 
zakázky společnosti SEXTA a.s. s cenou díla ve výši 17 220 986,- Kč, vč. DPH, 

- se zahájením jednání s Českou spořitelnou a.s. o navýšení úvěru na realizaci projektu 
„Modernizace mateřské školy Hluboká nad Vltavou“ o 2 210 000,- Kč na 20 280 000,- 
Kč. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Ministerstvo vnitra ČR připravilo v rámci Integrovaného operačního programu možnost, 
kdy si každá obec může požádat o dotaci buď na počítačové vybavení pro zřízení pracoviště 
Czech POINT nebo o rozšíření pracoviště Czech POINT a přípravu obce na plnění povinností 
vyplývajících ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronické komunikaci. V našich podmínkách se 
jedná o možnost využít dotaci na rozšíření pracoviště Czech POINT. 
Celkové výdaje projektu  68.540,-Kč 
Dotace ve výši 85%   58.259,-Kč 
Podíl z městského rozpočtu 15% 10.281,-Kč 
Byly posuzovány nabídky tří firem. Vybrána byla společnost CCS International s.r.o. se 
sídlem U Malše 20, České Budějovice, která jako bonus nabídla využití odebrání materiálu ve 
výši 7.000,- Kč v rámci podílu města na tomto projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
o přijetí dotace je nutné v zastupitelstvu schválit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením 
v příjmové části ve výši 58.259,- Kč a výdajové části ve výši 68.540,- Kč. Současně by 
zastupitelstvo mělo schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
Usnesení č. 991/09 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace a se změnou rozpočtu rozpočtovým 
opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 58.259,- Kč v rámci projektu „Dotace na 
rozšíření pracoviště Czech POINTU“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 68.540,-Kč 
na „Rozšíření pracoviště Czech POINTU“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace na rozšíření pracoviště Czech POINTU   58,259 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5137 Rozšíření pracoviště Czech POINTU 68,540 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5)  
Na základě Směrnice k provedení inventarizace majetku města Hluboká nad Vltavou ze dne 
10.11.2008 byla provedena v období od 15.12.2008 do 15.1.2009 inventarizace majetku 
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města. Hlavní inventarizační komise schválila  Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a 
závazků k 31.12.2008 města Hluboká nad Vltavou dne 23.2.2009. 
Ve zprávě komise navrhuje: 

- vyřadit z nedokončeného hmotného majetku nedokončenou stavbu dětského hřiště 
v částce 418 792,- Kč. stavba byla zahájena v r. 2002 a nebyla dokončena. 

- zvážit možnost zadat vymáhání místních poplatků „za komunální odpad“ od fáze 
exekučního řízení specializované firmě , vzhledem k tomu, že město nemá dostatečné 
kapacity na vedení exekučních řízení s jednotlivými dlužníky. K 31.12.2008 činí 
pohledávky za místními poplatky „za komunální odpad“  částku 737 893,- Kč. 

V rámci přezkumu hospodaření města za r. 2008 byly v inventarizaci zjištěny dílčí 
nedostatky, které MÚ odstraní do projednání závěrečného účtu města za r. 2008. 
Rada uložila MÚ předložit do jednání zastupitelstva aktualizovaný seznam dlužníků k datu 
konání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 992/09 
rada města   u k l á d á  

MÚ předložit do zastupitelstva aktualizovaný seznam dlužníků k datu konání 
zastupitelstva. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 993/09 
rada města   d o p o r u č u j e 

- zastupitelstvu města souhlasit se Zprávou o inventarizaci majetku, pohledávek a 
závazků k 31.12.2008 města Hluboká nad Vltavou, 

- vyřadit z nedokončeného hmotného majetku nedokončenou stavbu dětského hřiště 
v částce 418 792,- Kč, 

- zvážit možnost zadat vymáhání místních poplatků „za komunální odpad“ 
specializované firmě. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6)  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb,. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zřízena při příspěvkové organizaci města – 
Základní škole Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice (dále jen základní škola, škola, 
ZŠ) školská rada. Její postavení vymezují především §§ 167 a 168 školského zákona. Podle 
něj je školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 
se na správě školy.  Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů 
a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané 
školy, přičemž členem školské rady nemůže být ředitel školy. Za členy školské rady, kteří 
zastupují zřizovatele byli jmenováni usnesením rady města č. 7/05 ze dne 5.12.2005  Ing. 
Pavel Dlouhý, Ing. Roman Mallát a Ing. Josef Půr. Později nahradil Ing. Malláta pan Petr 
Píša. V prosinci tedy uplynulo tříleté funkční období Ing. Dlouhému a Ing. Půrovi , a proto je 
nutné provést nové jmenování dvou členů. Oba souhlasí s opětovným jmenováním na další 
období. 
 
Usnesení č. 994/09 
rada města   j m e n u j e 

za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Hluboká nad Vltavou jako členy 
Školské rady Ing. Pavla Dlouhého a Ing. Josefa Půra. 
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Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) 
MÚ dostal informaci od Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice o 
rozvojovém programu, vyhlášeném MŠMT na rok 2009. Jedná se o program „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, V první etapě řešení tohoto 
programu MŠMT  stanovilo roční výši finančních prostředků připadajících na jednoho 
pedagogického pracovníka na platy a odvody. Tuto částku měly dostat školy prostřednictvím 
Krajského úřadu Jihočeského kraje během měsíce února. Tyto prostředky jsou samozřejmě 
určeny rovněž pro ředitele škol. Zapojení ředitelů škol zřizovaných obcemi do čerpání 
prostředků rozvojového programu je v kompetenci zřizovatele. Magistrát doporučil městu 
ohodnotit podobným způsobem i ředitele městem zřízených škol. V našich podmínkách se 
jedná o úpravu nenárokové složky platu (osobního ohodnocení) ředitelů městských 
příspěvkových organizací Základní školy Mgr. Jaroslava Schmieda a Mateřské školy Mgr. 
Daniely Remtové. 

 
Usnesení č. 995/09 
rada města s o u h l a s í 

s navýšením osobního ohodnocení ředitelky MŠ Hluboká nad Vltavou Mgr. Daniely 
Remtové a ředitele ZŠ Hluboká nad Vltavou Mgr. Jaroslava Schmieda dle 
předloženého návrhu s platností od 1. března 2009. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 8) 
a) Na základě usnesení rady města Hluboká nad Vltavou ze dne 25.3.2008 byl projednán se 
zhotovitelem stavby způsob odvozu materiálu z prohrábky řeky Vltavy v k.ú. Bavorovice. 
Navržené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby – viz Zápis v příloze. 
 
Usnesení č. 996/09 
rada města   s o u h l a s í 

s navrženým způsobem zajištění dopravy vytěženého materiálu z akce „Dokončení 
Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou“ 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost Zvánovec a.s. se žádostí o urychlené 
povolení používání části cyklostezky  pod silnicí II/105. Jedná se o časově omezené využití – 
odvoz materiálu z rybníka Naděje. Investorem stavby je společnost Rybníkářství Hluboká nad 
Vltavou. Navržené podmínky byly sepsány se zhotovitelem stavby. 
 
Usnesení č. 997/09 
rada města s o u h l a s í 

s navrženým způsobem zajištění dopravy vytěženého materiálu z akce „Odbahnění 
rybníka Naděje“ – využitím části cyklostezky pod silnicí II/105 po dobu uzavření této 
cyklostezky z důvodu zaplavení. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 9) 
a) Na město se písemně obrátili manželé Tůmovi, bytem Nová 736, Hluboká nad Vltavou, 
kteří již delší dobu provozují prodejnu obuvi v domě č.p. 42 na Masarykově třídě. Jedná se o 
nebytové prostory ve kterých dříve sídlila Česká spořitelna a.s., které byly Tůmovým 
pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 25.6.2003 na dobu určitou do 30.6.2011.  
Manželé Tůmovi žádají Radu města o snížení nájemného, které dle platné nájemní smlouvy a 
s ohledem na dosavadní zvyšování nájemného v souladu s inflační doložkou činí na rok 2009 
částku 99.732,- Kč, tj. 1.134,- Kč/1m2. Dle sdělení manželů Tůmových je v době současné 
ekonomické krize obtížné dosáhnout obratů, ze kterých by bylo možno tuto částku platit. 
 
Usnesení č. 998/09 
rada města s o u h l a s í  

se snížením nájemného manželům Tůmovým stanoveného nájemní smlouvou ze dne 
25.6.2003, na základě které jim byly pronajaty nebytové prostory v domě na adrese 
Masarykova 42, Hluboká nad Vltavou a to o 30% na dobu 1 roku.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) MÚ obdržel žádost PMH s požadavkem na předložení do jednání rady města. Jedná se o 
projednání návrhu na změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části na úhradu 
faktur za nutné opravy stávajícího vozu na svoz komunálního odpadu ve výši 181.838,-Kč. 
Vzhledem k požadovanému navýšení dotace je nutné předložit žádost do jednání 
zastupitelstva města. 
 
Usnesení č. 999/09 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu  města schválit změnu rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části ve výši 181.838,- Kč jako navýšení dotace pro PMH na „Mimořádné 
opravy stávajícího vozidla  na svoz PDO – navýšení dotace PMH“. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5331 
 

Mimořádné opravy stávajícího vozidla  na svoz PDO 
– navýšení dotace PMH  

181,838 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Horák zástupce rodinnných příslušníků 
(Horákovi, Vochozkovi) vlastnící pozemek pod parkovištěm u Huberta se žádostí o 
spolupráci při budování ZTV pod parkovištěm. V první fázi se jedná o STL plynovod a 
vodovod, jejichž výstavba v prostoru parkoviště (pozemek parcelní číslo 132/2 – majetek 
města Hluboká nad Vltavou) umožní toto parkoviště zrekonstruovat.   
 
Usnesení č. 1000/09 
rada města s o u h l a s í 

se spoluúčastí města na výstavbě ZTV pod parkovištěm a ukládá městskému úřadu 
připravit stavbu vodovodu a plynovodu pod pozemkem parcelní číslo 132/2 k.ú. 
Hluboká nad Vltavou a po zjištění nutných nákladů vrátit na jednání rady města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) V souvislosti s tvorbou územního plánu města Hluboká nad Vltavou, který v podstatě 
stávající územní plány a jejich změny pouze převádí do jednotné formy, se objevila potřeba 
novelizovat územní plán Hněvkovické přehrady. Toto území má velké možnosti pro rozvoj 
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cestovního ruchu, ale současný územní plán se nedaří naplňovat. Byl vytvořen již na začátku 
devadesátých let a od této doby se názory na využití území výrazně změnily, nepočítá se 
vzniklým potenciálem budované vltavské vodní cesty ani s vybudováním cyklistické stezky 
na levém břehu Vltavy z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou. Tato situace byla 
projednána s Krajským úřadem a bylo konstatováno, že je nutno řešit území od Českého 
Vrbného až po Týn nad Vltavou, neboť území nad Č.Vrbným i pod Týnem nad Vltavou již 
nové územní plány má (Orlická přehrada) a výše uvedený úsek chybí. Řešit území okolo řeky 
i pro další obce má u těchto obcí (Týn nad Vltavou, Temelín, Hrdějovice) podporu a je zde 
možnost, že pořizovatelem nového územního plánu by byl Jihočeský kraj, který by tvorbu 
územního plánu uhradil ze svého rozpočtu. 
 
Usnesení č. 1001/09 
rada města s o u h l a s í 

s pořízením nového územního plánu Hněvkovické přehrady a přilehlého území a 
ukládá starostovi města projednat s Jihočeským krajem jeho pořízení i pro okolní 
obce.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Rada se zabývala návrhem na zakoupení varhan do obřadní síně. Stávající varhany 
z obřadní síně by byly využity pro hraní v kostele (jako náhrada za kostelní varhany, které 
jsou ve špatném technickém stavu) a nové varhany by byly používány vzhledem k vyšším 
nárokům svatebčanů v obřadní síni. 
 
Usnesení č. 1002/09 
rada města   s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením rady č. 8/09 ve výdajové části 
na „Nové varhany do obřadní síně“ ve výši 38,960 tis.Kč. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5137 
 

Nové varhany do obřadní síně  38,960 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 

 
f) Firma Staročeské trdlo s.r.o.,  IČ. 274 10 960, má podnajaty od V.Beneše 2 stánky města 
v Bezručově ul.. Loni zde prodávali ovocné džusy, bez zájmu návštěvníků. Letos chtějí zkusit 
pečení a prodej chleba v peci umístěné vedle stánků, se záborem veřejného prostranství 2x 2m 
na p.č. 1678 v k.ú. Hluboká n.V. Vzhledem k tomu, že pec je vytápěna dřevem rada 
s přihlédnutím k možným stížnostem občanů odsouhlasila prozatím zkušební provoz na dobu 
14 dnů. 
 
Usnesení č. 1003/09 
rada města s o u h l a s í    

s umístěním pece na pečení chleba firmou Staročeské trdlo s.r.o., vedle stánků 
v Bezručově ul. na p.č. 1678 v k.ú. Hluboká nad Vltavou dle předloženého návrhu 
prozatím na zkušební dobu 14 dnů.  
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Město v nedávné době provedlo revitalizaci pozemku parc. č. 1127/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou (lokalita Křesín). Jednalo se o navezení zeminy pocházející z říčního koryta, 
vytěžené v rámci projektu splavnění Vltavy. Část shora uvedeného pozemku však byla 
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pronajata Kynologickému klubu FALCO a toto zde na své náklady vybudovalo kynologické 
cvičiště. Na základě dohody mezi starostou města a zástupci KK FALCO bylo tomuto 
předběžně přislíbeno, že namísto původního místa, tedy části pozemku parc. č. 1127/1, mu 
bude pronajata část pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
parc. č. 1123/2 o výměře cca. 750 m2 a bude mu poskytnut příspěvek na vybudování oplocení 
tohoto nového cvičiště. Příspěvek ve výši 100.000,- Kč byl v rámci položkového rozpočtu 
schválen zastupitelstvem města. Rada města pak na svém zasedání dne 19.11.2008, pod č. 
usn. 891/08, odsouhlasila, že si město pronajme shora zmiňovanou část pozemku od JČU a 
tuto pak za podmínek, kopírujících podmínky obsažené ve smlouvě nájemní, přenechá KK 
FALCO pro provozování cvičiště. Rada si však vymínila, že před samotným uzavřením smluv 
jí budou tyto znovu předloženy ke schválení. Po opakovaných jednáních s JČU tedy byl návrh 
nájemní smlouvy předložen a nyní je městským úřadem předkládán ke schválení spolu 
s návrhem podnájemní smlouvy uzavírané mezi městem a KK FALCO.  
 
Usnesení č. 1004/09 
rada města s o u h l a s í    

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Hluboká nad Vltavou a Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích o pronájmu části pozemku parc. č. 1123/2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
smlouvy.  
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 1005/09 
rada města s o u h l a s í    

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi městem Hluboká nad Vltavou a 
Kynologickým klubem FALCO o pronájmu části pozemku parc. č. 1123/2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
smlouvy.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Město Hluboká nad Vltavou dne 28.4.2008 na základě žádosti společnost E.ON povolilo 
výstavbu nových rozvodů NN v ulici 5. května. Později byla zjištěna nejasnost ve 
vlastnických vztazích pozemků v této ulici a Městský úřad byl pověřen tyto nejasnosti řešit. 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo nalezeno řešení této situace a E.ON je 
připraven zahájit práce, navrhuje se pozastavit usnesení rady o povolení výstavby nových 
rozvodů do doby vyřešení těchto vztahů. 
 
Usnesení č. 1006/09 
rada města   p o z a s t a v u j e  

souhlas  s výstavbou nových rozvodů NN v ulici 5. května v Hluboké nad Vltavou a to 
do doby vyřešení majetkových vztahů k pozemkům v této ulici. 

 
  Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
člen rady města        starosta města 
Aleš Raus         Ing. Tomáš Jirsa 


