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Z á p i s 
z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 15.6.2009.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  16  
Přizváni:  p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, p. Kálalová  – MÚ  
  
Zasedání zastupitelstva předsedal a řídil starosta  Ing. Tomáš Jirsa.  
 
K bodu 1) 
Starosta konstatoval, že z 21 členů zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina. 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Berit, pracovník MÚ. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na 
členy volební a návrhové komise a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh 
odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 476/09 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: p. Slepička, Ing. Ouška, p. Raus  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  13, zdržel se - 3, proti - 0  
 
Usnesení č. 477/09 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: Ing. Půra, Ing. Hricovou 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, zdržel se - 2, proti - 0    
 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, k němuž nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
 
Usnesení č. 478/09 
zastupitelstvo města s c h v á l i l o 
 tento program zasedání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Závěrečný účet města - rok 2008. 
3) Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko – Sever a Svazku obcí Blata. 
4) Dispozice s majetkem: 

a) Směna pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Hluboká n.Vlt. a  Líšnice s LESY 
ČR s.p. 

b) Podání žádosti na PF o převod pozemků – sýpka. 
c) Prodej domu čp. 594, Pražská ul. u CO.  

5) Rozpočtová opatření: 
a) Neinvestiční dotace JčK na volby do EP 2009.  
b) Rozpočtová opatření účetního charakteru.  
c) Přijetí daru Nadace ČEZ na opravu střechy muzea voroplavby v Purkarci 
d)  Navýšení rozpočtu na akci „Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC“ a 

„Požární nádrž Jeznice“.   
e) Chodník Masarykova ul. od Parkhotelu – rekonstrukce.  
f) Zakoupení vozidla pro SDH Purkarec.  
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g) Navýšení rozpočtu akce „Kynologický klub – přesun cvičiště“.  
h) Navýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce bytu v čp. 42.  
i) Navýšení rozpočtu akce „Měření skládka Zíkův lom + projekty“.  
j) Odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF – Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – 

Poněšice, úsek II,III.  
6) Granty a dotace:  

a) Žádosti o dotaci ROP – souhlas s realizací a financováním projektů cyklistická stezka 
Hluboká-Poněšice, úsek II a III, Přístavba Domova důchodců, Revitalizace sídliště, 
Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice. 

b)  Dotace MZe – „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ – informace.  
c) Žádost o dotaci z OPŽP na Zateplení DD. 

7) Různé. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, zdržel se - 0, proti -  0 
 
K bodu 2)  
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po 
skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Zastupitelstvo projednalo tento souhrnný 
dokument za rok 2008. Pro lepší orientaci v rozsáhlém materiálu byly zpracovány komentáře 
pro jednotlivé části hospodaření města a příspěvkových organizací. Starosta informoval 
zastupitele, že jednotlivé části materiálu byly projednány v radě a materiál byl doporučen 
zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo předložený návrh  odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 479/09 
zastupitelstvo  města   s c h v a l u j e      

a) celoroční hospodaření města Hluboká nad Vltavou, a to bez výhrad. 
b) „Závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za rok 2008“ dle předložených dokladů 
c) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2008 takto: 
- DD  - přebytek  263 364,77    převod do fondu odměn/rezerv 50 000,- / 213 364,77 
- MŠ  - přebytek    57 876,83    převod do fondu odměn/rezerv   4 000,- /   53 876,83 
- PMH - přebytek    15 767,03    převod do fondu odměn/rezerv 10 000,- /     5 767,03 
- ZŠ  - přebytek  273 970,67   převod do fondu odměn/rezerv  15 000,- / 258 978,67 
a dále  b e r e   n a   v ě d o m í 
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2008“.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0   
 
K bodu 3)  
Město Hluboká nad Vltavou je členem Svazku obcí Budějovicko-Sever a Svazku obcí Blata.  
V souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po 
skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření svazku obcí zpracovávají do 
závěrečného účtu. Jako každoročně je nutné projednat v zastupitelstvu i závěrečný účet 
svazku obcí v nichž je město členem.  Svazek obcí Blata :  přezkumem hospodaření za r. 2008 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Členská schůze členů svazku obcí Blata projedná 
celoroční hospodaření svazku za r. 2008 dne 24.6.2009. Svazek obcí Budějovicko – Sever : 
přezkumem hospodaření za r. 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatky zjištěné 
při dílčím přezkoumání byly odstraněny. Členská schůze členů svazku obcí Budějovicko – 
Sever projedná celoroční hospodaření svazku za r. 2008 dne 22.6.2009. Zastupitelstvo vzalo 
oba závěrečné účty na vědomí. 
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K bodu 4) 
a) Na město se obrátil státní podnik Lesy ČR s nabídkou směny pozemků pod polními a 
lesními komunikacemi v k.ú. Hluboká nad Vltavou a k.ú. Líšnice. LČR nabízí městu 
pozemky – všechny v k.ú. Hluboká n.Vlt. - PK parc. č. 1750/1 (lokalita Vývarka), KN parc. č. 
1754/9 (lokalita Hradčana, u sporthotelu Barborka), KN parc. č. 1602/3 (hráz Munického 
rybníka), výměnou za pozemky ve vlastnictví města PK parc. č. 1709/1 v k.ú. Hluboká 
n.Vlt.(lokalita Zíkův lom – cesta do staré obory) a KN parc. č. 1211 (sestávající z PK 1210, 
1211) (u Radonické myslivny) v k.ú. Líšníce. Nabízené komunikace LČR nevyužívá a naopak 
komunikace ve vlastnictví  města  byly na jeho náklad opraveny.   
 
Usnesení č. 480/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í     

se směnou pozemků se státním podnikem LESY ČR, a to pozemků ve vlastnictví města 
- PK parc. č. 1709/1 v k.ú. Hluboká n.Vlt, KN parc. č. 1211 (sestávající z PK 1210, 
1211) v k.ú. Líšnice, za pozemky ve vlastnictví státního podniku LESY ČR -               
PK parc. č. 1750/1, KN parc. č. 1754/9, KN parc. č. 1602/3, vše v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou s tím, že LESY ČR uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
případného geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladem do Katastru 
nemovitostí ČR. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem směnné smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti – 0, zdržel se – 0  
 
b) Na město se obrátil zastupitel Ing. Josef Půr s tím, že vlastník pozemků sousedících 
s areálem sýpky pod kostelem má zájem o pozemky v tomto areálu, které jsou ve vlastnictví 
státu a spravuje je Pozemkový Fond ČR. Vzhledem k budoucímu záměru města vystavět 
v této lokalitě univerzitu je tedy na místě požádat PFČR o bezúplatný převod pozemků                   
PK parc. č. 152, KN parc. č. 152 a PK 69/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví města, 
aby nedošlo k rozdělení budoucího areálu univerzity mezi jiné vlastníky než město.                    
Dle zák. č. 95/ 1999 Sb. může město požádat o bezúplatný převod pozemků zastavěných 
veřejně prospěšnou stavbou nebo pozemků pro její stavbu určených. Vzhledem k časové tísni 
nebyla věc projednána ve stavební a bytové komisi RM ani v radě města, ale byla 
konzultována s Ing. Smrčkou a p.starostou.     
 
Usnesení č. 481/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      
            s   podáním   žádosti  o  bezúplatný převod pozemků PK parc. č. 152, KN parc. č. 152  
            a  PK 69/1 v  k.ú.  Hluboká  nad  Vltavou   Pozemkovému   fondu  ČR.  Zastupitelstvo  
            pověřuje  MÚ  administrací  věci  a   současně  pověřuje  starostu  města  Ing.  Tomáše   
            Jirsu  podpisem příslušné žádosti a převodní smlouvy.      
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti –  0, zdržel se – 0 
 
c) Na město se písemně obrátila paní Monika Švehlová, bytem Pražská 594, Hluboká nad 
Vltavou, která společně se svým manželem obývá byt o výměře 84,85 m2 v městském domě 
na shora uvedené adrese. Jedná se o dům, který město získalo do vlastnictví od Ministerstva 
obrany ČR, a který je dále obýván další rodinou, manželi Jiřím a Miluší Kazdovými. 
Žadatelka žádá o prodej jednotky, kterou obývá, případně o prodej celého domu. Pro případ 
prodeje domu a zastavěného pozemku je dále nutno přihlédnout k tomu, že  pozemek parc. č. 
st. 1393 (98 m2) a dům č.p. 594 na něm stojící se nachází uprostřed pozemku parc. č. 940/9 
(1.168 m2), který dosud není ve vlastnictví města, nicméně převod je v současné době ve fázi 
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schvalování Ministerstvem financí ČR. Tento pozemek je po jeho nabytí do vlastnictví města 
možno rozdělit tak, aby byl k domu zajištěn minimálně přístup, v ideálním případě také 
manipulační prostor či zahrada (dle situace cca. 500 m2). Zbývající část (cca 750 m2) lze 
nabídnout k prodeji samostatně pro výstavbu rodinného domu (pozemek je územním plánem 
určen pro výstavbu). Rada města na svém zasedání dne 25.5.2009 věc projednala a doporučila 
zastupitelstvu souhlasit s prodejem předmětného domu, zastavěného pozemku a pozemku, 
jenž bude po převodu do vlastnictví města oddělen z pozemku parc. č. 940/9 stávajícím 
nájemníkům, tedy pí. Monice Švehlové a manželům Jiřímu a Miluši Kazdovým do jejich 
podílového spoluvlastnictví, za stanovenou cenu 1.000.000,- Kč s tím, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený 
s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Po převodu pozemku parc. č. 940/9 a vypracování 
oddělovacího GP by měla být věc znovu předložena ZM k definitivnímu rozhodnutí o 
schválení prodeje. K prodeji proběhla diskuze o ceně převáděných nemovitostí s tím, že 
zastupitelstvo následně prodej předběžně odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 482/09 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í     

s prodejem domu č.p. 594, stojícího na pozemku parc. č. st. 1393 o výměře 98 m2,  
dále pozemku parc. č. st. 1393 o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 940/9 o 
výměře dle oddělovacího GP, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, stávajícím nájemníkům 
domu paní Monice Švehlové a manželům Jiřímu a Miluši Kazdovým, do jejich 
podílového spoluvlastnictví, za stanovenou kupní cenu 1.000.000,- Kč s tím, že 
kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a 
správní poplatek spojený s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Zastupitelstvo města 
pověřuje MÚ administrací věci s tím, že po vypracování oddělovacího GP mu bude 
věc opětovně předložena k definitivnímu odsouhlasení.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti – 0, zdržel se – 2 
 
K bodu 5) 
a) Na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. 
– 6. června 2009 obdrželo město neinvestiční dotaci Jč Kraje ve výši 149 500,- Kč.  
 
Usnesení č. 483/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s přijetím neinvestiční dotace JčK na  výdaje spojené s volbami do Evropského 
parlamentu 2009 ve dnech 5.- 6.6.2009 ve výši 149,5 tis. Kč, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 43/09 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 149,5 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 149,5 tis. Kč na 
„Volby do Evropského parlamentu 2009“  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 „Dotace JčK na volby do Evropského 
parlamentu 2009“                           ( ÚZ 98 348) 

149,5 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6117  „Volby do Evropského parlamentu 2009“  
                                                        ( ÚZ 98 348) 

149,5 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
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b) Zastupitelstvo projednalo provedení změn rozpočtu účetního charakteru k  30.4.2009 a 
odsouhlasilo navržená rozpočtová opatření v příjmové a výdajové části rozpočtu. 
Změny rozpočtu v příjmové části představují navýšení příjmů o 429 943,- Kč. 
 
Usnesení č. 484/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s provedením rozpočtových opatření účetního charakteru č. 44/09 k 30.4.2009 dle 
předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
 
c) Na základě žádosti grantového pracoviště MÚ poskytla Nadace ČEZ městu dar na projekt 
„Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci“ ve výši 200 tis. Kč. V rozpočtu je vyčleněno 
na tuto akci 280 tis. Kč. Oprava je již provedena. Celkové náklady činily 280 489,- Kč. 
 
Usnesení č. 485/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

- s přijetím daru Nadace ČZ ve výši 200 tis. Kč na projekt „Oprava střechy muzea 
voroplavby v Purkarci“ 

- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 45/09 v příjmové části rozpočtu ve 
výši 200 tis. Kč na projekt „Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci“  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2321 „Dar Nadace ČEZ „Oprava střechy muzea 
voroplavby v Purkarci“ 

200 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
 
d) Zastupitelstvo projednalo navýšení rozpočtu u dvou akcí obsažených v rozpočtu města na 
rok 2009. 
 i) Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC - finanční rozpočet města uvažoval 

s hodnotou díla ve výši 400 tis. Kč, nejnižší nabídka z 5-ti obeslaných firem je od 
Stavitelství Vastl 461.396,-Kč. Rada navrhla zastupitelstvu města schválení změny 
rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části, kterým by se navýšila částka na 
tuto akci z rozpočtovaných 400 tis. na 461,396 tis. Kč (tj. o 61,396 tis. Kč) tak, aby 
mohla být celá akce dokončena již v letošním roce.  
 

Usnesení č. 486/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením č.46/09 ve výdajové části 
navýšením na akci „Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC“ ve výši 61,396 
tis. Kč. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6121 Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC 
                                                           navýšení o 

61,396 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 
 

ii) Požární nádrž Jeznice - finanční rozpočet města uvažoval s cenou díla 200 tis. Kč, 
nejnižší nabídka vzešlá z výběrového řízení od Stavitelství Vácha a syn, s.r.o. činí  
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459.607 tis. Kč. Po projednání s OV a projektantem bylo dohodnuto provedení prací 
ve výši 200 tis Kč tak, aby na tyto práce mohlo být v další etapě plynule navázáno. 
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo předložený návrh na dokončení díla ještě 
v letošním roce. 

 
Usnesení č. 487/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením č. 47/09 ve výdajové části 
navýšením na akci „Požární nádrž Jeznice“ ve výši 259,607 tis. Kč. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 6121 Požární nádrž Jeznice                          navýšení o 259,607 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti -  0, zdržel se – 1 
 
e) Již několik let se při tvorbě rozpočtu na další období zmiňuje potřeba zrekonstruovat 
chodník na Masarykově ul. po levé straně od Parkhotelu ke křižovatce. V současné době v 
tomto úseku provedla společnost SETERM CB a.s. výměnu olejového kabelu NN II a chystá 
se provést zádlažbu. Stávající chodník, kterým kabel procházel, byl ve špatném technickém 
stavu a proto bylo navrženo, že místo uvedení do původního stavu po položení kabelu bude 
sdruženými prostředky města a EON  provedena jeho celková rekonstrukce. Práce na 
zádlažbě jsou ohodnoceny částkou cca 56 tis. Kč. Po dohodě je spol. SETERM ochotna nám 
touto částkou přispět v případě, že by se město rozhodlo provést celkovou rekonstrukci tohoto 
chodníku. Dle zpracovaného rozpočtu (p. Riedl) je cena díla cca 186 tis. Kč. Rada 
odsouhlasila navrhovaný postup a doporučila zastupitelstvu schválit změnu rozpočtu 
rozpočtovým opatřením ve výdajové části ve výši 186 tis. Kč a v části příjmové ve výši 56 tis. 
Kč.  Podíl města by činil 130 tis. Kč.  
Po provedeném nabídkovém řízení, kterého se zúčastnily tři stavební firmy, byla výběrovou 
komisí vybrána společnost Stavitelství Karel Vácha a syn, s.r.o. s nejnižší nabízenou cenou 
díla a to ve výši 178.180,- vč. DPH. 
 
Usnesení č. 488/09 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

- s rekonstrukcí chodníku v Masarykově ul. a  
- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.48/09 ve výdajové části rozpočtu  

ve výši 178.180,- Kč a v příjmové části ve výši 56 tis. Kč na akci „Chodník 
Masarykova ul. od Parkhotelu - rekonstrukce“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5171 Chodník Masarykova ul. od Parkhotelu - rekonstrukce 178,18 
    
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 2321 Chodník Masarykova ul. od Parkhotelu – rekonstrukce – 
úhrada části nákladů 

56 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 1 
 
f) SDH Purkarec požádal o zakoupení vozidla – dodávka valník (např. typ Iveco Daily, které 
používají hlubočtí hasiči). Vozidlo by SDH používal pro dopravu „stříkačky“ s příslušenstvím 
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a nádrže na vodu, které již SDH vlastní. ZOD Olešník, které poskytovalo k dopravě stříkačky 
traktor utlumuje činnost a není již možné traktor takto využívat. Zastupitelstvo odsouhlasilo 
nákup vozidla, přičemž v diskusi zazněla připomínka ke zvážení nákupu navrhovaného typu 
vozidla s přihlédnutím k účelu využití. Předpokládaná cena je do 500 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 489/09 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

- s pořízením vozidla pro potřeby SDH Purkarec za cenu do 500 tis. Kč s tím a  
- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.49/09 ve výdajové části na „Vozidlo – 
dodávka valník – SDH Purkarec“ ve výši 500 tis. Kč 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 6123 Vozidlo – dodávka valník – SDH Purkarec  500 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 2 
 
g) Zastupitelstvo dále projednalo žádost o navýšení finančních prostředků na akci 
„Kynologický klub – přesun cvičiště“. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka ve 
výši 100 tis. Kč. Celkové náklady dosáhnou 130 tis. Kč. K navýšení rozpočtu o 30 tis. Kč 
došlo vzhledem k nutnosti dokončit oplocení celého areálu kynologického klubu v Zámostí. 
Zastupitelstvo navýšení odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 490/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 50/09 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 30 tis. Kč na akci „Kynologický klub – přesun cvičiště“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 „Kynologický klub – přesun cvičiště“                                                        
                                                           navýšení o 

30 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
 
h) Zastupitelstvo odsouhlasilo rovněž požadavek na navýšení schváleného rozpočtu na akci 
„Rekonstrukce bytu v čp. 42“. V rozpočtu města je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč. 
Celkové náklady dosáhnou 1 100 tis. Kč. K navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč došlo na základě 
výběrového řízení, kdy byla uzavřena smlouva s tím, že v 1. pololetí bude uhrazeno pouze 
částka v rozpočtu a zbytek v říjnu 2009.  
 
Usnesení č. 491/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 51/09 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 100 tis. Kč na akci „Rekonstrukce bytu v čp. 42“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 6121 „Rekonstrukce bytu v čp. 42“                                                        
                                                           navýšení o 

100 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
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i) V rozpočtu města je na akci „Měření skládka Zíkův lom + projekty“ vyčleněna částka ve 
výši 30 tis. Kč. Celkové náklady dosáhnou 195 tis. Kč. K navýšení rozpočtu o 165 tis. Kč 
došlo tím, že pro zajištění podkladů pro žádost o dotaci na rekultivaci skládky Zíkův lom bylo 
nutno zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení. Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu 
ve výdajové části rozpočtu.  
 
Usnesení č. 492/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 52/09 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 165 tis. Kč na akci „Měření skládka Zíkův lom + projekty“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3722 5169 „Měření skládka Zíkův lom + projekty“                                                        
                                                           navýšení o 

165 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0 , zdržel se – 0 
 
j) Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany přírody a životního prostředí vydal souhlas 
s trvalým odnětím půdy ze ZPF o výměře 0,0781 ha na části pozemku p.č. 895 – trvalý travní 
porost, pro realizaci stavby „Cyklistická stezka Hluboká – Poněšice, úsek II a III“ v k.ú. 
Hluboká n. Vlt. Za trvalé odnětí půdy ze ZPF bude předepsán odvod ve výši 58 575,- Kč. 
 
Usnesení č. 493/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.53/09 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 58 575,- Kč na „Odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF - Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice, úsek II a III“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 1334 „Odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF - 
Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou - 
Poněšice, úsek II a III“ 

58,575 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6) 
a)  i) Projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice, úsek II a III“ (Hluboká 

cyklostezka Hluboká – Poněšice“ - název dle SFDI): 
Zastupitelstvo města 4.5.2009 souhlasilo usnesením č. 460/09 s realizací projektu 
s nákladem cca 40 mil. Kč. Po přehodnocení technologie stavby úseku II došlo ke 
snížení stavebních nákladů a celkový rozpočet projektu včetně ostatních uznatelných 
nákladů činí 32 980 852,- Kč. Včetně předpokládaných neuznatelných nákladů ( úroky 
z úvěru 500 tis. Kč) činí celkové náklady 33 480 852 Kč. Předpokládaný termín 
realizace projektu VIII/2009 – VI/2010. V r. 2009 bude použita dotace SFDI ve výši 
16 250 000,- Kč, prostředky Nadace Jč cyklostezky ve výši 2 339 059,- Kč a úvěr. 
Pokud město získá dotaci z ROP, bude v r. 2010 projekt dokončen a dofinancován 
úvěrem. Město získalo od banky závazný příslib úvěru ve výši do 17,5 mil. Kč. Po 
zahájení prací bude vypsáno VŘ na poskytovatele úvěru.  
Předpokládané financování: 
Dotace SFDI (na r. 2009)    16 250 000 Kč 
Dar Nadace Jč cyklostezky      2 339 059 Kč 
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Město ( úvěr + úroky z úvěru)   14 891 793 Kč  
z toho dotace ROP     14 391 793 Kč ( 43,64 %) 

 
Usnesení č. 494/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s předložením žádosti o dotaci na projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice, úsek II a III“ (Hluboká cyklostezka Hluboká – Poněšice“ - název dle SFDI) 
do Regionálního operačního programu Jihozápad,  

- s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení 
dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu ve výši 
33 480 852,- Kč, a to dotací ze SFDI, darem Nadace jihočeské cyklostezky a úvěrem. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0  
 
Usnesení č. 495/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s přijetím závazného úvěrového příslibu ČSOB a.s. na financování projektů 
„Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice, úsek II a III“ a „Přístavba 
Domova důchodců“ s cenou za zpracování příslibu ve výši 10 tis. Kč za příslib, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 54/09 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 20 tis. za zpracování příslibů úvěru na projekty „Cyklistická stezka 
Hluboká nad Vltavou – Poněšice, úsek II a III“ a „Přístavba Domova důchodců“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6310 5163 Zpracování úvěrového příslibu na projekty 
„Cyklistická stezka Hluboká n.Vlt.– Poněšice, 
úsek II a III“ a „Přístavba Domova důchodců“ 

20 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 

 
ii) Projekt „Přístavba Domova důchodců“ 
Zastupitelstvo města 4.5.2009 souhlasilo usnesením č. 461/09 s přípravou realizace 
projektu „Přístavba Domova důchodců“ s předpokládanými náklady 50 mil. Kč. Po 
zahrnutí všech souvisejících uznatelných nákladů činí předpokládaný rozpočet 
uznatelných nákladů projektu částku 71 382 993,- Kč. Včetně předpokládaných 
neuznatelných nákladů (úroky z úvěru 3000 tis. Kč) činí celkové náklady 74 382 993,- 
Kč. Projekt byl rozdělen do 5 etap. Náklady prvních 2 etap činí  20 441 226,- Kč          
(VII/2009 – XII/2010) – financování prvních 2 etap je zajištěno úvěrovým příslibem 
banky ve výši 20 mil. Kč. Po získání dotace bude vypsáno VŘ na poskytovatele úvěru. 
Předpokládaný termín realizace celého projektu: VII/2009 – IV/2012.  Projekt je 
připraven k podání žádosti o dotaci ROP s možností získat dotaci ve výši až 92,5 %. 

 
Usnesení č. 496/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s předložením žádosti o dotaci na projekt „Přístavba Domova důchodců“ do 
Regionálního operačního programu Jihozápad,  

- s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení 
dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování prvních dvou etap tohoto 
projektu ve výši 20 441 226,- Kč úvěrem. Celkové náklady projektu 74 382 993,- Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 



-10- 

iii) Projekt  „Revitalizace sídliště“ 
Zastupitelstvo města 4.5.2009 souhlasilo usnesením č. 462/09 s  realizací projektu 
s rozpočtem ve výši 3 042 903,789 Kč. Po aktualizaci rozpočtu činí celkové náklady 
3 327 874,- Kč. 

 
Usnesení č. 497/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s předložením žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sídliště“ do Regionálního 
operačního programu Jihozápad, 

- s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení 
dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu ve výši 
3 327 874,- Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 

 
iv) Projekt  „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“ 
Zastupitelstvo města 4.5.2009 souhlasilo usnesením č. 463/09 s  realizací projektu 
s rozpočtem ve výši 2.862.699,15 Kč. Po aktualizaci rozpočtu činí celkové náklady 
2 797 699,15 Kč. 

 
Usnesení č. 498/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s předložením žádosti o dotaci na projekt „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí 
Hroznějovice“ do Regionálního operačního programu Jihozápad,  

- s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení 
dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu ve výši 
2 797 699,15 Kč  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
 
 
b) Město v předchozích letech podalo a následně aktualizovalo prostřednictvím VAK JČ a.s. 
žádost o dotaci MZe v rámci podprogramu 129 183 – Podpora výstavby a obnovy kanalizací 
pro veřejnou potřebu, na akci „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou –Zámostí“. Podle 
poslední informace VAKu,  Jč kraj žádost podpořil a je vysoká pravděpodobnost, že akce 
bude podpořena i na MZe.  Celková cena stavebních prací vysoutěžená ve VŘ firmou KOČÍ 
a.s. činí 49 921 069,- Kč vč. DPH. Dle dotačních pravidel lze získat dotaci MZe ve výši 45 % 
(v tom 10 % z prostředků Jč kraje), 45 % bude pokryto úvěrem se zvýhodněným úrokem 
(zajišťuje MZe v rámci dotace) a 10 % je povinná spoluúčast města. V nejbližší době lze, 
podle VAKu, očekávat dopis MZe s požadavkem na předložení žádosti o registraci a evidenci 
akce a k doložení dalších podkladů. Výsledek schválení financování by mohl být známý na 
podzim r. 2009. V březnu 2009 aktualizovaná žádost předpokládá realizaci akce v období 
VIII/2009 – XII/2010. Pokud bude akce schválena na MZe k financování, bude nutno stanovit 
termín realizace akce s ohledem na rozpočet města v r. 2010. Zastupitelstvo vzalo tyto 
informace na vědomí. 
 
 
c) Rada města 20.4.2009 usn. č. 1053/09 souhlasila s přípravou žádostí o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP) na projekt „Domov důchodců Hluboká nad Vltavou – 
zateplení obvodového pláště, střechy a solární ohřev TUV“.  Z OPŽP je možno získat dotaci 
až 90 % uznatelných nákladů zateplení a 40 % nákladů na solární ohřev.  V současné době je 
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vyhlášena 10. výzva k podání žádostí s termínem do 30.6.2009. Výzva umožňuje kombinovat 
instalaci solárního zařízení na ohřev vody - podoblast podpory 3.1.1. a zateplení objektu  - 
podoblast podpory 3.2.1. 
Součástí projektu je: zateplení a oprava střechy 0,720 mil. Kč, solární panely 2,6 mil. Kč, 
zateplení pláště a výměna části oken 7,6 mil. Kč. Celkové předpokládané stavební náklady 
akce jsou 10,920 mil. Kč, plus náklady na PD, TDI, zpracování žádosti, publicitu. 
Na zpracování žádosti a získání dotace byla oslovena firma Europoradenství s.r.o. 
s nabídkovou cenou ve výši 75 tis. Kč. Je nutno provést změnu rozpočtu. 
V polovině července 2009 bude vyhlášena samostatná výzva OPŽP na Oblast podpory 3.2. – 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (s možností, ale 
bez podmínky kombinace s podoblastí 3.1.1.) Žádosti bude možno podávat od 3.8. do 
30.9.2009. Vzhledem k přípravě podkladů projektu „Domov důchodců Hluboká nad Vltavou 
– zateplení obvodového pláště, střechy a solární ohřev TUV“ je možnost, že uvedený projekt 
bude podán až do této výzvy. Tato výzva umožní žádat o dotaci i na další připravované 
projekty města „Zateplení Základní školy Hluboká nad Vltavou“ a „Zateplení zdravotního 
střediska Hluboká nad Vltavou“. Zastupitelstvo města souhlasilo s podáním žádosti i na tyto 
projekty. 
 
Usnesení č. 499/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

- s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Domov důchodců Hluboká nad 
Vltavou – zateplení obvodového pláště, střechy a solární ohřev TUV“ a pověřuje 
starostu města podpisem žádosti o dotaci, 

- s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Zateplení Základní školy Hluboká nad 
Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci, 

- s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Zateplení zdravotního střediska 
Hluboká nad Vltavou“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci, 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0  
 
Usnesení č. 500/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 55/09 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 75 tis. za zpracování žádosti o dotaci OPŽP na projekt „Domov 
důchodců Hluboká nad Vltavou – zateplení obvodového pláště, střechy a solární ohřev 
TUV“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 5166 Zpracování žádosti o dotaci OPŽP na projekt 
„Domov důchodců Hluboká nad Vltavou – 
zateplení obvodového pláště, střechy a solární 
ohřev TUV“ 

75 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti -  0, zdržel se – 0 
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K bodu 7) 
Různé. 
a) Jednání zastupitelstva města se zúčastnili nájemci hotelu Bakalář na Masarykově třídě, 
kteří v minulosti požádali o souhlas města s umístěním výherních hracích automatů v jejich 
provozovně. Pan starosta krátce poreferoval o jejich požadavcích a poté nechal zastupitele 
hlasovat o udělení povolení k možnosti vystoupit na tomto jednání zastupitelstva. Zastupitelé 
hlasováním vystoupení hostů jednohlasně schválili a tito mj. uvedli, že hodlají v hotelové 
restauraci umístit výherní hrací automaty, které by byly přístupné pouze osobám starším 18-ti 
let, byly by monitorovány kamerami a provozovna by nebyla označena neony ani jinou 
reklamou. Ing. Adámek poté zastupitelům krátce poreferoval o průběhu předchozích 
jednáních ve věci a citoval jednotlivá ustanovení zákona, jenž tuto problematiku řeší. 
V následné diskuzi se zastupitelé ve většině vyslovili proti umisťování jakýchkoli výherních 
automatů v provozovnách na území obce a navrhli MÚ věc vyřešit obecně závaznou 
vyhláškou, která by tuto problematiku detailně upravovala a platila by nejen pro nově 
zřizované provozovny, ale i pro ty stávající. 
 
b) Ing. Zasadil informoval zastupitele o možnosti bezúplatného převodu areálu zříceniny 
Karlova hrádku, kterou vede státní podnik LČR ve svém majetku a tuto spravuje. 
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že v současné době by zřejmě nemělo o 
tento převod zájem. 
 
Poté starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Ing.Hana Hricová Ing.Josef Půr 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 
 


