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Zápis 
z 40. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 30.8.2010 
 
Přítomni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr,  

Aleš Raus, Karel Vácha,  Jan Piskač 
 
Omluveni:  Ing. Pavel Dlouhý 
 

K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 1668/10 
rada města s c h v a l u j e 

program svého jednání: 
1) Schválení programu. 
2) Dispozice s majetkem:  

a) Uzavření smlouvy o zřízení VB - kabel NN v pozemcích 339/3, 47/9 v k.ú. Munice 
(lokalita u monolitů) - SETERM CB.  

b) Uzavření smlouvy o sml. bud. o zřízení VB - kabel NN v pozemcích PK 3054/1, PK 
3056 v k.ú. Poněšice - PRO 22 v.o.s.  

c) Uzavření smlouvy o sml. bud. o zřízení VB - kabel NN v pozemcích 75/9, 75/10, 
1819/6 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - objekt Podzámčí - LK Projekt.  

d) Uzavření smlouvy o sml. bud. o zřízení VB - kabel NN v pozemku 1746/2 v k.ú. 
Hluboká n. Vlt. - dům manž. Václavkových - p. Kysnar.  

e) Prodej pozemku parc. č. 1096/72 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita Křesín) - stanovení 
dalšího postupu.  

f) Převzetí pozemků a ZTV v lokalitě Hůrka od vlastníků do vlastnictví města.  
g) Prodej pozemku parc. č. 868/26 ( nově vzniklý z 868/1 - lokalita u řadovek v Kostelci) 

v k.ú. Kostelec - JUDr. Stehlíková.  
h) Změna podmínek smlouvy o sml. bud. o prodeji pozemků pod RRC - Kardiocenturm 

Vysočina CZA a.s.  
i) Pronájem nebytových prostor v č.p. 17 Kostelec (prostory po MŠ) - stanovení dalšího 

postupu.  
j) Pronájem nebytových prostor v č.p. 277 Pražská, Hluboká nad Vltavou (prostory po 

MŠ) - pí. Lucie Čermáková.  
k) Žádost o snížení nájemného za stánky v Bezručově ul. – Staročeské Trdlo s.r.o.  
l) Žádost o poskytnutí zálohy na provoz sokolovny - TJ Sokol Hluboká nad Vltavou.  
m) Využití bytu v Panoramě – doplnění údajů. 
n) Věcné břemeno – kanalizace Zámostí. 
o) Žádost o změnu nájemce – byt v čp. 247, Žižkova ul. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Rozpočtová opatření účetního charakteru – STAŽENO Z PROGRAMU. 
b) Navýšení nákladů na elektrifikaci zvonění - kaplička v Zámostí.  
c) Navýšení na projekty a posudky.  
d) Žádost o finanční výpomoc k prořezání stromů v areálu - Jachetní oddíl Slavoj 

Hluboká nad Vltavou.  
e) Žádost o příspěvek na.ročník volejbalového turnaje žen – TJ Hluboká nad Vltavou, 

odd.volejbalu. 
f) Infotabule Bavorovice – návrh na obnovu.  
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g) Nabídka na zpracování rozpočtového výhledu vč. analýzy financí města. 
h) Právní služby – prodej domu Purkarec 131. 
i) Úhrada zbylé části kupní ceny pozemku v Zámostí – České lesy a.s. 

4) Granty a dotace. 
a) Souhlas s podáním  žádostí o dotaci MAS – ČOV Kostelec, Obnova kaple 

Samaritánka.  
b) Změna rozpočtu akce Obnova kaple Zámostí. 
c) Přijetí daru ČEZ a.s. – oprava kaple Munice. 

5) VŘ hasičská zbrojnice Bavorovice. 
6) Různé. 

a) Informace o nákladech kanalizace Pražská.  
b) Problematika vodoměrné šachty p. Máši – hřiště v Zámostí.  
c) Plnění opatření k rušení nočního klidu. 
d) Dopravní značení – Horní ul. 
e) Memoriál Miroslava Dvořáka – žádost o záštitu, pověření k jednání, příspěvek na 

občerstvení. 
f) Žádost o koupi hasičského vozidla. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
a) Společnost SETERM CB a.s. požádala jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o 
souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN na pozemcích 
parc. č. 339/3, 47/9 v k.ú. Munice, které jsou v majetku města. Jedná se o pozemky pod 
komunikací v lokalitě u bývalé prodejny Jednoty, která byla přestavěna na rodinný dům. 
Stavba již byla provedena a je třeba uzavřít smlouvu o zřízení VB, když k jejímu budoucímu 
uzavření se město zavázalo již usnesením RM č. 734/06 ze dne 20.2.2006. .         
 
Usnesení č. 1669/10 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kabelu NN 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, v pozemcích parc. č. 339/3, 47/9 v k.ú. Munice. Úplata za zřízení VB 
bude sjednána v souladu s příslušnou směrnicí města. Rada města ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
b) Společnost PRO 22 v.o.s. požádala jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN 
na pozemcích PK parc. č. 3056, 3054/1 v k.ú. Poněšice, které jsou v majetku města. Jedná se 
o pozemky pod komunikací směrem z Poněšic do obory u rodinného domu p. Pavlovského, 
nacházejícího se na pozemku parc. č. 2613/2. Po realizaci stavby a jejím zaměření bude 
uzavřena smlouva o zřízení VB.          
 
Usnesení č. 1670/10 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení kabelu NN ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v pozemcích PK parc. č. 3056, 3054/1 v k.ú. 
Poněšice. Úplata za zřízení VB bude sjednána v souladu s příslušnou směrnicí města. 
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Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 
 

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

c) Společnost LK Projekt požádala jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN 
na pozemcích parc. č. 75/9, 75/10, 1819/6 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, které jsou v majetku 
města. Jedná se o pozemky pod komunikací u nově budovaného bytového domu Podzámčí 
v centru města. Po realizaci stavby a jejím zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení VB.          
 
Usnesení č. 1671/10 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení kabelu NN ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v pozemcích parc. č. 75/9, 75/10, 1819/6 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Úplata za zřízení VB bude sjednána v souladu s příslušnou 
směrnicí města. Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 
. 
  

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
d) Pan František Kysnar požádal jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN 
na pozemku parc. č. 1746/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je v majetku města. Jedná se o 
pozemek pod komunikací u domu manželů Václavkových v Zámostí ve Smetanově ulici. Po 
realizaci stavby a jejím zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení VB.          
 
Usnesení č. 1672/10 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení kabelu NN ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v pozemku parc. č. 1746/2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Úplata za zřízení VB bude sjednána v souladu s příslušnou směrnicí města. 
Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
e) Rada města na svém zasedání dne 28.6.2010 projednávala žádost pana Jurky o prodej 
pozemku parc. č. 1096/72 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Křesín). Jedná se o pruh 
pozemku sousedící s pozemkem parc. č. 1096/39 ve vlastnictví pana Jurky. Část pozemku 
parc. č. 1096/72 má pronajatou pan Jindřich Turek, bytem Křesínská 657, Hluboká nad 
Vltavou, který měl o prodej pronajaté části tohoto pozemku taktéž zájem, nicméně z jednání 
s ním vyplynulo, že není ochoten akceptovat minimální kupní cenu ve výši 700,- Kč za 1 m2 
plochy. Dalšími sousedními vlastníky pozemků jsou Pozemkový fond ČR, pan Karel Hájek, 
bytem Vondrov 762 a paní Taťána Štěpková, bytem Vondrov 762. Rada města uložila MÚ 
záměr prodej zveřejnit na úřední desce města a oslovit všechny shora uvedené vlastníky zda 
by měli o pozemek (resp. jeho jednotlivé části) zájem. Všichni zájemci akceptují minimální 
kupní cenu ve výši 700,- Kč za 1 m2 plochy a účast v soutěži. V diskuzi zazněly tři návrhy: 
prodat pozemek nejvyšší nabídce, prodat pozemek jako prodloužení zahrad u RD a rozdělit 
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pozemek poměrně mezi čtyři sousední majitele (u RD a p. Jurkovi). MÚ projedná možnost 
rozdělení pozemku se žadateli.  
 
f) Na město se obrátil p. Karel Vácha mladší v zastoupení vlastníků pozemků v lokalitě 
Hůrka,  se žádostí o schválení bezúplatného převodu pozemků pod ZTV a tohoto ZTV 
(vodovod, kanalizace, komunikace) do vlastnictví města. Jedná se o pozemky nově vzniklé 
dle oddělovacího GP č. 2172-5/2010 ze dne 29.3.2010, a to pozemky parc. č. 423/99 
(vlastníci Karel Vácha st., Eliška Váchová, Vladimír Adam, Eliška Adamová), parc. č. 423/98 
(vlastníci Karel Vácha st., Eliška Váchová), parc. č. 423/97, parc. č. 423/101 (vlastníci 
Stavitelství Karel Vácha a syn, Karel Vácha ml., Miroslava Váchová, Karel Poborský, 
Marcela Poborská), 423/96, parc. č. 423/103 (vlastníci Jan Lafata, Miroslav Lafata), parc. č. 
423/6 (Karel Vácha ml, Miroslava Váchová), 423/102, parc. č. 423/43 (vlastník Galina 
Pýchová), parc. č. 423/95, parc. č. 423/94, parc. č. 423/100 (vlastníci Vlastimil Bízek,, 
Ludmila Bízková, Lukáš Adam), to vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Podmínkou přijetí ZTV 
do vlastnictví je, tak jako v ostatních analogických případech, jejich dokončení, kolaudace a 
převzetí do správy (kanalizace, vodovod) společností ČEVAK a.s.   

 
Usnesení č. 1673/10 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem nově zniklých pozemků pod 
ZTV a tohoto ZTV (komunikace, kanalizace, vodovod) v lokalitě Hůrka do majetku 
města. Jedná se o pozemky nově vzniklé dle oddělovacího GP č. 2172-5/2010 ze dne 
29.3.2010, a to pozemky parc. č. 423/99 (vlastníci Karel Vácha st., Eliška Váchová, 
Vladimír Adam, Eliška Adamová), parc. č. 423/98 (vlastníci Karel Vácha st., Eliška 
Váchová), parc. č. 423/97, parc. č. 423/101 (vlastníci Stavitelství Karel Vácha a syn, 
Karel Vácha ml., Miroslava Váchová, Karel Poborský, Marcela Poborská), 423/96, 
parc. č. 423/103 (vlastníci Jan Lafata, Miroslav Lafata), parc. č. 423/6 (Karel Vácha 
ml, Miroslava Váchová), 423/102, parc. č. 423/43 (vlastník Galina Pýchová), parc. č. 
423/95, parc. č. 423/94, parc. č. 423/100 (vlastníci Vlastimil Bízek,, Ludmila Bízková, 
Lukáš Adam), vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Pozemky budou převzaty do majetku 
města v souladu s pravidly pro budování ZTV. ZTV bude přijato do majetku města po 
jeho dokončení, kolaudaci a převzetí (kanalizace, vodovod) společností ČEVAK a.s. 
do správy. Rada města pověřuje MÚ administrací věci.    
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby ZTV Hůrka. K termínu odevzdání byly předloženy 3 nabídky, které byly projednány 
v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: 
 

 AKORD – stavební a 
obchodní společnost, 
spol. s r.o. 

STRABAG a.s. Stavitelství Karel 
Vácha a syn s.r.o. 

Celková cena bez DPH 5.927.260,00 5.850.003,79 5.725.099,00 
DPH 1.185.452,00 1.170.000,76 1.145.020,00 
Celková cena včetně 
DPH 7.112.712,00 7.020.004,55 6.870.119,00 

 
Vzhledem k tomu, že dle hodnotících kriterií (cena) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější 
nabídka Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o., byla tato doporučena k uzavření smlouvy o dílo. 
V rozpočtu na letošní rok je na tuto stavbu vyčleněna částka 2 mil. Kč vč. DPH.  
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Usnesení č. 1674/10 
rada města   d o p o r u č u j e 

ve věci stavby „ZTV Hůrka“ uzavřít smlouvu o dílo se společností Stavitelství Karel 
Vácha a syn s.r.o. tak, že v roce 2010 bude splaceno 2 miliony Kč vč. DPH  a veškeré 
další úhrady budou prováděny dle rozpočtových možností města v dalších letech s tím, 
že zhotovitel stavby není oprávněn požadovat penále z prodlení či jakékoliv náhrady. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
g) Na město se obrátila paní JUDr. Miluše Stehlíková, bytem Dukelských bojovníků 2081, 
Tábor, se žádostí o prodej části pozemku  parc. č. 868/1 o výměře 232 m2, oddělovacím GP   
č. 128-189/99, ze dne 20.12.1999, nově označené jako 868/26, vše v k.ú. Kostelec (lokalita u 
řadových domů). JUDr. Stehlíková je vlastníkem sousední usedlosti č.p. 15, tento pozemek 
má v současné době v pronájmu, udržuje jej a současně dle dohody s městem bez nároku na 
náhradu udržuje okolí kapličky Svatého Jána na okraji obce, směrem na Hlubokou nad 
Vltavou. Osadní výbor Kostelec se shora uvedeným prodejem dle sdělení Ing. Pudila 
souhlasí.   
 
Usnesení č. 1675/10 
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 868/1 o celkové 
výměře 232 m2, oddělovacím GP č. 128-189/99, ze dne 20.12.1999, nově označené 
jako 868/26, vše v k.ú. Kostelec, paní JUDr. Miluši Stehlíkové, bytem Dukelských 
bojovníků 2081, Tábor, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu    
70,- Kč za 1m2 převáděné plochy. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a její 
následné předložení ke schválení zastupitelstvu města.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Společnost Kardiocentrum Vysočina CZA s.r.o. má v současné době pronajaty pozemky 
pod areálem RRC. Jedná se o pozemky, resp. jejich části, parc. č. 188, st.86/1, st.86/3, 1681/1, 
1681/3 a 1812/2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou – viz. situace. Zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 11.1.2010 odsouhlasilo, že dotčené pozemky budou po dokončení stavby 
převedeny do vlastnictví investora, přičemž současně schválilo uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, na základě které se zavázalo kupní smlouvu uzavřít do 90-ti dnů od nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby RRC. Dále bylo dohodnuto, že před uzavřením 
samotné kupní smlouvy bude dokončená stavba na náklady investora geometricky zaměřena, 
zastavěné pozemky odděleny a ty se poté stanou předmětem převodu. Z nových jednání mezi 
vedením města a investorem vyplynul požadavek investora o odklad uzavření kupní smlouvy. 
Tato by měla být uzavřena až poté, co budou známy výsledky dotačního programu ROP, páté 
výzvy, ze kterých vyplyne, zda investor RRC obdrží dotaci či nikoli.  
 
Usnesení č. 1676/10 
rada města  d o p o r u č u j e       

zastupitelstvu města souhlasit se změnou smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 
12.1.2010, na základě které budou v budoucnu prodány části pozemků ve vlastnictví 
města parc. č. 188, st.86/1, st.86/3, 1681/1, 1681/3 a 1812/2, zastavěné budovami 
RRC, investorovi této stavby, společnosti Kardiocentrum Vysočina CZA s.r.o., se 
sídlem Hluboká nad Vltavou, Čsl. Armády 26, IČ: 26016877, za cenu dle znaleckého 
posudku, minimálně však za 700,- Kč za 1 m2 plochy s tím, že kupující uhradí náklady 
na zpracování oddělovacího geometrického plánu, znaleckého posudku a správní 
poplatek spojený s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Obsahem změny smlouvy o 
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smlouvě budoucí kupní bude ujednání, že samotná kupní smlouva bude uzavřena 
nejdříve poté, co budou známy výsledky dotačního programu ROP, páté výzvy.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
i)  Na základě předchozího rozhodnutí RM bude z finančních důvodů a z důvodu malého 
počtu dětí ke dni 1.9.2010 zrušeno odloučené pracoviště městské mateřské školky v Kostelci. 
Na základě žádosti OS Jihočeská růže, které zde mělo provozovat soukromou mateřskou 
školku, rada města na svém minulém zasedání odsouhlasila pronájem těchto prostor OS a 
pověřila MÚ dojednáním podmínek nájemní smlouvy. Ing. Paukejovou (OS Jihočeská růže) 
ale bylo následně sděleno, že OS zde mateřskou školku v žádném případě provozovat 
nehodlá, protože na to není personálně ani finančně vybaveno.  
Rekapitulace finančních dopadů zrušení MŠ Kostelec : 
Roční náklady   MŠ  (skut. r. 2009) 

= úspora Kč 
ZŠ předpoklad  
= navýšení Kč 

Rozdíl 
= úspora Kč 

Mzdy a odvody 465 241 40 738 424 503 
Provoz 152 943 90 256 62 687 
Celkem  618 184 130 994 487 190 
Opravy a údržba 11 230 10 000 1 230 
Cekem za rok 629 414 140 994 488 420 
O uvedené částky bude upraven rozpočet MŠ a ZŠ na r. 2011. 
Pro rok 2010 by zrušení MŠ Kostelec a převzetí těchto prostor do užívání ZŠ znamenalo 
změnu rozpočtu v poměrné výši za 4 měsíce (září – prosinec 2010): 
MŠ  úspora nákladů 210 tis. Kč 
ZŠ  navýšení nákladů   50 tis. Kč 
Rada byla seznámena s negativním vyjádřením OV Kostelec k záměru OS Jihočeská růže 
rozšířit svoje působení do dalších prostor v domě Kostelec č. 17. 
Rada závěrem konstatovala, že vzhledem k vyjádření OS Jihočeská růže, že ve výše 
uvedených prostorech nebude provozovat školku, bude prostory v 1.patře užívat nadále 
výhradně ZŠ.   
 
j)   Na město se obrátila paní Lucie Čermáková, bytem Jivno u Českých Budějovic, se žádostí 
o pronájem objektu bývalé MŠ na adrese Pražská 277, Hluboká nad Vltavou a přilehlého 
pozemku parc. č. 1195/1, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Paní Čermáková je zaměstnankyní 
společnosti Hluboká Invest a.s., provozující ve městě golfový areál. MÚ požádal Mgr. 
Remtovou o vyčíslení nákladů na provoz objektu a dle jejího sdělení tyto činily v roce 2009 
částku 97.111,- Kč (Plyn 61.798,-, Elektřina 19.360,-, Voda 6.425,-, Popelnice 2.400,-, Nájem 
telefonní linky 7.128,-), tedy cca. 8.500,- Kč měsíčně. Rada města zvážila budoucí využití 
objektu a odsouhlasila jeho pronájem paní Čermákové na dobu určitou jednoho roku za 
nájemné ve výši 10.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 1677/10 
rada města s o u h l a s í      

s pronájmem objektu bývalé MŠ na adrese Pražská 277 a přilehlého pozemku 1195/1, 
vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou,  paní Lucii Čermákové, bytem Jivno u Českých 
Budějovic, na dobu určitou v trvání 1 roku. Měsíční nájemné se stanovuje ve výši 
10.000,- Kč. K dojednání bližších podmínek nájmu RM pověřuje starostu města a MÚ. 
Rada města současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné 
nájemní smlouvy.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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k) Společnost Staročeské TRDLO s.r.o. má na dobu od 1.5.2010 na rok pronajaty stánky v 
Bezručově ul. za nabídnutou částku 305 000,- Kč za rok. Z 5 stánků využívá 3 pro svou 
činnost a další dva předpokládala dále pronajmout. Pronajmout se podařilo 1 stánek pro 
Galerii Knížecí Dvůr od 1.7. do 31.12.2010 za 30 tis. Kč a jeden stánek zůstal nevyužitý. Na 
r. 2011 má společnost již zajištěno využití pro všechny stánky. Z tohoto důvodů žádají o 
poměrnou slevu z nájmu za dobu, kdy obchody zůstaly nevyužity.   
 
Usnesení č. 1678/10 
rada města     n e s o u h l a s í 

se snížením nájemného za stánky v Bezručově ul. společnosti Staročeské TRDLO 
s.r.o. 
  

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
l) Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou žádá o poskytnutí zálohy na provoz 
sokolovny na rok 2010 ve výši 150 tis. Kč s tím, že o tuto částku bude snížen příspěvek města 
při ročním vyúčtování provozu sokolovny. V rozpočtu města je na provoz sokolovny 
vyčleněna částka příspěvku ve výši 300 tis. Kč.  
Standardně byl příspěvek vyplácen na konci roku v plné výši až po předložení ročního 
vyúčtování nákladů na provoz sokolovny. 
 
Usnesení č. 1679/10 
rada města     s o u h l a s í 

s vyplacením zálohy na provoz sokolovny na rok 2010 Tělocvičné jednotě Sokol 
Hluboká nad Vltavou ve výši 150 tis. Kč. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 

m) Městská rada dne 2.8.2010 projednala žádost Petra Sanigy, strážníka městské policie 
Hluboká n.V., který požádal o přidělení bytu v č.p. 974 po panu Píšovi (KC Panorama).  
P.Píša navrhl využít uvolněný byt jako učebnu pro hudební školu.  Rada řešení odložila s tím, 
že budou do jejího příštího jednání předloženy doplňující údaje. 
Na základě zhodnocení předložených doplňujících údajů rada města rozhodla nepronajímat 
dále byt k bydlení a zrekoloaudovat jej na nebytové prostory s tím, že prostory budou užívány 
jako učebna hudební školy a o ušlé nájemné z bytu bude navýšeno nájemné společnosti 
Sinfonie s.r.o. 
 
Usnesení č. 1680/10 
rada města s o u h l a s í   

s rekolaudací bytu č. 1 v KC Panorama na nebytové prostory, s rozšířením předmětu 
nájmu nebytových prostor v  KC Panorama čp. 974 společnosti Sinfonie s.r.o. o tyto 
prostory a s navýšením ročního nájemného o 25 000 Kč od 1.9.2010. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0  
 
n) V souvislosti se stavbou Intenzifikace ČOV Zámostí bylo zjištěno, že kanalizace 
„Kanalizační sběrač Zámostí“ uložená na pozemcích parcelní číslo 1123/2, 1113/1, 1107/1 a 
1107/3, nemá zřízeno věcné břemeno. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. 
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Usnesení č. 1681/10 
rada města s o u h l a s í 

s podáním žádosti o uzavření věcného břemene pro zřízení věcného břemene pro  
přístup, příjezd k opravám a údržbě kanalizace s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích na  pozemky parcelní číslo 1123/2, 1113/1, 1107/1 a 1107/3 katastrální 
území Hluboká nad Vltavou a s vypracováním příslušného geometrického plánu. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0  
 
o) Rada projednala žádost Marie Kubouškové o ukončení nájmu bytu č.7 v Žižkově ul. čp. 
247 k 30.9.2010 a žádost Zdeňky Kovářové, Polní 930 o změnu nájemce tohoto bytu na její 
osobu. Dle vyjádření ředitele PMH v bytě pronajatém Marii Kubouškové s ní od 25.5.2009 
bydlela a sdílela společnou domácnost její vnučka Zdeňka Kovářová. Paní Kuboušková 
v současné době v bytě ze zdravotních důvodů nebydlí a Zdeňka Kovářová požaduje přepsat 
byt na sebe. Pro přechod nájmu není splněna podmínka bydlení ve společné domácnosti 
s nájemcem nepřetržitě alespoň po dobu tří let. 
MÚ prověřil současný stav – PMH povolil rekonstrukci bytu na vlastní náklady nájemce 
(údajně bylo vloženo cca 500 tis. Kč). Vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu nájemce bytu 
p. Kubouškové již jmenovaná pravděpodobně nebude moci nadále v bytě bydlet, bude  bydlet 
u své dcery v RD a proto požádala o ukončení nájmu. Vnučka paní Kubouškové by tak 
zůstala bydlet v jejím bytě sama bez právního důvodu. Rada žádosti vyhověla a přidělila byt 
Zdeňce Kovářové. 
 
Usnesení č. 1682/10 
rada města s o u h l a s í   

s přenecháním bytu č. 7 v domě č.247, Žižkova ul. do nájmu p. Zdeňce Kovářové 
bytem Polní 930 od 1.10.2010 na dobu neurčitou. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 3) 
a) Bod byl stažen z programu. 
 
b) Městská rada se dne 2.8.2010 zabývala rozpočtem akce „Obnova kaple Panny Marie a sv. 
Vojtěcha Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ a doporučila zastupitelstvu města souhlasit 
rozšíření akce o elektrifikací zvonění s nákladem 101 825,- Kč. Po prověření jednotlivých 
položek rozpočtu vyšlo najevo, že byla opomenuta částka 9 145,- Kč, tj. celkem náklady na 
elektrifikaci činí 110 970,- Kč.  
Vzhledem k tomu, že akce je součástí projektu podpořeného dotací MAS je možno v rámci 
projektu navýšit jeho rozpočet o vícepráce do výše 20 % původního rozpočtu. Současně 
dochází v rozpočtu projektu i k vypuštění nákladů na informační desku.  
SOD se zhotovitelem akce bude upravena dodatkem a na ostatní vícepráce bude uzavřena 
samostatná smlouva. 
Rada města doporučila provést opravu rozpočtu projednaného v RM 2.8.2010 a doporučila 
ZM změnu rozpočtu odsouhlasit.   
 
Usnesení č. 1683/10 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové 
a ve výdajové části na akci „Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha v Zámostí“ a 
to v příjmech ponížení o 168,4 tis.Kč na „Dotace MAS – kaple Panny Marie a sv. 
Vojtěcha v Zámostí“ a ve výdajové části ponížení o 176,6 Kč na „Obnova kaple 
Panny Marie a sv. Vojtěcha v Zámostí“.  
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Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4222 Dotace MAS– kaple Panny Marie a sv. 
Vojtěcha v Zámostí 

- 168,4 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6121 Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha 
v Zámostí 

- 176,6 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
c) Rada se zabývala žádostí MÚ o navýšení položky „Projekty a posudky“. Rada byla 
seznámena s akcemi, na které byly prostředky vyčerpány. Vzhledem k dalším plánovaným 
akcím MÚ požádal radu o doporučení zastupitelstvu schválit navýšení položky.  
 
Usnesení č. 1684/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s navýšením rozpočtu o 300 tis. Kč na „Projekty a 
posudky“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 projekty a posudky 300 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Jachetní oddíl Slavoj Hluboká n.V. o.s. má od města pronajaty ke své sportovní činnosti 
pozemky u Bezdreva na  p.č. 2012/1, 2012/2, 2012/3 a st. 1212 a 1213 vše v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Na pozemcích se nachází řada vzrostlých stromů, z nichž některé začínají ohrožovat 
bezpečnost členů oddílu i účastníků sportovních akcí.JO požádal odbor ZP MÚ o posouzení 
situace a o souhlas s pokácením některých stromů a s prořezáním některých nebezpečných 
stromů. Nedobrý stav stromů zhoršuje i voda vtékající do areálu loděnice z přilehlé místní 
komunikace a sousední louky, která podmáčí terén a poškozuje stromy, které se tím stávají 
nebezpečnými.MÚ Hluboká nad Vltavou situaci na místě prověřil a doporučil, že bude nutno 
vybrané nebezpečné stromy v době vegetačního klidu odstranit případně ořezat. 
Obdobný problém požaduje řešit paní Blanka Peřinová z chatové osady v Poněšicích, kde 
žádá o pokácení dvou stromů v blízkosti chaty, které svými kořeny poškozují zdivo chaty a 
pravděpodobně i izolace, což se projevuje prosakem vody do budovy. Stromy zde dle pí. 
Peřinové vysadili v minulosti její rodiče. 
V rozpočtu města je na r. 2010 na tyto účely vyčleněna částka 100 tis. Kč, které jsou určeny 
především na asanaci Bavorovické aleje a akutní případy. Doporučuje se nebezpečný strom 
v areálu JO Slavoj Hluboká n.V. o.s. pokácet z rozpočtu r. 2010 a do rozpočtu r. 2011 zařadit 
na tyto účely částku vyšší o cca 50 tis. Kč a současně požadovat v odůvodněných případech 
na žadatelích o kácení jejich finanční spoluúčast. 
 
Usnesení č. 1685/10 
rada města d o p o r u č u j e  

zařadit do rozpočtu města na r. 2011 navýšení částky na údržbu stromů na pozemcích 
města o cca 50 tis. Kč. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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e) TJ Hluboká nad Vltavou, oddíl volejbalu pořádá tradiční již 14. ročník volejbalového 
turnaje žen 28.8.2010 s účastí 5 – 8 družstev krajského přeboru a žádá o příspěvek na 
zakoupení věcných cen a odměnu pro rozhodčího ve výši 2 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 1686/10 
rada města s o u h l a s í  

s poskytnutím příspěvku TJ Hluboká nad Vltavou- oddíl volejbalu, na volejbalový 
turnaj žen a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města            
č. 58/10 ve výdajové části ve výši 2 tis. Kč na „Příspěvek na volejbalový turnaj žen - 
TJ Hluboká n.V.-odd.volejbalu“ 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222  Příspěvek na volejbalový turnaj žen - TJ 
Hluboká n.V.-odd.volejbalu 

2 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) V obci Bavorovice byla v minulosti naproti hospodě instalována informační tabule 
Městského informačního systému s mapou Bavorovic a okolí. V současné době je již 
nečitelná a osadní výbor Bavorovice vznesl požadavek na pořízení nové tabule. Město 
oslovilo firmu SOMARO CZ, která v loňském roce pořizovala obdobné tabule ve městě, a 
která nabídla zhotovení a osazení tabule v Bavorovicích za 29 552,- Kč. Tabule je navržena 
s anti-graffiti úpravou, se zárukou 2 roky, v provedení obdobném jako tabule ve městě. Na 
tabuli bude mapa s vyznačením cyklotras a informace o Bavorovicích s fotkami. Rada uložila 
MÚ zařadit tuto akci do rozpočtu roku 2011. 
 
Usnesení č. 1687/10 
rada města u k l á d á   

MÚ navrhnout zařazení pořízení infotabule do obce Bavorovice za 30 tis. Kč při 
projednávání rozpočtu města na rok 2011.   
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Firma Regionservis s.r.o., nabízí obcím zpracování rozpočtového výhledu obce vč. analýzy 
dosavadního hospodaření obce. Rada  města návrh projednala a zpracování výhledu za 
nabízenou cenu neakceptovala. 
 
h) V souvislosti s prodejem bytového domu Purkarec 131 zajišťovala pro město právní služby 
AK Vavroch a partneři. Tyto služby spočívaly ve službách notáře při založení bytového 
družstva, kolky, notářský zápis, služby advokáta. Celkové náklady činí 38 596,- Kč. 
Při prodeji sousedního domu Purkarec čp. 130 se město podílelo na úhradě nákladů na právní 
služby polovinou. Rada zvolila stejný postup a uhradí tedy částku ve výši 19,298 Kč. Druhá 
polovina bude připočtena k prodejní ceně domu. 
 
Usnesení č. 1688/10 
rada města s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady  města č. 59/10 ve 
výdajové části ve výši 19,298  Kč na „Právní služby - prodej domu Purkarec 131“. 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

  Právní služby.-prodej domu Purkarec 131 19,298 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 
 
i) Město koupilo v r. 2009 od společnosti České lesy, a.s. pozemky v areálu sběrného dvora 
v Zámostí u PMH s kupní cenou 1 163 400 Kč. V r. 2009 byla uhrazena ½ kupní ceny ve výši 
582 000,- Kč. Dle kupní smlouvy měla být uhrazena celá částka již v r. 2009. Zbývající část 
ve výši 581 400 Kč byla zadržena s tím, že tato částka bude uhrazena po vyrovnání dluhů 
sesterské společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. Na r. 2010 nebyl doplatek kupní ceny do 
rozpočtu zařazen. V současné době se na město obrátila společnost České Lesy a.s. 
s požadavkem úhrady zbytku kupní ceny s tím, že vzájemné pohledávky se společností Lesy 
Hluboká nad Vltavou a.s. jsou již vyrovnány. Město ale uvedenou částku nemá zařazenu 
v rozpočtu města na r. 2010. Rada řešení odložila s tím, že bude se společností České Lesy 
a.s. dále jednáno.  
 
K bodu 4) 
a) Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko vyhlásila 30.8.2010 5. výzvu k předkládání 
žádostí o podporu projektů. 
Grantové pracoviště MÚ navrhuje podat žádosti na tyto projekty: 

a) Parkoviště Fügnerova – jedná se o možnost získat dotaci na dokončení parkoviště. Na 
akci bylo požádáno o dotaci ROP - 6. výzva, jejíž výsledek není dosud znám. 

b) Obnova kaple Samaritánka – lze žádat o dotaci v oblasti 3.  
 
Usnesení č. 1689/10 
rada města s o u h l a s í 

s podáním žádostí o dotaci MAS na projekty „Parkoviště Fügnerova“ a  „Obnova 
kaple Samaritánka“ 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) V bodu 3 b) byl projednána změna rozpočtu akce „Obnova kaple Panny Marie a sv. 
Vojtěcha Hluboká nad Vltavou – Zámostí“. 
Vzhledem k tomu, že akce je součástí projektu podpořeného dotací MAS je možno v rámci 
projektu navýšit jeho rozpočet oproti výsledku VŘ o vícepráce max. do výše 20 % původního 
rozpočtu. Současně dochází v rozpočtu projektu i k vypuštění nákladů na informační desku. 
Do rozpočtu projektu se tedy navrhuje zařadit vícepráce firmy Perner a práce na opravě 
kamenné zdi, celkem vícepráce ve výši 68 401 Kč (19,74 %) a v tomto smyslu dodatkem 
upravit SOD se zhotovitelem a změny předložit ke schválení MAS resp. SZIF. Schválení 
změny může oddálit výplatu dotace. 
 
Usnesení č. 1690/10 
rada města s o u h l a s í 

s úpravou rozpočtu projektu MAS „Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha 
Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ zařazením víceprací ve výši do 20 % a s uzavřením 
dodatku SOD se zhotovitelem akce. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

 
c) Město požádalo Jč kraj o grant na projekt „Rekonstrukce sakrální stavby návesní kaple 
v Municích“ na opravu střechy. Nyní město obdrželo darovací smlouvu od ČEZ, a.s. na 
poskytnutí finančního daru na tuto akci ve výši 40 tis. Kč. 
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V rámci projektu MAS město podalo žádost o dotaci na projekt „Oprava kaple v Municích“. 
Do projektu je zařazena celková opravu kaple včetně oken, dveří, podlahy a vymalování, čímž 
celkové náklady dosáhnou vč. rezervy cca 660 tis. Kč vč. DPH. V rozpočtu města je zařazena 
oprava střechy kaple s částkou 50 tis. Kč s tím, že OV Munice dofinancuje opravu ze svého 
rozpočtu ve výši 150 tis. Kč. Doporučuje se v r. 2010 provést opravu střechy, kde je zajištěno 
financování a v r. 2011 provést zbývající opravy s tím, že pokud nebude dotace MAS 
poskytnuta tyto práce nebudou prováděny. Dotace MAS kryje 90 % nákladů stavby bez DPH. 
Celkové předpokládané náklady  660 tis. Kč vč. DPH ( včetně rezervy) 
(střecha – 210, fasáda - 160 tis. Kč, podlaha - 180 tis. Kč , okna a dveře - 100 tis. Kč, interiér 
– 10 tis. Kč),  
Dotace MAS     495 tis. Kč 
Dar ČEZ      40 tis. Kč 
Spolufinancování městem    125 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 1691/10 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města  
- přijetí daru ČEZ, a.s. na projekt „Rekonstrukce sakrální stavby návesní kaple 

v Municích“ ve výši 40 tis. Kč 
- provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části ve výši 40 tis. 

Kč na „Dar ČEZ -Rekonstrukce sakrální stavby návesní kaple v Municích“  
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
Na základě usnesení zastupitelstva města byla zajištěna projektová dokumentace na stavbu 
„Občanská vybavenost Bavorovice“ a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Organizací výběrového řízení byl pověřen JUDr. Vlastimil Hájek. K termínu odevzdání bylo 
předloženo 6 nabídek, 4 byly vyloučeny pro nesplnění náležitostí vyžadovaných zákonem o 
veřejných zakázkách. V komisi pro posouzení a hodnocení nabídek byly projednány dvě 
nabídky – Památky Tábor s.r.o. (cena 8.589 tis. Kč vč. DPH, 5 let záruční doba) a Ing. Jiří 
Mach, J.Hradec (7.175 tis. Kč, 10 let záruční doba). Vzhledem k tomu, že dle hodnotících 
kriterií (cena, záruční doba) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka Ing. Jiřího Macha, 
byla tato doporučena k uzavření smlouvy o dílo. 
K rozhodnutí o vyloučení uchazeče byla společností Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. 
podána městu Hluboká nad Vltavou námitka.  K námitce uchazeče bylo zpracováno JUDr. 
Vlastimilem Hájkem stanovisko a předloženo na jednání rady. Rada námitce nevyhověla.  

 
Usnesení č. 1692/10 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu ve věci stavby „Občanská vybavenost Bavorovice“ vybrat pro realizaci 
firmu Ing. Jiří Mach, J.Hradec. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 

 
Usnesení č. 1693/10 
rada města r o z h o d u j e   

ve věci podané námitky společnosti Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. k rozhodnutí 
o vyloučení z účasti v zadávacím řízení u veřejné zakázky „Občanská vybavenost 
Bavorovice“ tak, že se námitce se nevyhovuje.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 
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K bodu 6) 
a) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost ČEVAK a.s. s návrhem, aby město 
provedlo výměnu kanalizace v ulici Pražská v délce cca 500. V této ulici došlo již k několika 
haváriím a část potrubí je již vyměněna. Chybí vyměnit úsek od mostu k ulici Zeyerova. 
V souvislosti s plánovaným uzavřením mostu přes Vltavu od 1. srpna 2010 do 30. června 
2011, kdy bude omezen provoz v tomto úseku, uložila rada města zjistit předpokládané 
náklady na výměnu kanalizace. Úsek, kde bude nejvíce omezen provoz je mezi mostem a 
vjezdem do areálu pily, t.j. cca 300 m. Při zásahu do vozovky by bylo vhodné provést 
napojení objektu školky na vodovod (v současné době je školka připojena z Jiráskovy ulice 
přes soukromé zahrady). Je nutno rovněž počítat s požadavkem SUS na provedení nového 
povrchu v celé šířce vozovky. Po konzultaci s ČEVAK a.s. jsou předpokládané náklady: 

kanalizace DN 400 – 300 m     2.600 tis. Kč 
přípojky prům. délka 10 m – 18 ks 
10*2.000,- = 20.000,- + 2.000,- = 22.000,-*18    400 tis. Kč 
nová přípojka vody pro školku         20 tis. Kč 
vozovka – 300 * 6,5 m * 500,-      975 tis. Kč 
obrubníky 170 m * 300,-         51 tis. Kč 
Celkem       4.046 tis. Kč 
DPH 20%          809 tis. Kč 
CELKEM       4.855 tis. Kč 

 
Usnesení č. 1694/10 
rada města u k l á d á  

městskému úřadu pokračovat ve spolupráci s ČEVAK a.s. na zpracování potřebné 
dokumentace a rozpočtu a zajištění příslušných správních povolení nutných k realizaci 
výměny kanalizace v ulici Pražská v úseku ulic Třeboňská – Křesínská a následně 
vrátit na jednání rady města. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) V Hluboké nad Vltavou – Zámostí byla při stavbě dětského hřiště provádějící firmou 
zavezena vodoměrná šachta na vodovodní přípojce pro objekt bydlení č.p. 558. Na město 
Hluboká nad Vltavou se obrátil majitel objektu pan Václav Máša se žádostí o zjednání 
nápravy t.j. opětné zpřístupnění šachty. Stejný požadavek vyjádřili i pracovníci společnosti 
ČEVAK a.s.. Rada uložila řediteli PMH prověřit možnost opětovného zpřístupnění a využít 
pro případné práce firmu provádějící zemní práce při plánované pokládce kabelu veřejného 
osvětlení v Poněšické ulici. 
 
c) Rada města na svých zasedáních dne 28.6.2010 a 2.8.2010 opakovaně zabývala stížnostmi 
občanů na rušení nočního klidu provozem restaurace RELAX BALI a hotelu Bakalář. Rada 
pověřila starostu a městskou policii projednat s provozovnami předmět stížností a dodržování 
přijatých opatření. S provozovateli restaurací byla projednána opatření k dodržování nočního 
klidu ( ukončení provozu předzahrádek v 22,00 hod. a zabezpečení nábytku předzahrádky 
proti používání kolemjdoucích v nočních hodinách, uzavírání oken a dveří hotelu Bakalář po 
22,00 hod., opatření vchodových dveří hotelu Bakalář samouzavíracím systémem, omezení 
hlasitosti hudby v baru hotelu Bakalář). Dále byla projednána opatření ve smyslu stavebních 
úprav Hotelu Bakalář ( výměna oken restaurace a vstupních dveří ). Vlastník hotelu údajně 
úpravy přislíbil. Plnění přijatých opatření z 12.8.2010 bylo následně 26.8.2010 projednáno za 
účasti provozovatele hotelu Bakalář a zástupce obyvatel z domu čp. 47. Byla projednána i 
petice občanů z 23.8.2010 k rušení nočního klidu. Oproti předchozím stížnostem se tedy nově 
objevil požadavek občanů z panelových domů za hotelem Bakalář, kteří formou petice s 35 
podpisy, požadují „aby byl odstraněn hluk v nočních hodinách  spojený s provozem hotelu 
Bakalář a aby byla projednána a schválena vyhláška, která přikazuje dodržování nočního 
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klidu a stanoví případné sankce a pokuty při jeho rušení“. Zástupce petičního výboru se na 
jednání 26.8.2010 nedostavil. Povinností města je podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním, aby petici přijal, posoudil její obsah projednal a do 30 dnů písemně odpověděl.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované stížnosti na rušení nočního klidu z provozoven 
v husté městské zástavbě (Masarykova, Nerudova) by bylo vhodné zvážit možnost omezit 
provoz předzahrádek a teras do 22,00 hod. obecně závaznou vyhláškou, která stanoví dobu 
nočního klidu a stanoví omezení zajišťující ochranu nočního klidu. V diskusi bylo dále 
navrženo, aby se do této vyhlášky navrhlo i omezení rušení klidu nadměrně hlučnými 
činnostmi v neděli a svátcích. 

 
Usnesení č. 1695/10 
rada města     u k l á d á   

MÚ zajistit vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky k zamezení rušení klidu 
variantně pro omezení v době nočního klidu a dále s rozšířením o omezení rušení klidu 
o nedělích a svátcích.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Rada města se zabývala dopravní situací v Horní ulici. Na špatnou průjezdnost z důvodu 
stojících vozidel v obou směrech si stěžují nejen občané bydlící v této lokalitě, ale rovněž 
PMH, který zde sváží komunální odpad. PMH po konzultaci s MP navrhuje označení ulice 
jako jednosměrné a to směrem od hřbitova k výjezdu u budovy MÚ, zároveň se zákazem 
zastavení na komunikaci na pravé straně ve směru jízdy.  
Rada po zvážení všech předložených důvodů doporučila řešit situaci po projednání 
s veřejností tj. s občany v ulici bydlícími. 
 
e) Na základě schůzky přípravného výboru II. ročníku hokejového turnaje starších žáků 
Memoriálu Miroslava Dvořáka o Křišťálový puk v letošním roce byl požádán MÚ, aby 
předložil do rady následující požadavky: 

1) Příslib záštity nad turnajem a rozšíření finanční podpory. 
2) Pověření p. Váchy k dojednání spolupráce města České Budějovice.  

V rozpočtu města na rok 2010 je uvolněna finanční podpora Memoriálu Miroslava Dvořáka 
ve výši 30 tis. Kč. Přípravný výbor navrhl požádat město o rozšíření podpory.   
Letos by mělo být zahájení celé na Hluboké s tím, že výbor navrhl aby město laskavě přispělo 
na slavnostní večeři pro účastníky (cca 200 osob). Rada žádostem vyhověla.     
 
Usnesení č. 1696/10 
rada města      s o u h l a s í   

- s převzetím záštity nad pořádáním II. ročníku Memoriálu Miroslava Dvořáka o 
Křišťálový puk v prosinci 2010 

- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.60/10 ve výdajové části ve výši     
10 tis. Kč na pohoštění účastníků turnaje v den zahájení  

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5175 Občerstvení účastníků Memoriál M.Dvořáka – 
hokejový turnaj žáků 

10 

 
a dále  

p o v ě ř u j e  
pana Karla Váchu projednáním spolupráce města České Budějovice při zajištění 
turnaje. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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f) Na základě předložených podkladů projednala rada města žádost SDH Hluboká nad 
Vltavou o nákup požárního automobilu pro potřeby SDH Hluboká nad Vltavou. Na tuto koupi 
je přislíbena na r. 2011 dotace MV ČR ve výši 2 mil. Kč. Rada koupi doporučila 
zastupitelstvu města k odsouhlasení za předpokladu, že město obdrží slíbenou dotaci.    
 
člen rady města         starosta města  
Aleš Raus                     Ing. Tomáš Jirsa 


