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Zápis 
ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 11.10.2010 
 
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. 1697/10 
rada města s c h v a l u j e 

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

a) Souhlas s uložením přípojek (voda, kanalizace, plyn) do pozemku města parc. č. 
1762/1 - Zámostí - Yacht sport Starý.  

b) Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení VB - pozemek města parc. č. 69 v k.ú. Munice 
- pí. Sulková.  

c) Souhlas s uložením přípojek (voda, kanalizace, plyn) do pozemků města parc. č.117/1, 
117/6 v k.ú. Bavorovice - manž. Volmanovi.  

d) Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení VB - kabel NN - E.ON - pozemek parc. č. 
1444/4 v k.ú. Hluboká n. Vlt - Zvolenovská ul. - p. Kysnar.  

e) Souhlas uzavřením smlouvy o zřízení VB - telekomunikační kabel Telefonica O2 - 
pozemek parc. č. 3054, 3056, 3065/1 v k.ú. Poněšice - Vegacom  

f) Ukončení nájemní smlouvy - Klub maminek Andílek (klubovna – Žižkova 247). 
g) Koupě pozemku (u CO) od MO ČR – navýšení kupní ceny. 
h) Žádost manželů Hofmanových o zajištění průjezdnosti kolem stánků v Bezručově ul. 

do Komenského ul. 
i) Uložení přípojek vodovodu a kanalizace do pozemků města v Právní ul.- Ing. Drmota. 
j) Uložení kanalizační přípojky do pozemku města v k.ú. Bavorovice – p. Semelbauer. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Účetního charakteru k 30.9.2010. 
b)   Úhrada části kupní ceny pozemku v Zámostí – České lesy a.s.  
c)   Ozvučení kostela v Purkarci.  
d)   Příspěvek na Filmový festival Voda,moře oceán – Sinfonie s.r.o. 
e)   Dar ČEZ a.s. na projekt „Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké n.Vltavou“.  
f)   Navýšení rozpočtu OV Hroznějovice – úprava veřejných prostranství. 
g)  Vymáhání pohledávky na nesplacené půjčce z FRB - Michal Krátký, Radek Veber. 
h)  Odměna členům okrskových volebních komisí.  
i)   Oprava komunikace Hradčanská. 
j)    Zachycení svahu v Hamru.  
k)   Navýšení nákladů na kapličku v Zámostí. 
l)    Nákup traktoru pro PMH. 
m)  Navýšení rozpočtu pro sbor Záviš – vánoční koncerty doprava. 
n) Oprava chodníku v Masarykově ul. před PČR. 
o) Oprava prostoru Sokolské ul.    



-2- 

4) Obecně závazná vyhláška o zpoplatnění jiných technických herních zařízení 
(videoloterijní terminály) - v rámci přípravy novelizace OZV o místních poplatcích. 

5) Opatření z předběžné kontroly hospodaření města za r. 2010.  
6) Dodatek smlouvy o úvěru na akci „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II. 

a III. – posun termínu čerpání úvěru . 
7) Různé. 

a) Souhlas s podáním žádosti o dotaci JčK pro ZŠ. 
b) Výběrové řízení – zateplení zdravotního střediska. 
c) Projednání výsledku šetření stížnosti proti ZŠ – Česká školní inspekce, Plzeňský 

inspektorát – stanovisko města. 
d) Žádost o prominutí části nájmu - WC na parkovišti – STAŽENO Z PROGRAMU. 
e) Oprava osvětlení zámku. 
f) Oprava komunikace Křesínská. 
g) Řešení přerušené kanalizace u kostela. 
h) Údržba veřejné zeleně – Líšnice. 
i) Úhrada služeb – Klub seniorů. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
a) Na město se obrátila společnost Yacht sport Starý s.r.o., se sídlem Jiráskova 813, Hluboká 
nad Vltavou, se žádostí o vydání souhlasu s uložením a napojením přípojek kanalizace, vody 
a plynu do pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1762/1 (Vltavská ul.) v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Společnost Yacht sport Starý s.r.o. zde hodlá, v souladu s předchozími dohodami 
s městem, vystavět objekt pro podnikání. Žadatel současně žádá o souhlas s napojením 
stavebního pozemku na komunikaci standardním zpevněným sjezdem.            
 
Usnesení č. 1698/10 
rada města s o u h l a s í 

s uložením a napojením přípojek plynovodu, vodovodu a kanalizace v pozemku      
parc. č. 1762/1, za účelem připojení novostavby objektu pro podnikání společnosti 
Yacht sport Starý s.r.o., se sídlem Jiráskova 813, Hluboká nad  Vltavou. Rada města 
současně souhlasí s napojením pozemku parc. č. 1127/33 (na kterém se bude 
novostavba nacházet) na místní komunikaci, nacházející se na shora uvedeném 
pozemku města parc. č. 1762/1. 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) Na město se obrátila paní Drahoslava Sulková, bytem Dlouhá 225, Borek, se žádostí o 
souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění 
přípojek vodovodu, kanalizace a vodoměrné šachty v pozemku parc. č. 69 v k.ú. Munice, 
který je v majetku města. Jedná se o pozemek před novostavbou domu pí. Sulkové a shora 
uvedená smlouva je vyžadována stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení. Věcné 
břemeno bude geometricky zaměřeno na náklady žadatelky a zpoplatněno dle směrnice RM.         
 
Usnesení č. 1699/10 
rada města s o u h l a s í 

s uložením a napojením přípojek vodovodu a kanalizace v pozemku města a 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v uložení přípojky vodoměrné šachty a vodovodu od šachty ke stavbě ve prospěch 
paní Drahoslavy Sulkové, bytem Dlouhá 225, Borek, v pozemku parc. č. 69 v k.ú. 
Munice. Úplata za zřízení VB bude sjednána v souladu s příslušnou směrnicí města a 



-3- 

při pokládce sítí nedojde ke kácení stromů ani narušení vzrostlé zeleně a budou 
dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a budou 
dodrženy pokyny správce sítě. 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. 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) Na město se obrátili manželé Marie a Jiří Volmanovi, bytem Lipenská 29, České 
Budějovice, se žádostí o vydání souhlasu s uložením a napojením přípojek kanalizace, vody a 
plynu do pozemků ve vlastnictví města parc. č. 117/1, 117/6 v k.ú. Bavorovice. Jedná se o 
místní komunikaci v obci Bavorovice, rovnoběžnou s komunikací, po které vede cyklostezka. 
Manželé Volmanovi stavějí rodinný dům na pozemku parc. č. 110/2, sousedícím s dotčenými 
pozemky. Žadatelé současně žádají o souhlas s napojením tohoto pozemku na komunikaci 
standardním zpevněným sjezdem.            
 
Usnesení č. 1700/10 
rada města s o u h l a s í 

s uložením a napojením přípojek plynovodu, vodovodu a kanalizace v pozemcích 
parc. č. 117/1, 117/6, za účelem připojení novostavby RD manželů Marie a Jiřího 
Volmanových, bytem Lipenská 29, České Budějovice, nacházející se na pozemku 
parc. č. 110/2, vše v k.ú. Bavorovice. Rada města současně souhlasí s napojením 
pozemku parc. č. 110/2 na místní komunikaci, nacházející se na shora uvedených 
pozemcích 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. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je v majetku města. Jedná se o 
pozemek pod komunikací u domu pí. Drašnarové ve Zvolenovské  ulici. Po realizaci stavby a 
jejím zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení VB.          
Stavební a bytová komise Rady města žádost projednala a doporučila uzavření smlouvy pod 
podmínkou, že při ukládání kabelu nebude porušen asfaltový povrch komunikace a nebude 
porušena vzrostlá zeleň a stromy. Rada v této souvislosti diskutovala o současné praxi 
v povolování překopů komunikací a bylo konstatováno, že překopy komunikací (zejména 
rekonstruovaných v průběhu posledních 5 let) je nutné řešit dle předem daných pravidel  
(podvrty, frézování větších pásů komunikace, záruka za provedený překop po dobu dvou let  
atd.).  
 
Usnesení č. 1701/10 
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. 1444/4 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Úplata za zřízení VB bude sjednána v souladu s příslušnou směrnicí města a 
při pokládce kabelů nebude narušen asfaltový povrch komunikace, nedojde ke kácení 
stromů ani narušení vzrostlé zeleně a musejí být dodrženy všechny platné a účinné 
právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správce sítě. 
Po dokončení stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do původního stavu, 
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přičemž kontrolu za město provede před zahájením a po ukončení prací ředitel 
Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. 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) Společnost Vegacom a.s. požádala jménem investora Telefonica O2 ČR o souhlas 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, 
údržbě a opravách telekomunikačního vedení v pozemcích PK parc. č. 3054/1, 3065/1, 3056 
v k.ú. Poněšice, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o dálkové telekomunikační vedení, 
které bylo již realizováno a zaměřeno geometrickým plánem, v jehož rozsahu je nyní VB 
zřizováno.           
 
Usnesení č. 1702/10 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, 
provozování, údržbě a opravách telekomunikačního vedení v pozemcích PK parc. č. 
3054/1, 3065/1, 3056, vše v k.ú. Poněšice, ve prospěch společnosti Telefonica O2 ČR, 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. 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 
 
f) Město uzavřelo dne 24.9.2008 smlouvu o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 247, 
nacházejícím se pozemku parc. č. st. 290, v k.ú. Hluboká nad Vltavou, s občanským 
sdružením Klub maminek Andílek, se sídlem Žižkova 247, Hluboká nad Vltavou. Smlouva 
byla uzavřena na dobu neurčitou a nájemné bylo stanoveno v symbolické výši 3.600,- Kč/rok. 
Nájemce se nyní na město obrátil se žádostí o ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
k 30.11.2010, když jako důvod uvádí nedostatečnou kapacitu prostor.  
 
Usnesení č. 1703/10 
rada města s o u h l a s í    

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24.9.2008, uzavřené mezi 
městem Hluboká nad Vltavou a Občanským sdružením klub maminek Andílek 
dohodou, ke dni 30.11.2010. Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné dohody. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
g) Zastupitelstvo města dne 9.6.2008, usnesením č. 249/08, souhlasilo s koupí pozemku      
parc.č. 940/9 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře 1.168 m2 (pozemek u domu č.p. 594 – 
vila u CO) a s uvolněním finančních prostředků ve výši 233.720,- Kč na koupi tohoto 
pozemku. Následně zastupitelstvo města dne 22.9.2008 usnesením č. 313/08 souhlasilo 
s navýšením kupní ceny o 23.252,- Kč na konečnou kupní cenu ve výši 256.972,- Kč a 
s uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva byla následně ze strany města podepsána a 
odeslána na MOČR, kde po cca. 18-ti měsících urgencí došli k závěru, že jimi navržená kupní 
cena je nízká a že musí být navýšena. Dne 17.9.2010 město obdrželo dopis, ve kterém MOČR 
sděluje, že kupní cena byla dle nového znaleckého posudku navýšena na částku 773.520,- Kč, 
což odpovídá částce 662,- Kč za 1m2 plochy. Tato nabídka je nyní předkládána RM a 
následně ZM k rozhodnutí, zda bude mít město o předmětný pozemek za tuto novou 
navýšenou kupní cenu zájem.  
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Usnesení č. 1704/10 
rada města  d o p o r uč u j e       

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou – 
Ministerstvem obrany ČR a městem Hluboká nad Vltavou, týkající se koupě pozemku 
parc. č. 940/9 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, o výměře 1.168 m2, za kupní cenu ve výši 
773.520,- Kč.   

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Rada města dne 2.8.2010 souhlasila s umístěním předzahrádky před stánky v ul. Bezručova 
s tím, že nájemce stánků společnost Staročeské TRDLO s.r.o. zajistí po dohodě s manž. 
Hofmanovými, vjezd do Komenského ulice a ponechá volný pruh chodníku pro chodce v šíři 
1 m ve směru k zámku, a že dohodnutý rozsah záboru bude vyznačen na chodníku. 
Dne 23.8.2010 bylo manž. Hofmanovým ústně sděleno usnesení rady města a za jejich účasti 
a za účasti starosty města bylo provedeno vyznačení záboru předzahrádkou na chodníku. 
Současně jim bylo sděleno, že bude s nájemcem stánků jednáno o přesunu výdejního místa u 
stánku č. 1 tak, aby nezužovalo vjezd do Komenského ul. 
Dne 19.9.2010 došla městu opakovaná žádost manž. Hofmanových o zajištění bezpečné 
průjezdnosti  z ulice Bezručova do ul. Komenského, jako jediné příjezdové cestě k domu čp. 
32. Dne 4.10.2010 se na MÚ opětovně dostavili manž. Hofmanovi a žádali o projednání své 
žádosti v radě města. Hlavní problém vidí ve zúžení vjezdu do Komenského ul. způsobené 
předsunutým výdejním pultem zmrzliny a trdel ve stánku č.1. Navrhují aby prodej ze stánku 
č. 1 fyzicky nepřesahoval do prostoru průjezdu do ul. Komenského.  
Rada města uložila MÚ jednat s účastníky předmětného sporu s cílem omezení provozu 
posledního stánku v následující sezoně tak, aby byl umožněn průjezd do Komenského ul. 
 
Usnesení č. 1705/10 
rada města     u k l á d á, 

MÚ jednat s účastníky předmětného sporu s cílem v roce 2011 omezit provoz 
posledního stánku tak, aby byl umožněn průjezd do Komenského ul. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
i)  Ing. Pavel Drmota, vlastník pozemku p.č. 1245/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, žádá o 
souhlas s uložením přípojek vodovodu a kanalizace do pozemků města p.č. 1158/1 a 1767/1 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou pro budoucí stavbu RD na pozemku p.č. 1245/2 v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou. Rada požaduje i zde řešit následnou úpravu překopu komunikace dle výše 
uvedených návrhů. 
 
Usnesení č. 1706/10 
rada města   s o u h l a s í  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 1158/1 a 
1767/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k uložení přípojek vodovodu a kanalizace pro 
stavbu RD na pozemku p.č. 1245/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve vlastnictví Ing. 
Pavel Drmota, Na Vyhlídce 483, Hluboká nad Vltavou s tím, že musejí být dodrženy 
všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být 
dodrženy pokyny správců sítí, a že po dokončení stavby budou dotčené 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 - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
 



-6- 

j)   Jiří Semelbauer, Bavorovice 94, vlastník pozemku p.č. 152 v k.ú. Bavorovice, žádá o 
souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku města p.č. 294/2 v k.ú. Bavorovice pro 
stavbu RD a ČOV na pozemku p.č. 152 v k.ú. Bavorovice. Podmínkou je uvedení 
komunikace do původního stavu. Stavební a bytová komise doporučila souhlas vydat. Rada 
požaduje i zde řešit následnou úpravu překopu komunikace dle výše uvedených návrhů. 
 
Usnesení č. 1707/10 
rada města   s o u h l a s í  

se vstupem na pozemek ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 294/2 v k.ú. 
Bavorovice, k uložení kanalizační přípojky pro stavbu RD a ČOV na pozemku p.č. 
152 v k.ú. Bavorovice ve vlastnictví Jiří Semelbauer, Bavorovice 94 s tím, že musejí 
být dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a 
musejí být dodrženy pokyny správců sítí, a že po dokončení stavby budou dotčené 
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 - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 3) 
a) Rada projednala změny rozpočtu účetního charakteru k 30.9.2010, které nepředstavují 
navýšení příjmů ani výdajů, jedná se pouze o přesuny mezi paragrafy a položkami v rámci 
schváleného rozpočtu dle přílohy. 
 
Usnesení č. 1708/10 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
„Rozpočtová opatření účetního charakteru  30.9.2010“, dle předložené přílohy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
b) 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. Doplatek kupní ceny nebyl opomenutím 
zařazen do rozpočtu na r. 2010. 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. Rada města doporučila zastupitelstvu 
města zařadit doplatek do rozpočtu s tím, že budou vyrovnány závazky společnosti k městu. 
 
Usnesení č. 1709/10 
rada města d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit se zařazením úhrady části kupní ceny za pozemky v 
areálu sběrného dvora do rozpočtu r. 2010 a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením ve výdajové části ve výši 581,4 tis. Kč na „Koupě pozemků 
od České lesy a.s. pod sběrným dvorem“. 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6130 Koupě pozemků od České lesy a.s. pod sběrným dvorem 581,4 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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c) Občané Purkarce a Jeznice žádají město o pořízení ozvučení kostela v Purkarci nákladem 
dle cenové nabídky ve výši 45 tis. Kč. Kostel v Purkarci je údajně jeden z posledních kostelů, 
kde toto zařízení chybí. Kostel navštěvují převážně starší občané, kteří pak neslyší faráře. 
Umístění aparatury a reproduktorů bylo projednáno s hlubockým farářem, který spravuje 
kostel v Purkarci. 
Financování: 
Obec Olešník    10 tis. Kč (již převedeno na účet města) 
Z rozpočtu OV Purkarec  20 tis. Kč 
Navýšení rozpočtu města 15 tis. Kč 
 
Usnesení č. 1710/10 
rada města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.77/10 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 15 tis. Kč na „Ozvučení kostela v Purkarci“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6122  Ozvučení kostela v Purkarci 15 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 1711/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v 
příjmové části ve výši 10 tis. Kč na „Příspěvek obce Olešník - Ozvučení kostela v 
Purkarci“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 tis. Kč na „Ozvučení kostela v 
Purkarci“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 3122 Příspěvek obce Olešník na ozvučení kostela v 
Purkarci 

10 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6122 Ozvučení kostela v Purkarci 10 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Firma Sinfonie s.r.o. zajišťovala prostory pro filmový festival Voda-moře-oceány dne 
17.9.2010 v KC Panorama od 8,00 do 24,00 hod a žádá o úhradu režijních nákladů ve výši 8 
tis. Kč. 
 
Usnesení č. 1712/10 
rada města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.78/10 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 8 tis. Kč na „Příspěvek pro Sinfonie s.r.o - Filmový 
festival Voda-moře-oceány“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

3313 5222 Příspěvek pro Sinfonie s.r.o - Filmový festival 
Voda-moře-oceány  

8 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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e) ČEZ a.s. daruje městu částku 200 tis. Kč na pokrytí nákladů na projekt „Úprava parkoviště 
v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou“, který bude realizován v r. 2010.  
 
Usnesení č. 1713/10 
rada města     d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím daru ČEZ a.s. a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na „Dar ČEZ 
a.s.- Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou„ a ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na „Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad 
Vltavou“. 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

2219 2321 Dar ČEZ a.s.- Úprava parkoviště v ulici 
Fügnerova v Hluboké nad Vltavou 

200 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

2219 5171 Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké 
nad Vltavou 

200 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) OV Hroznějovice v souvislosti s dokončením stavby nové klubovny a hasičské zbrojnice 
v Hroznějovicích žádal o navýšení rozpočtu OV Hroznějovice na r. 2010 o 20 tis. Kč na 
nákup zařízení k vybavení nových prostor. Vzhledem k tomu, že se podařilo vybavit 
klubovnu z nedočerpaných prostředků v rámci stavby, žádá OV o uvolnění prostředků rady ve 
výši 15 tis. Kč  na úpravu veřejných prostranství v Hroznějovicích štěrkem (cesta na návsi 
směrem k myslivecké klubovně) na úkor snížení rozpočtu OV na r. 2011. Rada města uložila 
MÚ zařadit tuto akci do programu při projednávání rozpočtu na rok 2011. 
 
Usnesení č. 1714/10 
rada města     u k l á d á  
 MÚ zařadit tuto akci do jednání rady o rozpočtu na rok 2011. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Město zastoupené AK Vavroch a partneři ve věci exekuce, resp. insolvenční řízení, 
vymáhá nesplacenou část půjčky z FRB od Michala Krátkého. Soud zrušil usnesení soudu o 
konkurzu na jeho majetek a věc se nachází před opětovným rozhodnutím o této otázce a je 
provázena neustálým zdržováním ze strany dlužníka. Město v minulosti rozhodlo, že bude 
pohledávku vymáhat pouze proti p. Krátkému. S ohledem na postup v insolvenčním řízení, 
kdy nelze očekávat uspokojení celé pohledávky, doporučuje AK městu přehodnocení postupu 
a případné uplatnění pohledávky také proti panu Radku Veberovi, který byl ručitelem půjčky. 
Nesplacená pohledávka činí 71 502,- Kč plus úroky z prodlení a 52 050,- Kč - náklady řízení. 
 
Usnesení č. 1715/10 
rada města     s o u h l a s í   

se zahájením vymáhání nesplacené půjčky z FRB pana Michala Krátkého i od ručitele 
půjčky pana Radka Vebera. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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h) Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a současně i volby do 
Senátu Parlamentu ČR. Dá se očekávat i 2. kolo voleb do Senátu ve dnech 22.-23.10.2010. 
Členové komisí mají nárok na odměnu dle vyhlášky o financování voleb.  
V celkem 7 komisích bude pracovat 34 členů komisí.  
Odměna dle vyhlášky činí: 
    Odměna 1. kolo Senát 2.kolo Senát Celkem  
Člen komise   1300  400  200  1900 
Zapisovatel komise  1500  400  200  2100 
Předseda komise  1600  400  200  2200 
Vzhledem k souběhu dvou voleb a časové náročnosti obou voleb ve dvou týdnech za sebou, 
doporučuje se poskytnout z rozpočtu města na každého člena  volební komise odměnu ve výši 
500,- Kč celkem za oba termíny voleb, tj. celkem 17 tis. Kč z prostředků rady města. 
 
Usnesení č. 1716/10 
rada města     s o u h l a s í   

- s poskytnutím odměny členům okrskových volebních komisí pro volby do 
zastupitelstva města a pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 
16.10.2010 a 22. a 23.10.2010 odměnu ve výši 500,- Kč na člena komise, tj. 
v celkové výši 17 tis. Kč, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.79/10 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 17 tis. Kč na „Odměna členům okrskových 
volebních komisí pro volby do ZM a Senátu 15.-16.10.2010 a 22.-23.10.2010“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

6115 5021 Odměna členům okrskových volebních komisí 
pro volby do ZM a Senátu 15.-16.10.2010 a 22.-
23.10.2010 

17 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Veronika Poláková se žádostí o opravu 
ulice Hradčany – boční část ulice Hradčany. Jedná se o poslední ulici v Hluboké nad Vltavou 
bez asfaltového povrchu.  V rodinném domě paní Polákové bydlí její těžce tělesně postižený 
syn a stav vozovky ztěžuje jeho pohyb. Byl zpracován odhad nákladů  

- vozovka – 370 tis. vč. DPH 
- chodník – 155 tis. vč. DPH 

Pro zlepšení pohybu obyvatel a případných sanitních vozidel postačuje opravit vozovku a 
chodník doplnit v příštích letech a případně zvážit nutnost jeho stavby v celém rozsahu. 
 
Usnesení č. 1717/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením opravy vozovky ulice Hradčany a              
s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu ve 
výši 370 tis. Kč na „Oprava vozovky ulice Hradčany“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2212 5171 Oprava vozovky ulice Hradčany     370 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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j) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Miroslav Petřík, Hamry 193 se žádostí o 
úpravu svahu komunikace na pozemku parcelní číslo 272/2 vedoucí za jeho domem č.p. 193. 
Svah, na kterém je komunikace, se postupem času posunul a v současné době se opírá o 
rodinný dům. Dům je z tohoto důvodu vlhký a panu Petříkovi se nedaří ho vysušit. K řešení 
problému byl přizván geolog, který provedl sondy a zjistil, že není možno upravit sklon svahu 
na strmější. Bylo zváženo několik variant a jako nejlevnější byla navržena varianta gabionové 
opěrné stěny o délce cca 16 m a výšce od 0,5 do 2,0 m, kdy odhad nákladů činí cca 150 tis. 
Kč. Po odstranění zeminy od domu si na své náklady provede p. Petřík odvodnění okolo 
domu. 
 
Usnesení č. 1718/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením opravy svahu komunikace v Hamru na 
pozemku parcelní číslo 272/2 katastrální území Hluboká nad Vltavou a s provedením 
změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu ve výši 150 tis. 
Kč na „Oprava svahu komunikace Hamr“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5171 Oprava svahu komunikace Hamr     150 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Před dokončením a slavnostním vysvěcením kapličky v Zámostí je třeba provést ještě 
opravu zdiva studny v těsném sousedství kapličky a očištění a přespárování soklového zdiva 
kamenné podezdívky, které navazuje na podezdívku kapličky. Nabídková cena na provedení 
těchto prací činí 30.563 Kč vč. DPH a byla odsouhlasena projektantem stavby. 
 
Usnesení č. 1719/10 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové 
části navýšením o 30,563 tis. Kč na akci „Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha 
v Zámostí“   

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

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

30,563 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) PMH Hluboká nad Vltavou žádá o odsouhlasení změny finančního rozpočtu PMH pro r. 
2010 týkající se zakoupení traktoru na prohrnování a posyp města inertním materiálem 
v zimním období a zároveň k údržbě cyklistických stezek v letním období. Stávající traktor 
používaný k této činnosti je z roku 1986 a bude dále používán jako záložní. Předpokládaná 
cena traktoru je 500 tis Kč vč. DPH a bude hrazena z prostředků PMH Hluboká nad Vltavou.  
V roce 2010 proběhl soud se spol. ACTIV  Parking  s.r.o. a PMH byla přiznána  dlužná částka 
ve výši cca 608 tisíc, smluvní pokuta a poplatek z prodlení  ve výši cca 1 milion korun. 
Dlužná částka ve výši cca 608 tisíc byla zúčtována v příjmech již v roce 2006. Díky takto 
získaným finančním prostředkům si může PMH dovolit letos pořídit traktor za cca 500 tisíc 
včetně DPH. Na základě podvojného účetnictví náklady budou zaúčtovány ve výši 1/5 po 
dobu 5 let (odpisová skupina 2). Na koupi traktoru bude vypsáno výběrové řízení. 
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Usnesení č. 1720/10 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit  nákup traktoru pro příspěvkovou organizaci PMH. 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
m) Pěvecký sbor Záviš požádal o navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč na úhradu nákladů na 
dopravu sboru na vánoční koncerty. O provedení vánočních koncertů požádalo několik obcí a 
organizací.  Plán vánočních koncertů : Lomnice n. Luž., Dům seniorů ČB., DD Hvízdal, 
Chrášťany, Pištín, Kvilda, DD Hluboká, AJG. 
Převážná část nákladů je hrazena s vlastních prostředků a případných příspěvků od obcí.  
 
Usnesení č. 1721/10 
rada města     s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.80/10 ve 
výdajové části rozpočtu navýšením o 10 tis. Kč na „Ženský pěvecký sbor Záviš“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

3399 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš                 navýšení o 10 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Rada projednala provedení rekonstrukce chodníku v Masarykově ul. pod PČR. Jedná se o 
poslední nedodělanou část chodníku. Bylo provedeno výběrové řízení. Rada doporučila 
provést rekonstrukci letos a akceptovat nabídku úhrady prací v roce 2011.  
 
Usnesení č. 1722/10 
rada města d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města odsouhlasit provedení rekonstrukce chodníku v Masarykově ul. 
před PČR ve výši 139,534 tis. Kč vč. DPH v letošním roce s tím, že akce bude 
zařazena do rozpočtu roku 2011 a uhrazena také v roce 2011. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Dále se rada zabývala návrhem úpravy prostoru v Sokolské ul. pod restaurací KAPR. Jedná 
se o opravu komunikace, chodníku a prostor kolem komunikace. Rada byla seznámena 
s výsledky výběrového řízení. Po seznámení s rozsahem prací diskutovala o nutnosti provést 
úpravu celého prostoru včetně kamenných tarasů a řešení dešťové vody. Uložila proto MÚ 
zabezpečit provedení dokumentace ke kompletní opravě daného prostoru a vrátit návrh do 
rady města při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2011.  
 
Usnesení č. 1723/10 
rada města u k l á d á  

MÚ zabezpečit provedení dokumentace úprav prostoru Sokolské ul. pod restaurací 
KAPR a předložit návrh do jednání rady při projednávání návrhu rozpočtu na rok 
2011. 

  
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 4) 
Novela zákona o místních poplatcích (zák. č. 183/2010 Sb.) umožňuje s účinností od 
16.6.2010 obcím vybírat místní poplatek „za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“     
(tzv. videoloterijní terminály). 
Podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách se jedná se o „technická 
zařízení pro provozování sázkových her pomocí terminálů“. Povolená technická herní zařízení 
jsou předmětem poplatku bez ohledu na skutečnost, zda jsou provozována či nikoli. 
V současné době jsou platnou vyhláškou města č. 3/2007 o místních poplatcích zpoplatněny 
pouze povolené provozované výherní hrací přístroje ( VHP) sazbou 5 tis. Kč za 3 měsíce za 
každý VHP. V provozu je v současné době 5 ks VHP v herně  Na Růžku. 
Podle sdělení Ministerstva financí je na území města Hluboká nad Vltavou povoleno 8 ks 
videoloterijních terminálů z toho 7 v Hotelu Bakalář.  Jejich zpoplatnění by představovalo 
zvýšení ročního příjmu do rozpočtu města o 160 tis. Kč. 
V souvislosti se zahájením platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád od 1.1.2011 bude 
nutno novelizovat obecně závaznou vyhlášku města (OZV) č. 3/2007 o místních poplatcích.  
Doporučuje se zahrnout do novelizované OZV i zpoplatnění jiných  technických herních 
zařízení povolených Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (tzv. 
videoloterijních terminálů) s účinností od 1.1.2011.  
 
Usnesení č. 1724/10 
rada města     u k l á d á   

Městskému úřadu připravit k projednání v orgánech města novelu obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích, do které bude nově zahrnuto i zpoplatnění jiných  
technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu,  se sazbou 5 tis. Kč na 3 měsíce za každé povolené a provozované zařízení 
tak, aby novela mohla nabýt účinnosti od 1.1.2011.  
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
Dílčím přezkoumáním hospodaření města za rok 2010 k 11.8.2010 byly zjištěny chyby a 
nedostatky, ke kterým je nutno přijmout opatření k nápravě: 

1) nedodržení podmínek kupní smlouvy z 24.5.2010 na prodej pozemku p.č. 2080 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou MANE HOLDING, a.s. (neuhrazení zálohy na kupní cenu 
v termínu dle smlouvy). Opatření: Kontrola plnění podmínek uzavřených kupních 
smluv 

2) Překročení některých paragrafů a položek ve výkazu FIN 2-12M k 30.6.2010, 
Opatření: Projednání rozpočtových opatření zastupitelstvem města 6.9.2010 

3) Neprovedena rozpočtová změna na příjmové položce 4123 – příjem NI dotace ve výši 
28 406,73 Kč, Opatření: Projednání rozpočtového opatření zastupitelstvem města 
6.9.2010. 

4) Neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví 
k nemovitosti dle kupní smlouvy z 24.5.2010, Opatření: Odúčtování bude provedeno 
do 31.10.2010. 

5) Neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví 
k nemovitostem dle kupní smlouvy z 21.6.2010, Opatření: Odúčtování bude 
provedeno do 31.10.2010. 

6) Opatření z přezkoumání hospodaření za rok 2009 byla již projednána na ZM 
14.6.2010, částečně jsou již splněna a ostatní budou splněna k 31.12.2010 a jejich 
vyhodnocení bude předmětem závěrečného přezkoumání hospodaření za r. 2010.   
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Usnesení č. 1725/10 
rada města     d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s opatřeními přijatými k odstranění chyb a nedostatků 
z dílčího přezkoumání hospodaření města za r. 2010 dle předloženého návrhu. 

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

 
K bodu 6) 
Vzhledem k posunu prací na akci „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek II a III“ 
je nutno upravit smlouvu o úvěru ČSOB a.s. č. 1833/09/5044 na financování této akce tak, že 
termín pro čerpání úvěru se posouvá o 1 měsíc tzn. do 29.10.2010.   
Posun prací na dokončení cyklostezky byl způsoben stálou nevyjasněností žádosti o dotaci 
ROP z 5. výzvy a hledáním úspor nákladů při snaze o vyčerpání schválené dotace SFDI a 
zachování cílů projektu. V současné době jsou práce na cyklostezce ukončeny vyasfaltováním 
úseku II a části úseku III. Vzhledem ke změně rozpočtu akce ( úspora ) je nutno upravit 
dodatkem SOD se zhotovitelem akce firmou STRABAG a.s. a následně se SFDI upravit 
dodatkem Smlouvu o poskytnutí dotace (změna rozpočtu a změna termínu dokončení akce). 
 
Usnesení č. 1726/10 
rada města     d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s dodatkem smlouvy o úvěru ČSOB a.s. č. 
1833/09/5044 na financování akce „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek 
II a III“ tak, že termín pro čerpání úvěru se posouvá o 1 měsíc tzn. do 29.10.2010.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 1727/10 
rada města     d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města  
- souhlasit se změnou rozpočtu akce „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice 

úsek II a III“ a s dodatkem smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na 
zhotovení akce, 

- souhlasit   s dodatkem Smlouvy o poskytnutí příspěvku SFDI na akci „Hluboká 
cyklostezka Hluboká – Poněšice. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) 
a) ZŠ Hluboká nad Vltavou žádá o dotaci Jč kraje v rámci grantového programu „Podpora 
programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2010/2011“ na projekt 
„BESIP-Doprava dětí na dětská dopravní hřiště“. Přílohou žádosti je i souhlas zřizovatele ZŠ 
s předkládanou žádostí. 
Celkové náklady projektu: 6 000 Kč 
Dotace JčK   4 800 Kč 
Vlastní prostředky ZŠ  1 200 Kč 
 
Usnesení č. 1728/10 
rada města     s o u h l a s í   

s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje žadatelem ZŠ Hluboká nad Vltavou na 
projekt „BESIP-Doprava dětí na dětská dopravní hřiště“. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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b) Na základě usnesení zastupitelstva města bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby Zateplení zdravotního střediska. Organizací výběrového řízení – zjednodušené 
podlimitní řízení, byla pověřena společnost Stavební poradna s.r.o.. Výzva k podání nabídky 
byla předána šesti uchazečům. Dne 1.10.2010 (termín odevzdání nabídek) se konalo otevírání 
nabídek na tuto akci, bylo předloženo 5 nabídek, cenový rozsah byl od 4.194.443,- Kč do 
5.042.383,- Kč vč. DPH. Jednání hodnotící komise se uskutečnilo v pátek 8.10.2010, dvě 
nabídky byly navrženy k vyřazení z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů (MANE 
stavební s.r.o., Sdružení TexColor České Budějovice s.r.o.). 

Výsledkem hodnocení je pořadí nabídek: 
1. Protherm spol. s r.o.    4.194.443,- vč. DPH 
2. Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.  4.462.171,- 
3. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.  4.991.591,- 

Na předmětnou stavbu byla získána dotace OPŽP a předpoklad realizace je v 1.pol. 2011. 
 
Usnesení č. 1729/10 
rada města s o u h l a s í 

ve věci stavby „Zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou – snížení energetické 
náročnosti a ekologizace vytápění“ s uzavřením smlouvu o dílo se společností 
Protherm spol. s r.o., Novohradská 74, České Budějovice, IČ 14500671 a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Starosta obdržel od Plzeňského inspektorátu České školní inspekce výsledek šetření 
stížnosti pí Renáty Viterové, bytem Masarykova 972, Hluboká nad Vltavou na problémy při 
přestupu její dcery do ZŠ Hluboká nad Vltavou. Paní Viterová si na postup ZŠ stěžovala na 
ČŠI, Jihočeský inspektorát. Proti výsledku tohoto orgánu se odvolala k výše zmíněnému 
Plzeňskému inspektorátu. V dopisu požaduje ČŠI zaslání informace o vyřízení stížnosti a o 
případných opatřeních přijatých k nápravě. Představitelé města projednali stížnost s ředitelem 
ZŠ, který předložil radě návrh takových opatření, aby se podobné případy již neopakovaly.   
 
Usnesení č. 1730/10 
rada města     b e r e  n a  v ě d o m í  

způsob řešení stížnosti p. Renáty Viterové na postup ZŠ Hluboká nad Vltavou a návrh 
opatření považuje za dostačující.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Bod byl stažen z programu. 
 
e) Vlivem letošních dešťů a poškození odtoku okapů a zaplavení balkonu došlo k havárii 11 
kusů osvětlovacích reflektorů na zámku (venkovní osvětlení zámku je v majetku města). Dva 
reflektory byly poškozeny vandalem. Byla provedena oprava reflektorů firmou HELLUX, 
která vyčíslila náklady na opravu v průměrné částce 1300 Kč na jeden reflektor. Demontáž 
reflektorů a opětnou montáž provedla firma IREL bezplatně v rámci údržby. Celková částka 
činí 17.160,- Kč 
 
Usnesení č. 1731/10 
rada města     d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části rozpočtu navýšení o 17,160 tis. Kč na „Oprava reflektorů – osvětlení 
zámku“. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

3631 5171 Oprava reflektorů – osvětlení zámku  navýšení o 17,160 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Rada projednala požadavek na provedení asfaltového povrchu v ul. Křesínská. Rada tento 
požadavek projedná při projednávání rozpočtu na rok 2011.  
 
g) Při výstavbě nového multifunkčního domu na Masarykově ul. došlo k odpojení kanalizace 
kostela. Rada pověřila starostu města projednáním celé záležitosti s investorem stavby. 
 
h) Rada města se zabývala žádostí OV Líšnice o změnu rozpočtu ve výdajové části pro 
potřeby OV Líšnice na vybudování a osazení záhonu okrasných keřů v prostoru popelnic na 
návsi a úpravu výsadby zeleně poškozené při čištění kanalizace.  
 
Usnesení č. 1732/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části rozpočtu navýšením o 18 tis. Kč pro OV Líšnice na „Úprava 
veřejných prostranství – zeleň“.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5169 Úprava veřejných prostranství – zeleň - OV 
Líšnice                                                 

18 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Dále rada města doporučila zastupitelstvu schválit změnu rozpočtu ve výdajové části ve 
výši 13,950 tis. Kč na úhradu služeb pro hlubocký Klub seniorů v RRC. 
 
Usnesení č. 1733/10 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části rozpočtu ve výši 13,950 tis. Kč na „Úhrada služeb v RRC - 
hlubocký Klub seniorů“.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Úhrada služeb v RRC - hlubocký Klub seniorů  13,950 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
 
člen rady města         starosta města  
Aleš Raus                     Ing. Tomáš Jirsa 


