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Z á p i s
z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 11.1.2010. 

Počet přítomných členů zastupitelstva města :  12

Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - 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. 607/10
zastupitelstvo města z v o l i l o

volební a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Remtová, p. Irovský, Ing. Hricová

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, zdržel se – 0, proti - 0   

Usnesení č. 608/10
zastupitelstvo města z v o l i l o

jako ověřovatele zápisu: Ing. Ouška, pí. Svobodová

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, zdržel se - 0, proti - 0    

Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Dále starosta seznámil 
členy zastupitelstva s návrhem programu jednání. 

Usnesení č. 609/10
zastupitelstvo města s c h v a l u j e

tento program zasedání:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání.
2) Granty a dotace:

a) Projednání smluv o dotaci z ROP na akce „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –
Poněšice  úsek II. a III.“ a „Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“.

b) Souhlas s požádáním o dotaci na Elektronickou spisovou službu MUNIS.
3) Dispozice s majetkem.

a) Prodej pozemku parc. č. 2080 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - Holý vrch – MANE.
b) Prodej pozemku parc. č. 32/15 v k.ú. Purkarec - manž. Křížkovi.
c) Darování pozemku parc. č. 725/9 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - manž. Prokešovi.
d) Prodej pozemku parc. č. 874/8 a části parc. č. 874/4 v k.ú. Purkarec - pí. Henczeová.
e) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – RRC – zastavěné části pozemků.

4) Rozpočtová opatření r. 2009:
a) RO účetního charakteru. 
b) Odpisy pro ZŠ a MŠ- navýšení.
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c) Přijetí příspěvku na investiční rozvoj města – Jan Bartoš.
d) Dar pěveckému sboru Záviš.
e) Vyšší čerpání dotace pro PMH.

5) Různé.
a) Zjednodušené účetnictví příspěvkových organizací.
b) Projednání žádosti SDH Hluboká o řešení zakoupení nového hasičského vozidla.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, zdržel se - 0, proti - 0

K bodu 2) 
a)
1) Město získalo dotaci ROP na projekt: 
„Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek II a III“ ( registrační číslo projektu: 
CZ.1.14/13.1.00/05.01890).
Dotace činí 37,8 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
10 974 310,65 Kč.
Je nutno odsouhlasit návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad na uvedený projekt.

2) Základní škola Hluboká nad Vltavou získala dotaci ROP ve výši 1 931 822,- Kč na projekt: 
„Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“ ( registrační číslo projektu: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01924).
Dotace činí 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
1 931 822,00 Kč.
Město jako zřizovatel Základní školy Hluboká nad Vltavou musí odsouhlasit návrh Smlouvy 
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na 
uvedený projekt.

Usnesení č. 610/10
zastupitelstvo města   s o u h l a s í

- s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad na projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou-Poněšice úsek II a III“ a pověřuje starostu města jejím podpisem,

- jako zřizovatel Základní školy Hluboká nad Vltavou, s návrhem Smlouvy o 
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“,

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0  

b) Na základě Výzvy č. 06  Ministerstva vnitra, k předkládání žádostí o finanční podporu 
v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10. 2009 je možno 
získat dotaci na elektronickou spisovou službu MUNIS.
Žadatelem o finanční podporu jsou obce s rozšířenou působností (ORP - tj. Město Č. 
Budějovice). Pokud chce obec I. nebo II. typu využít této dotace musí doručit příslušné ORP 
rozhodnutí orgánu obce o zájmu se projektu zúčastnit. Veškerou administraci a další 
povinnosti spojené se žádostí o dotaci a realizaci projektu budou provádět ORP. Obce I. a II. 
typu budou mít za povinnost pořízené programové vybavení po dobu udržitelnosti projektu –
tedy 5 let – využívat. Žadatelé o finanční podporu (ORP) musí požádat do konce května 2010.
Obec s matrikou a stavebním úřadem má možnost získat dotaci až do výše 60 tis. Kč (85 % 
způsobilých výdajů), spoluúčast města 15 %.
Předpokládané celkové náklady – cca 45  tis. Kč bez DPH.  
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Jedná se o pořízení části SW na zabezpečení propojení spisové služby MUNIS s datovými 
schránkami (MUNIS eDok - interní databázové úložiště elektronických dokumentů). Tento 
SW v současné době město využívá prostřednictvím zápůjčky modulu informačního systému 
MUNIS eDok od společnosti TRIADA.

Usnesení č. 611/10
zastupitelstvo města  

- bere na vědomí aktuální stav informatizace Městského úřadu. Obecní úřad využívá  
informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu,

- vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS 
prostřednictvím ORP České Budějovice v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání 
žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
vyhlášené dne 27.10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na 
vlastních technických prostředcích obce,

- pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a 
zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0  

K bodu 3) 
a) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30.11.2009 projednalo a schválilo prodej částí 
pozemků KN parc. č. 454/1, 454/2, 458, 451, 459/3, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 462, 464/3, 
464/2, 464/1, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Holý Vrch), společnosti MANE 
Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16, Praha 1, která předložila nejvyšší nabídku RK Žáček, 
jež celou transakci zajišťuje. Zastupitelstvo města si současně vymínilo, že po vypracování 
oddělovacího GP a další související dokumentace mu bude věc znovu předložena 
k definitivnímu schválení, včetně přesné výměry převáděných pozemků. 
Geodetem byl tedy na náklady společnosti MANE Holding a.s.vypracován oddělovací GP, 
kterým byl ze shora uvedených pozemků vyčleněn pozemek, nově označený jako                 
KN parc. č. 2080, o výměře 16.505 m2, jenž je předmětem převodu. 

Usnesení č. 612/10
zastupitelstvo města s o u h l a s í     

s prodejem pozemku KN parc. č. 2080 o výměře 16.505 m2, nově vzniklého 
oddělovacím geometrickým plánem č. 2664-195/2009, vypracovaného geodetem Ing. 
Janem Hoškou, z částí pozemků KN parc. č. 454/1, 454/2, 458, 451, 459/3, 459/1, 
459/2, 460/1, 460/2, 462, 464/3, 464/2, 464/1, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za 
cenu 700,- Kč za 1 m2 plochy společnosti MANE Holding a.s., se sídlem Dušní 
112/16, Praha 1, s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování oddělovacího 
geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s vkladem do 
Katastru nemovitostí ČR. Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit ve spolupráci s RK 
Žáček administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu 
podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

b) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9.2.2009 projednalo a odsouhlasilo pronájem a 
následný prodej části pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Purkarec (pruh o šíři 5,5 m a délce 
kopírující půdorys restaurace a přilehlého prostranství) manželům Haně a Miroslavu 
Křížkovým, majitelům objektu restaurace a ubytovny v Purkarci. Tuto část pozemku hodlají 
manželé Křížkovi využít pro stavbu nové části budoucího hotelu, jehož stavba je již od léta 
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loňského roku realizována. Stěna sousedící s dětským hřištěm (jehož plocha byla stavbou 
zmenšena) by byla osazena např. žebřinami, basketbalovým košem, apod. a vyzdobena 
dětskými motivy dle návrhu architekta – to vše na náklad žadatelů. Zastupitelstvo si současně 
vymínilo, že po vypracování oddělovacího GP mu bude věc, včetně přesné výměry 
převáděného pozemku, předložena k definitivnímu rozhodnutí. Manželi Křížkovými byl 
vypracován oddělovací GP, kterým byla z pozemku KN parc. č. 32/1 oddělena převáděná 
část, nově označená jako KN parc. č. 32/15 o výměře 266 m2, která je předmětem převodu. 

Usnesení č. 613/10
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s prodejem pozemku parc. č. 32/15 o výměře 266 m2, jenž vznikl na základě GP č. 
260-22/2009, vypracovaným geodetkou Ing. Horovou, oddělením z pozemku parc. č. 
32/1, vše v k.ú. Purkarec, manželům Haně a Miroslavu Křížkovým, bytem Purkarec 
134, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 70,- 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. Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit administraci věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

c) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.9.2008 projednalo a schválilo směnu 
pozemků o stejné výměře parc. č. 47/8 (vlastník – rodina Prokešových) v k.ú. Munice a parc. 
č. 725/9 (vlastník - město) v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Směna byla sjednána v souvislosti 
s realizací rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Municích, kdy do směňovaného pozemku 
parc. č. 47/8 byly uloženy městské podzemní sítě a naopak pozemek parc. č. 725/9 (nově 
vzniklý oddělovacím GP z pozemků KN parc. č. 725/6 a PK parc. č. 727/1) byl poskytnut 
rodině Prokešových, protože sousedí s jejich autodílnou v lokalitě Hvězdáře. Samotná 
transakce pak ale nemohla být realizována směnnou smlouvou, protože spoluvlastníky 
pozemku parc. č. 47/8 v k.ú. Munice jsou i další členové rodiny Prokešových, ke vkladu tedy 
byly předloženy dvě darovací smlouvy. Katastrem nemovitostí však byl návrh na vklad 
darovací smlouvy, kterou město daruje rodině Prokešových pozemek parc. č. 725/9, zamítnut, 
protože dle jeho názoru nestačí schválení směny, ale je třeba výslovně schválit dar. Z tohoto 
důvodu je věc zastupitelstvu města znovu předkládána k odsouhlasení.

Usnesení č. 614/10
zastupitelstvo města s o u h l a s í     

s darováním pozemku KN parc. č. 725/9 o výměře 240 m2, nově vzniklého 
oddělovacím geometrickým plánem č. 2006-446/2007, vypracovaného geodetickou 
kanceláří AREA GK s.r.o., v k.ú. Hluboká nad Vltavou, manželům Ing. Marii 
Prokešové a panu Vladislavu Prokešovi, bytem Švermova 89, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou. Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit administraci věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné darovací smlouvy. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Alena Henczeová, bytem Kostelec 40, se 
žádostí o koupi pozemků KN parc. č. 874/4 o výměře 493 m2, 874/7 o výměře 492 m2, 874/8 
o výměře 496 m2, vše v k.ú. Kostelec – viz situace. Žadatelka svou žádost odůvodnila tím, že 
na předmětných pozemcích hodlá vystavět rodinný domek. Osadní výbor Kostelec s prodejem 
všech tří pozemků (o velikosti cca. 1.500 m2) žadatelce nesouhlasil a navrhl tyto tři pozemky 
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geometrickým plánem rozdělit pouze na dva o výměře cca. 750 m2 a každý prodat jinému 
žadateli za nabídku nejvyšší ceny. Stavební a bytová komise RM se žádostí zabývala a prodej 
doporučuje, stejně tak i rada města, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně 
však za 70,- Kč za 1 m2 plochy. Rada města zároveň požaduje, aby byl prodej podmíněn tím, 
že se nabyvatelka smluvně zaváže k výstavbě rodinného domu v určitém časovém horizontu. 
MÚ navrhuje věc ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí kupní, když samotná kupní smlouva 
bude uzavřena teprve po kolaudaci stavby. Geodetem byl vypracován oddělovací GP, kterým 
byla nově stanovena výměra pozemku parc. č. 874/8 na 718 m2, tedy v souladu s požadavky 
OV a RM.   

Usnesení č. 615/10
zastupitelstvo města s o u h l a s í      

s prodejem pozemku KN parc. č. 874/8 o nové výměře 718 m2 v k.ú. Kostelec paní 
Aleně Henczeové, bytem Kostelec 40, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně 
však za 70,- 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. Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací věci 
a zároveň pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

e) Společnost Kardiocentrum Vysočina CZA, a.s. má v současné době pronajaty pozemky pod 
areálem (stavbou) městských lázní. 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 již v minulosti vyslovilo svůj souhlas s tím, že po dokončení stavby 
budou zastavěné pozemky převedeny do vlastnictví investora. Vzhledem k blížícímu se 
dokončení stavby (cca. srpen 2010) a její kolaudaci, je na místě uzavřít s investorem smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní, kterou se město zaváže převést do vlastnictví investora zastavěné 
části shora uvedených pozemků. Před uzavřením samotné kupní smlouvy bude dokončená 
stavba geometricky zaměřena, zastavěné pozemky odděleny a ty se poté stanou předmětem 
převodu. 

Usnesení č. 616/10
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 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 městských lázní, investorovi této stavby, 
společnosti Kardiocentrum Vysočina CZA, a.s., 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. Text smlouvy o smlouvě budoucí kupní tvoří přílohu tohoto 
usnesení a jeho nedílnou součástí.  Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0
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K bodu 4)
ZM dne 30.11.2009 usnesením č. 555/09, v souladu s § 16, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
pověřilo radu města (RM) k provedení věcných změn rozpočtu za období od posledního 
jednání zastupitelstva města v roce 2009  do 31. 12. 2009. Vzhledem k tomu, že RM se 
v uvedeném období nesešla, jsou změny rozpočtu r. 2009 předloženy k projednání 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města - body 4a),b),c),d) .

a) K provedení změn rozpočtu účetního charakteru k 31.12.2009 byla odsouhlasena 
předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 617/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s provedením rozpočtových opatření č.143/09 účetního charakteru k 31.12.2009 dle 
předloženého návrhu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

b) Z důvodu vyššího nákupu majetku ZŠ a MŠ v r. 2009 je nutno navýšit odpisy HIM a 
přijmout rozpočtové opatření : 
ZŠ  navýšení o 24 050,- Kč 
MŠ navýšení o 9 832,- Kč

Usnesení č. 618/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu r. 2009 rozpočtovým opatřením č. 144/09 v příjmové a 
výdajové části navýšením o 24 050,- Kč na „Odpisy HIM ZŠ“

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací –

odpisy HIM                                     navýšení o
24,050

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3113 5331 Odpisy HIM ZŠ                              navýšení o 24,050

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 619/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu r. 2009 rozpočtovým opatřením č. 145/09 v příjmové a 
výdajové části navýšením o 9 832,- Kč na „Odpisy HIM MŠ“

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3111 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací –

odpisy HIM                                     navýšení o
9,832

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3111 5331 Odpisy HIM MŠ                              navýšení o 9,832

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0
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c) Rada města přidělila panu Janu Bartošovi byt č. 2, Zborovská 80 s povinností složit na účet 
města příspěvek na investiční rozvoj města ve výši 700 tis. Kč s tím, že na opravy bytu bude 
z tohoto příspěvku uvolněna částka cca 600 tis. Kč. Částka byla v prosinci 2009 převedena na 
účet města. Je nutno tyto prostředky přijmout do rozpočtu r. 2009.

Usnesení č. 620/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu r. 2009 rozpočtovým opatřením č. 146/09 v příjmové 
části ve výši 700 tis. Kč na „Příspěvek na investiční rozvoj města-Jan Bartoš“

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3612 3122 Příspěvek na investiční rozvoj města-Jan Bartoš 700

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

d) Pěvecký sbor Záviš připravuje na r. 2010 zájezd na koncertní vystoupení v Itálii. V r. 2009 
obdržel pro tento účel sponzorské dary v celkové výši 45 000,- Kč. Je nutno přijmout tyto 
prostředky do rozpočtu r. 2009.

Usnesení č. 621/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu r. 2009 rozpočtovým opatřením č. 147/09 v příjmové 
části ve výši 45 tis. Kč na „Dar pěveckému sboru Záviš“

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3319 2321 Dar pěveckému sboru Záviš 45

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

e) Ředitel PMH Hluboká nad Vltavou (PMH) požádal zastupitelstvo o mimořádně vyšší 
čerpání dotace pro PMH, než 1/12  schválené výše, dle rozpočtového provizoria r. 2010 a to o 
80 tis. Kč. Důvodem vyššího čerpání je potřeba prostředků na mzdy na začátku roku 2010, 
kdy ještě PMH nemá příjmy. Zastupitelstvo s vyšším čerpáním vyslovilo souhlas.

Usnesení č. 622/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s vyšším čerpáním dotace než 1/12  schválené výše, dle rozpočtového provizoria r. 
2010, o 80 tis. Kč, pro Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 5)
a) Zákon o účetnictví umožňuje příspěvkovým organizacím u nichž o tom rozhodne 
zřizovatel vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Oddělení účetnictví a výkaznictví Jč 
Krajského úřadu se přiklání k možnosti toto využít ( Příloha č. 1). Toto stanovisko JčKÚ bylo 
vydáno 16. prosince 2009 s tím, že zřizovatel musí rozhodnout v r. 2009, aby k přechodu 
mohlo dojít od 1.1. 2010. Zjednodušené účetnictví uspoří práci příspěvkovým organizacím a 
nebude mít vliv na činnosti města. Vzhledem k tomu je předložen požadavek na rozhodnutí o 
souhlasu s vedením zjednodušeného účetnictví příspěvkových organizací města dnešnímu 
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jednání ZM. O vedení zjednodušeného účetnictví požádaly ZŠ a MŠ. O potvrzení platnosti 
rozhodnutí až v r. 2010 bylo písemně požádáno MF ČR, vzhledem k tomu, že nemožnost 
rozhodnout ještě v r. 2009 se dá předpokládat u více obcí.

Usnesení č. 623/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, dle § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2010 v příspěvkových 
organizacích města Základní škola Hluboká nad Vltavou, Mateřská škola Hluboká 
nad Vltavou.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

b) Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostí SDH Hluboká nad Vltavou o obnovu zastaralého 
cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32, kterou přednesl velitel SDH p. Slepička. Ten 
seznámil přítomné zastupitele s technickou stránkou věci, tedy s důvody nutnosti obnovy 
vozového parku. Dle jeho vyjádření je stávající cisternové vozidlo zastaralé a jak z hlediska 
funkčního, tak z hlediska bezpečnostního již nevyhovuje současným požadavkům na výkon 
služby SDH. Současně uvedl, že na nákup nového vozidla je možno čerpat státní dotaci ve 
výši až 2 000 000,- Kč, přičemž žádost je nutno podat nejpozději do dubna 2010. V takovém 
případě by členové SDH přispěli na nákup vozidla částkou 250.000,- Kč z finančních rezerv 
SDH a městu by tak zbývalo uhradit zbytek kupní ceny ve výši cca. 3 700 000,- Kč. Úhradu 
kupní ceny by bylo možno rozložit do čtyř ročních splátek, přičemž první splátka by byla 
splatná v roce 2013. Detaily financování by byly ZM znovu předloženy k projednání a 
schválení.  

Usnesení č. 624/10
zastupitelstvo města  s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci na nákup nového cisternového vozidla pro SDH Hluboká 
nad Vltavou. Zastupitelstvo města pověřuje velitele SDH p. Slepičku a MÚ 
administrací věci.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0

c)  Zastupitel p. Irovský upozornil na nefunkčnost městských webkamer. Ing. Adámkem bylo 
vysvětleno, že provoz webkamer je v kompetenci provozovatele městského informačního 
centra, spol. WEDOS s.r.o., která tento problém v současné době řeší. Vzhledem 
k nevhodnému typu stávajících kamer budou tyto v nejbližší době vyměněny za jiný vhodný 
typ a budou znovu zprovozněny.

d)  Zastupitel p. Ouška vznesl dotaz, zda existuje možnost, aby si občan města předplatil 
vyhrazené parkovací místo. Panem starostou a ředitelem PMH p. Rausem bylo sděleno, že 
tato možnost v současně době neexistuje vzhledem k platné a účinné smlouvě 
s provozovatelem parkovacího systému města.

e)  Pan starosta zastupitelům prezentoval návrh spol. KELT s.r.o. a VERBA plus s.r.o. na 
umístění reklamních panelů na sloupy VO. Zastupitelé po diskuzi uvedli, že si na věc utvoří 
názor a k tématu se vrátí na některém z příštích zasedání ZM.

f)  Zastupitel p. Čmejrek vznesl dotaz na vývoj projektu výstavby nových veřejných WC na 
hlavním městském parkovišti. Pan starosta v této věci uvedl, že v současné době je                 
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p. Prokešem zpracováván projekt a věc je řešena v součinnosti s provozovatelem restaurace 
na parkovišti p. Welzerem.

g)  Zastupitel p. Fuka navrhl zajistit v rámci informovanosti občanů města distribuci 
městského zpravodaje zdarma do všech schránek občanů města. Pan starosta v této věci uvedl, 
že se jedná o finančně poměrně náročný projekt, nicméně uložil Ing. Adámkovi prověřit 
ekonomickou stránku věci a její opětovné projednání na některém z příštích zasedání ZM.

Poté starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

____________________________
              

__________________ __________________
Ing. Tomáš Jirsa Ing. Karel Ouška Dana Svobodová

starosta města ověřovatelé zápisu
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