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Z á p i s 
z 2. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného 

dne 13.12.2010.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města : 18 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka – MÚ  
 
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 18 zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
V úvodu jednání podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním 
zřízení)  ve znění pozdějších předpisů složil slib zastupitel p. Karel Vácha a jeho složení 
stvrdil svým podpisem.  
 
K bodu 1) 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, ke kterému nebylo 
připomínek. Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
Starosta dále předložil zastupitelstvu návrh na členy volební a návrhové komise a ověřovatele 
zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 17/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Toušek, p. Irovský, p. Píša  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  15, zdržel se – 3, proti - 0        
 
Usnesení č. 18/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Slepičku, p. Šťastného 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  16, zdržel se - 2, proti - 0       
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo 
schválilo tento program jednání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Návrh rozpočtu 2011 – Rozpočtové provizorium. 
3) Rozpočtový výhled 2012 – 2015.  
4) Pověření RM k provedení RO na konci r. 2010. 
5) Dispozice s majetkem: 

a) Bezúplatný převod ZTV (vodovod a kanalizace) v Hosínské ul. do majetku města -    
pí. Králová.  

b) Prodej pozemku KN parc. č. 1696/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita Hůrka) - p.Karel 
Vácha ml.  

c) Prodej pozemku KN parc. č. 303/2 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce (chatová osada) -      
pí. Votápková.  
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d) Žádost o prodej části pozemku KN parc. č. 1144 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (zahrádky        
v Třeboňské ul.) - manž. Beranovi.  

e) Majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovou křižovatkou u SM PENNY - 
Jihočeský kraj.  

f) Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. st. 1405 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (pozemek 
zastavěný ČOV) - manž. Frdlíkovi.  

g) Směna pozemků v k.ú. Munice (lokalita náves) - město x pí. Sulková, p. Kubeš. 
6) Rozpočtová opatření: 

a) RO účetního charakteru. 
b) Dotace JčK na volby do zastupitelstva obce a do Senátu. 
c) Příspěvek JčK na činnost jednotky SDH Hluboká n.V. 
d) Dar E.ON ČR s.r.o a Wienerberger cihlářský průmysl a.s. na podporu činnosti 

ženského pěveckého sboru Záviš v r. 2010. 
e) Úhrada dluhu paní M.Malovcové a související záležitosti. 
f) Přijetí platby za prodej pozemků – Bromovi, Chudobovi. 
g) Změna výše odpisů MŠ a ZŠ. 
h) Splátka kupní ceny MANE HOLDING a.s. 
i) Odpis nevymahatelných pohledávek nedoplatků místních poplatků. 
j) Dar ČEZ a.s. na akci Rekonstrukce kaple Munice- zařazení výdaje do rozpočtu. 
k) Dotace JčK na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. 
l) Nový osvětlovací pult – KC Panorama. 
m) Příspěvek na pojízdnou prodejnu – p. Buřil. 
n) Změny rozpočtu ZŠ a PMH Hluboká n. Vlt. 
o) Dotace JčK pro ZŠ – doprava dětí na dopravní hřiště. 

7) Granty a dotace: 
a) Dotace MV na nákup hasičského auta – krácení dotace. 
b) Souhlas s podáním žádosti Nadaci ČEZ na Oranžové hřiště MŠ Hluboká n.V. 
c) Smlouva s JčK o příspěvku na úhradu úroku z úvěru na projekt „Cyklostezka 

Hluboká-Poněšice úsek II a III“ a související RO. 
d) 5. výzva ROP – dotace na projekt „Cyklostezka Hluboká-Poněšice úsek II a III“ – 

dokončení akce. 
e) Platba dotace ROP na projekt „Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta“- 

informace. 
8) Územní plány. 
9) Schválení OZV o místních poplatcích. 
10) Volba členů finančního a kontrolního výboru. 
11) Různé. 
 
Usnesení č. 19/10 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

program ustavujícího zasedání.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
Na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2011 je nutno, v souladu s § 13 zákona        
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválit rozpočtové 
provizorium včetně pravidel čerpání. Projednávání dalších návrhů a předpokládané schválení 
konečného rozpočtu bude počátkem roku 2011. Jde o standardní postup, k němuž se 
zastupitelstvo uchyluje každoročně, neboť rozpočet města je schvalován až po schválení 
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státního rozpočtu. Schodek rozpočtu je kryt z části předpokládaným přebytkem rozpočtu         
r. 2010. K bodu byla otevřena diskuze, ve které pan starosta upozornil na to, že v rozpočtu pro 
příští rok se ještě zřejmě objeví příjmy z prodeje budovy bývalé MŠ na Pražské třídě a dále 
z prodeje pozemku na Holém vrchu. P. Vácha upozornil, že v souvislosti s výstavbou nového 
mostu do Zámostí je třeba počítat s investicí do vybudování chodníků. P. Čmejrek vznesl 
dotaz na stavbu veřejných WC na velkém parkovišti. P. Prokešem bylo v této věci sděleno, že 
projekt stavby je připraven, nicméně vzhledem k jeho finanční náročnosti nebyl do rozpočtu 
zařazen. P. Šindelář připomněl, že je třeba počítat s investicí do kanalizace v ulici Nad 
Parkovištěm, současně upozornil na neutěšenou situaci s parkováním v okolí základní školy a 
apeloval na to, aby město více podporovalo pěvecký sbor Záviš, který reprezentuje město.   
 
Usnesení č. 20/10  
zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
 rozpočtové provizorium města pro rok 2011 ve výši předloženého návrhu rozpočtu  
 (příjmy –  95.020 tis. Kč, výdaje – 97.986 tis. Kč) a 
   s t a n o v u j e 

čerpání rozpočtu ve výši max. 1/12 na každý měsíc do doby schválení konečného 
rozpočtu roku 2011   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 3) 
V souladu s § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů je nutno zpracovat rozpočtový výhled na 3 až 5 roků následujících po 
roce, na který se zpracovává roční rozpočet.  
Zpracován je rozpočtový výhled na r. 2012 – 2015. 
 
Usnesení č. 21/10 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s předloženým rozpočtovým výhledem na r. 2012 – 2015  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 4) 
Aby mohlo dojít k provedení věcných změn rozpočtu za období od posledního jednání 
zastupitelstva města v roce 2010  do 31. 12. 2010, zastupitelstvo, v souladu s § 16 odst. 1c) 
zákona č. 250/2000 Sb., pověřilo radu k provedení těchto změn. 
 
Usnesení č. 22/10 
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e 

radu města k provedení rozpočtových opatření na věcné změny rozpočtu na konci r. 
2010,  dle § 16 odst.1c) zákona č. 250/2000 Sb. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
a) V souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace v Hosínské ulici a v souladu se zásadami 
pro budování technické infrastruktury byla dne 10.3.2008 uzavřena Smlouva o smlouvě 
budoucí darovací na převod sítí (vodovodu a kanalizace) z dosavadního vlastníka paní 
Jaroslavy Králové, trvale bytem Lipská 2097/44, Chomutov, na město Hluboká nad Vltavou. 
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Sítě budou před převzetím do majetku města předány do správy ČEVAK a.s. Pozemek, ve 
kterém jsou sítě uloženy, je ve vlastnictví města. ZTV je v současné době vybudováno a dle 
sdělení pí. Králové zkolaudováno a je tedy možno přikročit k uzavření darovací smlouvy. 
 
Usnesení č. 23/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

s uzavřením darovací smlouvy, kterou bude do vlastnictví města převedeno ZTV -  
vodovod a kanalizace v ulici Hosínská na pozemku parc. č. 1767/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou z dosavadního vlastníka paní Jaroslavy Králové na Město Hluboká nad 
Vltavou. ZTV bude do vlastnictví města převzato pod podmínkou, že bude řádně 
zkolaudováno a převzato do správy ČEVAK a.s. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
b) Na město se obrátil pan Karel Vácha ml., bytem Na Čtvrtkách 1033, Hluboká nad Vltavou, 
se žádostí o prodej pozemku KN parc. č. 1696/1 o výměře 1.262 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Jedná se o pozemek v sousedství pozemků ve vlastnictví žadatele (a dalších 
vlastníků) v lokalitě Hůrka, kde v současné době probíhá výstavba nových rodinných domů.   
 
Usnesení č. 24/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s prodejem pozemku KN parc. č. 1696/1 o výměře 1.262 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, panu Karlu Váchovi ml., bytem Na Čtvrtkách 1033, Hluboká nad Vltavou, za 
cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za částku 700,- Kč za 1m2 s tím, že 
kupující uhradí náklady vynaložené na vypracování případného oddělovacího 
geometrického plánu, znaleckého posudku a poplatek za řízení o zápisu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti -  0, zdržel se - 1. 
 
c) Na město se obrátila paní Ludmila Votápková, bytem Mlýnská 970, Třeboň, se žádostí o 
prodej pozemku KN parc. č. 303/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce. Jedná se o 
pozemek zastavěný rekreační chatou ve vlastnictví žadatelky a její rodiny.     
 
Usnesení č. 25/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s prodejem pozemku KN parc. č. 303/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce, 
paní Ludmile Votápkové, bytem Mlýnská 970, Třeboň, a její rodině, za cenu dle 
znaleckého posudku, minimálně však za částku 70,- Kč za 1m2 s tím, že kupující 
uhradí náklady vynaložené na vypracování případného oddělovacího geometrického 
plánu, znaleckého posudku a poplatek za řízení o zápisu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - ,18 proti -  0, zdržel se - 0. 
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d) Na město se obrátili manželé Václav a Magdaléna Beranovi, bytem Zborovská 80, 
Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej části pozemku KN parc. č. 1144 o výměře 380 m2 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemek mezi Třeboňskou ulicí a řekou Vltavou, 
který mají žadatelé (a další nájemci) pronajatý jako zahrádku. Žadatelé svou žádost 
odůvodnili tím, že do předmětu nájmu investovali za přívod vody a dále hodlají investovat za 
opravu oplocení a opravu přístupu na pozemek.    
 
Usnesení č. 26/10 
zastupitelstvo města n e s o u h l a s í 

s prodejem části pozemku KN parc. č. 1144 o výměře 380 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, manželům Václavu a Magdaleně Beranovým, bytem Zborovská 80, Hluboká 
nad Vltavou.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 

 
e) V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod kruhovou křižovatkou u SM 
Penny (RM a ZM již v minulosti projednáno a schváleno) byly v tomto roce odkoupeny 
dotčené pozemky od LČR a zbývá tedy majetkově vypořádat zbývající pozemky 
s Jihočeským krajem. Na základě předchozích dohod byly vypracovány oddělovací 
geometrické plány, kdy pozemky pod tělesem komunikace musí být převedeny do majetku 
JČK a naopak pozemky pod chodníky a pod veřejnou zelení musí být převedeny do majetku 
města. Majetkoprávní vypořádání pozemků je podmínkou pro kolaudaci stavby a dále 
podmínkou vyřešení kompetencí k údržbě jejích jednotlivých částí (komunikace, chodníky, 
veřejná zeleň), když ze zákona je údržba každé této části v kompetenci jiného subjektu. 
Darování pozemků a přijetí daru bylo již schváleno zastupitelstvem Jihočeského kraje a nyní 
je tedy potřeba, aby tento krok „zrcadlově“ schválilo i zastupitelstvo města Hluboká nad 
Vltavou. 
 
Usnesení č. 27/10 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s přijetím daru - pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1785/24 o výměře 44 m2, 
č. 1785/25 o výměře 13 m2, č. 1785/26 o výměře 73 m2, dílu „a2“ o výměře 2 m2, dílu 
„a3“ o výměře 4 m2, dílu „a4“ o výměře 35 m2, dílu „a5“ o výměře 13 m2, dílu „a6“ o 
výměře 9 m2, dílu „a8“ o výměře 9 m2, dílu „a7“ o výměře 6 m2, dílu „a9“ o výměře 5 
m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 1899 – 117/2006 ze dne 24. 11. 
2006 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1785/1, ostatní plocha, silnice, která 
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká 
nad Vltavou, dílu „e3“ o výměře 2 m2, dílu „e42“ o výměře 13 m2, dílu „e52“ o 
výměře 42 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 1899 – 117/2006 ze dne 
24. 11. 2006 z parcely původ Evidence nemovitostí č. 1785/1 díl 1, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, 
dílu „f1“ o výměře 537 m2, dílu „f2“ o výměře 13 m2 a dílu „f3“ o výměře 1 m2, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 1899 – 117/2006 ze dne 24. 11. 2006 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1785/19, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec 
a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „a“ o výměře 151 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 1940 – 53/2007 ze dne 13. 4. 2007 z pozemkové parcely 
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katastru nemovitostí č. 1785/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou a dílu 
„b2“ o výměře 98 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1940 – 53/2007 
ze dne 13. 4. 2007 z parcely původ Evidence nemovitostí č. 1785/1 díl 1, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká 
nad Vltavou Městu Hluboká nad Vltavou, IČ 244899, od Jihočeského kraje. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 28/10 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s darováním nemovitostí - pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1602/25 o 
výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „c5“ o výměře 324 m2, 
odděleného na základě geometrického plánu č. 1899 – 117/2006 ze dne 24. 11. 2006 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 55/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hluboká nad 
Vltavou a dílu „e21“ výměře 322 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 
1899 – 117/2006 ze dne 24. 11. 2006 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1671/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, Jihočeskému Kraji. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné darovací smlouvy. 

 
 Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
 
f) Na město se v minulosti písemně obrátili manželé Jan a Marta Frdlíkovi, bytem Tyršova 4, 
Hluboká nad Vltavou, se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku v jejich vlastnictví 
parc. č. st. 1405 o výměře 119 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o stavební pozemek 
pod budovou ČOV u velkého parkoviště. Ostatní pozemky v areálu ČOV jsou ve vlastnictví 
města, nicméně tento pozemek nikoli. Stavba na tomto pozemku byla provedena v 80tých 
letech, je platně povolena a zkolaudována, nicméně se jedná o stavbu na cizím pozemku. 
Manželé Frdlíkovi nabídli městu pozemek ke koupi za kupní cenu 2.000,- Kč za 1 m2 plochy, 
tedy celkem za 238.000,- Kč. Stavební a bytová komise RM a následně RM se věcí zabývaly 
a nedoporučily tuto cenu akceptovat s tím, že RM pověřila starostu města dalším jednáním 
s Frdlíkovými o nižší kupní ceně, resp o ceně 700,- Kč za 1 m2 plochy, alternativně pak o 
dlouhodobém pronájmu dotčeného pozemku, případně zřízení věcného břemene. Na základě 
opakovaných jednání došly strany ke kompromisu, kdy je Frdlíkovými akceptována kupní 
cena ve výši 100.000,- Kč, tedy 840,- Kč za 1 m2 plochy.  
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Usnesení č. 29/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s koupí pozemku KN parc. č. st. 1405 o výměře 119 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou od 
manželů  Jana a Marty Frdlíkových, bytem Tyršova 4, Hluboká nad Vltavou, za kupní 
cenu ve výši 100.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.4.2010 odsouhlasilo směnu pozemků mezi 
městem a paní Drahoslavou Sulkovou a panem Pavlem Kubešem v obci Munice. Jednalo se o 
pozemky o výměře 50 m2 nově vzniklé dle oddělovacího GP z pozemků parc. č. 32/1 a parc. 
č. 31 (na straně pí. Sulkové a p. Kubeše) a pozemku parc. č. 69 (na straně města) v k.ú. 
Munice. Na těchto pozemcích totiž město v minulosti vybudovalo chodník. Vzhledem 
k demolici objektů na pozemcích pí. Sulkové a p. Kubeše však byly shora uvedené pozemky 
před podpisem kupní smlouvy přečíslovány a dle dikce zákona je nutno tuto změnu 
„přeschválit“ se stávajícími čísly pozemků. Tedy paní Sulková a p. Kubeš převedou do 
vlastnictví města dle GP nově vzniklé pozemky parc. č. 31/3, parc. č. 1045/2 o celkové 
výměře 50 m2 a město převede do vlastnictví paní Sulkové a pana Kubeše dle GP nově 
vzniklý pozemek parc. č. 69/2  o výměře 50 m2, vše v k.ú. Munice. 
Osadní výbor obce Munice se směnou souhlasí. 
 
Usnesení č. 30/10 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

se směnou dle GP nově vzniklých pozemků parc. č. 31/3, parc. č. 1045/2 o celkové 
výměře 50 m2 ve vlastnictví pí. Drahoslavy Sulkové a p. Pavla Kubeše, bytem Dlouhá 
225, 370 10 Borek, za dle GP nově vzniklého pozemku parc. č. 69/2  o výměře 50 m2 
ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, vše v k.ú. Munice. Zastupitelstvo města 
ukládá MÚ administraci věci a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné směnné smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
a) Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rozpočtová opatření účetního charakteru. Změny 
rozpočtu účetního charakteru k 30.11.2010 představují přesuny mezi paragrafy a položkami 
v rámci schváleného rozpočtu s celkovým ponížením příjmové i výdajové části rozpočtu ve 
výši 1 563 054,94 Kč. 
 
Usnesení č. 31/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 96/10 „Rozpočtová opatření 
účetního charakteru  30.11.2010“, dle předložené přílohy. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Město obdrželo od Jč kraje finanční prostředky - neinvestiční dotaci na pokrytí výdajů 
spojených s volbami do zastupitelstva města a do Senátu PČR ve dnech 15.-16.10.2010 ve 
výši 218 tis. Kč. Je nutno doporučit zastupitelstvu přijmout tyto prostředky do rozpočtu 
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města. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010, 
v rámci kterého budou vráceny nevyčerpané prostředky. 
 
Usnesení č. 32/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím prostředků Jč kraje na pokrytí výdajů spojených s volbami 15.-16.10.2010 a 
s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 97/10 v příjmové a ve 
výdajové části ve výši 218 tis. Kč na „Volby do zastupitelstva města a Senátu 15.-
16.10.2010“. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace JčK - Volby do zastupitelstva města a 
Senátu 15.-16.10.2010                     ÚZ 98 187 

218 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6115 5xxx Volby do zastupitelstva města a Senátu 15.-
16.10.2010                                        ÚZ 98 187 

218 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
c) Město obdrželo od Jč kraje neinvestiční dotaci na činnost jednotky SDH Hluboká nad 
Vltavou ve výši 87,140 tis. Kč.  
Z toho: 

- na odbornou přípravu velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky – 61,740 tis. Kč 
- na udržení akceschopnosti jednotky SDH – 25,400 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 33/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím prostředků Jč kraje na činnost jednotky SDH Hluboká nad Vltavou a s 
provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 98/10 v příjmové části 
„Neinvestiční příspěvek Jč kraje na činnost jednotky SDH Hluboká nad Vltavou“ ve 
výši 87,140 a ve výdajové části rozpočtu navýšením rozpočtu o 87,140 tis. Kč na 
položku „Požární ochrana - SDH“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Neinvestiční příspěvek JčK - Činnost jednotky 
SDH Hluboká nad Vltavou               (ÚZ 14004) 

87,140 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5xxx Požární ochrana – SDH                      navýšení o                                                             
                                                         ( ÚZ 14004) 

87,140 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Město obdrželo od společnosti E.ON ČR s.r.o.dar na podporu činnosti ženského pěveckého 
sboru Záviš v Hluboké nad Vltavou v roce 2010 ve výši 10 tis. Kč a od společnosti 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. dar ve výši 5 tis. Kč. 
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Usnesení č. 34/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 99/10 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 10 000 Kč za „Dar E.ON ČR a.s. na činnost Ženský pěvecký sbor 
Záviš v r. 2010“ a ve výdajové části navýšením rozpočtu o 10 000 Kč na „Ženský 
pěvecký sbor Záviš“ 

 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2321 Dar E.ON ČR a.s. na činnost Ženský pěvecký 
sbor Záviš v r. 2010 

10 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš            navýšení o 10 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 35/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 100/10 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 5 000 Kč za „Dar Wienerberger a.s. na činnost Ženský pěvecký sbor 
Záviš“ a ve výdajové části navýšením rozpočtu o 5 000 Kč na „Ženský pěvecký sbor 
Záviš“ 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2321 Dar Wienerberger a.s. na činnost Ženský 
pěvecký sbor Záviš  

5 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš            navýšení o 5 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Na město se obrátila paní Marie Malovcová, Fügnerova 685, která se zaviněním svého syna 
Davida Malovce dostala do tíživé životní situace, kdy je proti ní vedeno exekuční řízení pro 
dluh, který je nyní ve výši  109. 171,- (poskytla synovi svůj ručitelský závazek), má obstavené 
účty a hrozí jí, že přijde o byt. Marie Malovcová požádala město o úhradu jejího dluhu 
v uvedené výši a nabízí městu náhradou za úhradu dluhu, že na město převede svůj družstevní 
podíl v Bytovém družstvu vlastníků bytů Fügnerova 685 s tím, že ji město nechá v bytě dožít. 
Paní Malovcová dále podala návrh na zrušení trvalého pobytu syna Davida Malovce a svého 
přítele p. Řezníčka. Technicky je možno věc provést tak, že paní Malovcová převede na 
město svá členská práva v bytovém družstvu, město se tak automaticky stane nájemcem 
daného bytu a s paní Malovcovou následně uzavře podnájemní smlouvu. Nájemné a příspěvek 
do fondu oprav a další platby s nájmem bytu spojené by pak byly hrazeny přímo 
podnájemcem bytovému družstvu. Účast města v bytovém družstvu a peněžitý vklad do 
právnické osoby podléhá dle zákona o obcích souhlasu zastupitelstva města.   
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Usnesení č. 36/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s účastí města Hluboká nad Vltavou v právnické osobě - Bytovém družstvu vlastníků 
bytů Fügnerova 685, IČ: 25170546 a dále souhlasit s peněžitým vkladem do této 
právnické osoby, a to formou úhrady za převod členských práv v bytovém družstvu od 
paní Marie Malovcové, nar. 7.3.1939, bytem Fügnerova 685, Hluboká nad Vltavou. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 37/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

- s úhradou dluhu paní Marie Malovcové, Fügnerova 685 exekutorovi Mgr. 
Radovanu Bajgarovi ve výši 109,171 tis. Kč, jako peněžitý vklad do právnické 
osoby, Bytového družstva vlastníků bytů Fügnerova 685, IČ: 25170546, formou 
úhrady za převod členských práv v uvedeném bytovém družstvu od paní Marie 
Malovcové,  

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 101/10 ve výdajové části  
ve výši 109,171 tis. Kč na „Úhrada dluhu Marie Malovcové-úhrada za převod 
členských práv v Bytovém družstvu vlastníků bytů Fügnerova 685“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 6202 Úhrada dluhu Marie Malovcové – úhrada za 
převod členských práv v  Bytovém družstvu 
vlastníků bytů Fügnerova 685 

109,171 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
 
f) Město prodalo manželům Bromovým a manželům Chudobovým pozemky pod stavbou RD 
v ul. Smetanova. Dle kupní smlouvy byly městu uhrazeny kupní ceny 153 400,- Kč a 
390 600,- Kč, tj. celkem 544 000,- Kč.  
Daň z převodu nemovitosti bude uhrazena z rozpočtu r. 2011 celkem ve výši 23 520,- Kč. 
 
Usnesení č. 38/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 102/10 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 544 tis. Kč na „Úhrada za prodej pozemků - Bromovi, Chudobovi“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3111 Úhrada za prodej pozemků – Bromovi, 
Chudobovi 

544 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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g) Na základě upřesnění výše odpisů Mateřské školy a Základní školy v r. 2010 je nutno 
navýšit rozpočet na příjmové a výdajové straně.  
MŠ původní rozpočet 60 tis. Kč – navýšení o 414,312 tis. Kč na 474,312 tis. Kč 
ZŠ původní rozpočet 1 150 tis. Kč – navýšení o 57,344 tis. Kč na 1 207,344 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 39/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í     

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 103/10 v příjmové části 
rozpočtu navýšením o 414,312 tis. Kč na „Ostatní odvody příspěvkových 
organizací – odpisy HIM MŠ“ a ve výdajové části navýšením o 414,312 tis. Kč na 
„Odpisy HIM MŠ“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3111 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací – 
odpisy HIM MŠ                                   navýšení o 

414,312 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3111 5331 Odpisy HIM MŠ                             navýšení o 414,312 
 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 104/10 v příjmové části 
rozpočtu navýšením o 57,344 tis. Kč na „Ostatní odvody příspěvkových organizací 
– odpisy HIM ZŠ“ a ve výdajové části navýšením o 57,344 tis. Kč na „Odpisy 
HIM ZŠ“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací – 
odpisy HIM  ZŠ                              navýšení o 

57,344 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 5331 Odpisy HIM ZŠ                             navýšení o 57,344 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
h) Na základě kupní smlouvy koupila společnost MANE HOLDING, a.s. od Města Hluboká 
nad Vltavou pozemek v lokalitě Holý vrch za kupní cenu 11 553 500,- Kč. K současnému 
datu bylo uhrazeno 7 500 000,- Kč a zbývá dle smlouvy uhradit 4 053 000,- Kč. Z důvodu 
posunu termínu realizace projektu požádala MANE HOLDING, a.s. o úpravu platebních 
podmínek tak, že do 31.12.2010 uhradí ještě 1 500 000,- Kč a poslední splátka 2 553 000,- 
bude uhrazena do 30.4.2011. Rada města doporučila žádosti vyhovět a zařadit splátku do 
návrhu rozpočtu r. 2011. 
 
Usnesení č. 40/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

- s úpravou platebních podmínek kupní smlouvy s MANE HOLDING, a.s. ze dne 
 24.5.2010, dle návrhu ze dne 11.11.2010 
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- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 105/10 v příjmové části 
rozpočtu snížením o 2 553 tis. Kč na „Prodej pozemků (Hůrka, Holý vrch)“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3111 Prodej pozemků (Hůrka, Holý vrch)      snížení o - 2 553 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
i) Městský úřad jako správce místních poplatků vybírá podle OZV o místních poplatcích č. 
3/2007 mimo jiné i místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto poplatky platí každý trvale 
hlášený občan Hluboké nad Vltavou. Z celkového počtu téměř 5000 občanů někteří občané 
poplatky neplatí ani přes několikeré výzvy. Za období let 2003 až 2005 byly vůči neplatičům 
poplatků učiněny kroky v souladu s platnými předpisy a lze zahájit exekuci. 
Z nezaplacených nedoplatků byly vyčleněny ty, kde se jedná o poplatníky, u kterých není 
známa jejich doručovací adresa ani jiné údaje a další vymáhání by bylo nehospodárné, neboť 
náklady na vymožení (poštovné, náklady exekuce) by přesáhly vymáhanou částku a pro město 
by byly ztrátové. Navrhuje se odepsat tyto nevymahatelné pohledávky za r. 2003 – 2005 
v celkové výši 79 687,- Kč. 
U zbývajících nedoplatků se navrhuje zahájit exekuční řízení ve spolupráci s exekutorem. 
Vymáhání s účastí exekutora představuje pro dlužníka při vymožení pohledávky, navíc platbu 
za odměnu exekutora, která činí 7 800 Kč za případ. Nevymožení pohledávky by 
představovalo pro město náklad na odměnu exekutora ve výši 4000 Kč za případ. 
Zastupitelé byli informováni, že MÚ zveřejnil ve Zpravodaji, na vývěsce a na internetu výzvu 
neplatičům k úhradě dluhů. Tato výzva bude neplatičům doručena také prostřednictvím 
městské policie. 
 
Usnesení č. 41/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s odpisem nevymahatelných nedoplatků místních poplatků za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů za roky 2003 – 2005 v celkové výši 79 687,- Kč 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0 , zdržel se - 0. 
 
j)  Město obdrželo od ČEZ, a.s. dar na projekt „Rekonstrukce sakrální stavby návesní kaple 
v Municích“ na opravu střechy ve výši 40 tis. Kč. Přijetí daru bylo projednáno 
v zastupitelstvu města dne 6.9.2010 s tím, že byl dar přijat a bylo provedeno rozpočtové 
opatření v příjmové části. Kontrolou bylo zjištěno, že částka 40 tis. Kč nebyla zařazena do 
výdajové části rozpočtu. Je nutno provést změnu rozpočtu a o částku 40 tis. Kč navýšit 
výdajovou část rozpočtu na akci „Kaplička Munice – oprava střechy“. 
 
Usnesení č. 42/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 106/10 ve výdajové části 
navýšením o 40 tis. Kč na „Kaplička Munice – oprava střechy“  
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 5171 Kaplička Munice – oprava střechy     navýšení o 40 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
k) Město obdrželo od Jč kraje finanční prostředky - neinvestiční dotaci na pokrytí výdajů 
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 22 297,- Kč.  
Finanční prostředky je možno použít účelově pouze na výdaje dle směrnice MF. 
 
Usnesení č. 43/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím prostředků Jč kraje na pokrytí výdajů spojených s Sčítání lidu, domů a bytů 
v r.2011 a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 107/10 v příjmové 
a ve výdajové části ve výši 22,297 tis. Kč na „Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011“. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace JčK – Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011                                     
                                                             ÚZ 98 005 

22,297 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6149 5xxx Sčítání lidu domů a bytů v r. 2011      ÚZ 98 005 22,297 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
l) Na město se obrátil provozovatel KC Panorama, společnost Sinfonie s.r.o. a žádá o 
zakoupení nového světelného pultu do KC Panorama z důvodu, že starý analogový pult 
vyhořel (16 let starý) a jeho oprava by byla nákladnější než nový.  
Předložena je nabídky firmy František Kropík-Audio na nový pult firmy zero 88 s cenou ve 
výši 59 550,- Kč vč. DPH, za dodávku vč. montáže. Vzhledem k začínající divadelní sezóně 
požádal provozovatel KC o rychlé řešení. 
 
Usnesení č. 44/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s nákupem nového světelného pultu do KC Panorama a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 108/10 ve výdajové části ve výši 59,550 tis. Kč na „Nákup 
světelného pultu do KC Panorama“. 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3313 6122 Nákup světelného pultu do KC Panorama 59,550 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti -  0, zdržel se - 1. 
 
m) Pan Miroslav Buřil zajišťuje dlouhodobě zásobování 3 obcí Hroznějovice, Líšnice, 
Poněšice pojízdnou prodejnou a občané jsou s touto službou spokojeni. 
Pan Buřil žádá o příspěvek na provoz pojízdné prodejny za r. 2010 ve výši 10 800,- Kč. 
Příspěvek činí 300 Kč měsíčně za obec. 
 
 



-14- 

Usnesení č. 45/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s poskytnutím příspěvku na provoz pojízdné prodejny v r. 2010 panu Miroslavu 
Buřilovi a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 109/10 ve 
výdajové části ve výši 10,8 tis. Kč na „Příspěvek na pojízdnou prodejnu v r. 2010–
M.Buřil“. 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5192 Příspěvek na pojízdnou prodejnu v r. 2010–
M.Buřil 

10,8 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
n) 

a) Ředitel ZŠ Hluboká n.V. žádá o souhlas s použitím prostředků rezervního fondu na 
pokrytí kráceného objemu mezd ze státního rozpočtu. Navrhuje převést z rezervního 
fondu do fondu odměn částku ve výši 128 tis. Kč na mzdy a 46 tis. Kč na odvody, celkem 
174 tis. Kč. Současný stav prostředků na rezervním fondu činí 646 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 45/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s převedením částky 174 tis. Kč z rezervního fondu  do fondu odměn ZŠ Hluboká nad 
Vltavou na pokrytí kráceného objemu mezd se státního rozpočtu v r. 2010.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 

 
b) PMH Hluboká nad Vltavou žádá o souhlas se změnou rozpočtu v příjmové části 

navýšení rozpočtu na Středisko Parkoviště o 1 153 tis. Kč za přijaté úroky, penále a 
náhrada soudních výdajů  (firma ACTIV) a ve výdajové části navýšení rozpočtu na 
Středisko Komunikace o 253 tis. Kč na nákup sněhové frézy, posypová směs a dále na 
Středisko Provoz WC navýšení o 76 tis. Kč na prasklá přípojka-únik vody do 
kanalizace. 

 
Usnesení č. 46/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

se změnou rozpočtu PMH Hluboká nad Vltavou v příjmové části navýšení o 1 153 tis. 
Kč na středisku Parkoviště a ve výdajové části navýšení o 253 tis. Kč na středisku 
Komunikace a ve výdajové části navýšení o 76 tis. Kč na středisku Provoz WC. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
 
o) Město obdrželo od Jč kraje finanční prostředky účelově určené pro ZŠ Hluboká nad 
Vltavou na  dopravu dětí na dětská dopravní hřiště ve výši 4 800,- Kč. O tuto částku bude 
navýšena dotace pro ZŠ. 
 
Usnesení č. 47/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím prostředků Jč kraje pro ZŠ Hluboká nad Vltavou na  dopravu dětí na dětská 
dopravní hřiště ve výši 4,8 tis. Kč a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým 
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opatřením č. 110/10 v příjmové části ve výši 4,8 tis. Kč na „Dotace JčK - doprava dětí 
na dětská dopravní hřiště“ a ve výdajové části navýšení o 4,8 tis. Kč na „Základní 
škola“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Dotace JčK - doprava dětí na dětská dopravní 
hřiště                                                    (ÚZ 308) 

4,8 

 
 

   

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 5331 Základní škola                                  navýšení o      
                                                            (ÚZ 308) 

4,8 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 7) 
a) Město požádalo Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 v rámci reprodukce požární 
techniky pro jednotky požární ochrany na akci „Město Hluboká nad Vltavou, okr. České 
Budějovice-cisternová automobilová stříkačka“, typ CAS pro SDH Hluboká nad Vltavou. 
Žádost byla kladně přijata a zařazena do dotačního programu s dotací 2 mil. Kč. 
Předpokládané náklady 5,780 mil. Kč, spoluúčast města 3,780 mil. Kč. Zastupitelstvo města 
dne 6.9.2010 doporučilo zařazení akce do návrhu rozpočtu na r. 2011. Následně město 
obdrželo informaci MV ČR, že v rámci úsporných opatření se dotace na r. 2011 krátí na 1 mil. 
Kč. Rada města 22.11.2010 potvrdila MV, že i za těchto podmínek má město nadále o dotaci 
zájem. Město projednalo situaci se zástupci SDH Hluboká n.V., kteří předložili návrh na 
dofinancování nákupu hasičského vozidla v r. 2011 ve výši 650 tis. Kč - prodej starého vozu 
(300 tis. Kč), příspěvek SDH (200 tis. Kč) a úspora rozpočtu SDH na r. 2010 (100 tis. Kč) a 
snížení rozpočtu SDH v r. 2011 (50 tis. Kč). Město by tak v r. 2011 muselo do rozpočtu 
zařadit částku 1 076 400,- Kč a požádat v r. 2011 o grant JčK na rekonstrukci a obnovu 
hasičské techniky s dnes zatím neznámým výsledkem. Pro roky 2012 – 2015 bude nutno 
počítat s ročními splátkami  ve výši cca 900, 800, 720 a 630 tis. Kč. Dále je nutno vzít 
v úvahu i skutečnost, že město ještě musí v r. 2011 a 2012 splatit generální opravu vozu 
hasičského vozu T-815 z r. 2008 ve výši cca 450 tis. Kč ročně. K bodu byla otevřena diskuse, 
kdy starosta města rekapituloval dobré výsledky a záslužnou činnost SDH pro město, včetně 
výchovy mládeže a požádal zastupitele o odsouhlasení koupě shora uvedeného vozidla. P. 
Irovský naopak upozornil na to, že stávající hasičské vozidlo je vyhovující a apeloval na 
nezadlužování města v době ekonomické krize. P. Karvánek upozornil na to, že stávající 
vozidlo je již technicky zastaralé a koupě nového je v současné situaci, kdy je na tuto akci 
poskytována dotace od státu, pro město velmi výhodná. Starosta tedy vyzval přítomné 
zastupitele aby po zvážení shora uvedených argumentů přistoupili k hlasování.  
 
Usnesení č. 48/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

se zařazením akce „Město Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice - cisternová 
automobilová stříkačka“, typ CAS pro SDH Hluboká nad Vltavou, do rozpočtu města 
na r. 2011 s financováním r. 2011 dle návrhu SDH Hluboká nad Vltavou. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 14, proti -  0, zdržel se - 4. 



-16- 

b) V rámci programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště, je možno podat žádost o příspěvek na 
Oranžové hřiště MŠ Hluboká n.V. Jednalo by se o rekonstrukci venkovních hřiští na 
zahradách jednotlivých budov MŠ (Schwarzenbergská, Masarykova, Zámostí). Celkové 
předpokládané náklady činí 437 tis. Kč. Nadace ČEZ poskytuje příspěvek až do výše 1 mil. 
Kč bez povinné spoluúčasti žadatele. 
 
Usnesení č. 49/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

se podáním žádostí na Nadaci ČEZ na projekt „Oranžové hřiště MŠ Hluboká nad 
Vltavou“ 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Město požádalo Jč kraj o dotaci na úrok z úvěru na projekt „Cyklostezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice úsek II a III“ a nyní obdrželo Smlouvu, na základě které může město 
čerpat po dokončení projektu a předložení vyúčtování uhrazených úroků z úvěru na tuto akci, 
dotaci do výše 200 tis. Kč. JčK předložil smlouvu o dotaci a prostředky zašle ještě v r. 2010 
na účet s tím, že město po ukončení akce provede vyúčtování dotace. 
 
Usnesení č. 50/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

se Smlouvou s Jč krajem o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru na projekt 
„Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 51/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím příspěvku Jč kraje na úhradu úroků z úvěru pro předfinancování akce 
„Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“ a s provedením 
změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 111/10 v příjmové části ve výši 200 tis. Kč 
na „Dotace JčK - úhrada úroků z úvěru - Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice 
úsek II a III“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4222 Dotace JčK - úhrada úroků z úvěru - 
Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice 
úsek II a III                                            (ÚZ 111) 

200 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zveřejnil výsledky přehodnocení 
žádostí o dotaci z ROP podaných do 5. a 6. výzvy. 
V 6. Výzvě nebyly vybrány k financování  žádné projekty města (Revitalizace sídliště 
Fügnerova ul., Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice, Přístavba domova 
důchodců u Zlatého Kohouta). 
V 5. výzvě město žádalo o dotaci na projekt „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice 
úsek II a III“ a obdrželo příslib dotace ve výši 14 391 793,- Kč ( původně  měla být dotace ve 
výši 10 974 310,65 Kč). 
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Projekt  „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“ je nyní ve fázi, kdy byly 
provedeny práce potřebné k zajištění provozu cyklostezky a ke zkolaudování stavby. 
Vzhledem k tomu, že nebylo do listopadu 2010 stále vyjasněno zda město dotaci ROP obdrží 
a v jaké výši, hledaly se úspory stavebních nákladů tak, aby byla za uvedených podmínek 
stavba provozuschopná a aby byla vyčerpána dotace SFDI (16 250 tis. Kč). Oproti smlouvě o 
dílo došlo k úspoře některých stavebních nákladů (asfalty, zábradlí …), ale současně musely 
být vzhledem k neúnosnému podloží provedeny některé vícepráce (odvoz bahna, vyšší vrstva 
štěrk.podloží…), ve výsledku došlo k úspoře ve výši cca 1 200 tis. Kč. 
Město čerpalo na akci úvěr ČSOB ve výši 10 415 709 Kč a vlastní zdroje ve výši 1 847 488,-
Kč – celkem 12 263 197,- Kč, dar Nadace JC ve výši 2 339 059,- Kč a dotaci SFDI ve výši 
16 250 tis. Kč. Pokud bude podepsána smlouva o dotaci ROP bylo by možno neprovedené 
práce dokončit s tím, že by musela být do rozpočtu města na r. 2011 zařazena částka cca 970 
tis. Kč na dokončení prací (doasfaltování , impregnace zábradlí) a 480 tis. Kč dle smlouvy 
s RERA a.s. na řízení projektu a náklady na TDI cca 15 tis. Kč (celkem 1 465 tis. Kč). 
Náklady na úvěr, podíl města a na dokončení akce by pak mohly být uhrazeny z dotace ROP, 
pokud bude podepsána smlouva o dotaci a náklady uznány jako způsobilé. Současně bude 
nutno uzavřít dodatek SOD se zhotovitelem stavby na upravený rozpočet a na související 
posun termínu dokončení stavby a rovněž jednat se SFDI o změnách projektu. Rada města 
vzala informaci na vědomí a doporučila ZM akci dokončit a zařadit dokončení projektu do 
rozpočtu r. 2011 až poté, kdy bude podepsána smlouva o dotaci ROP. 
 
Usnesení č. 52/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

- s dokončením prací v r. 2011 na projektu „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice úsek II a III“ a se zařazením akce do návrhu rozpočtu města na r. 2011 
s výdajem ve výši 1 465  tis. Kč poté, kdy bude podepsána smlouva o dotaci ROP, 

- s uzavřením dodatku SOD s firmou STRABAG a.s. na akci „Cyklostezka Hluboká 
nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“,  s dokončením v r. 2011. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP) oznámil, že vyplatil 23.11.2010 
požadovanou dotaci na projekt „Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta“ ve výši 
9 666 654,87 Kč. Dotace bude použita na splacení úvěru od KB a.s. na uvedenou akci. 
Celková výše úvěru 12 714 938,92 Kč. Rozdíl bude doplacen z prostředků města dle 
schváleného rozpočtu. Splatnost úvěru do 31.12.2010.  
 
K bodu 8) 
Na základě předchozích rozhodnutích zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou byla 
zpracována změna č. 9 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změna č. 10 
územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město v lokalitě Selská pole. Jedná se o 
rozšíření zastavitelného území mezi stávající lokalitou Hůrka a komunikací na Munice a nad 
lokalitou Hůrka. Výše uvedená změna byla projednána s dotčenými orgány státní správy a 
veřejností, námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Návrh územního plánu sídelního útvaru 
byl přezkoumán dle § 53 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a bylo zjištěno, že 
návrh je s uvedenými požadavky v souladu. 
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Usnesení č. 53/10 
zastupitelstvo města    k o n s t a t u j e , 

že návrh změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou v lokalitě 
Selská pole není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s 
výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem 
Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic ze dne 24.9.2010 pod č.j.: KUJCK 31480/2010 OREG/2, 
návrh změny č. 10 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město není v rozporu 
s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 stavebního zákona  a 

v y d á v á 
změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a změnu č. 10 
územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město v lokalitě Selská pole formou 
opatření obecné povahy  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 9) 
Město Hluboká nad Vltavou vydalo v r. 2007 obecně závaznou vyhlášku (OZV) o místních 
poplatcích č. 3/2007, která byla změněna následně OZV č. 1/2008. V souvislosti se nabytím 
platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinnost od 1.1.2011 a vzhledem k nemožnosti 
využívat nadále institut prominutí poplatku pro jeho tvrdost, je nutno upravit a doplnit 
ustanovení o osvobození od placení poplatků. Toto se týká především poplatku „za komunální 
odpad“, neboť následující vymáhání poplatků od osob navržených k osvobození je značně a 
časově i pracovně náročné a ve výsledku neekonomické. Návrh byl zpracován podle vzoru 
OZV zpracovaného Krajským úřadem JčK a byl připomínkován odborem dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra tak, aby mohl nabýt účinnosti od 1.1.2011. 

  
Usnesení č. 54/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s obecně závaznou vyhlášku města Hluboká nad Vltavu o místních poplatcích č. 
1/2010 s účinností od 1.1.2011 v předloženém znění. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 10) 
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání zvolilo předsedy finančního a kontrolního 
výboru. Zastupitelé byli informováni, že dle právních předpisů musí být počet členů výborů 
lichý a nejnižší počet 3.  
Na základě došlých návrhů byli zvoleni členové výborů takto: 
Finanční výbor 
 Irovský Václav - zvolen předsedou na ustavujícím zasedání dne 8.11. 
 Běhounek Karel, Ing. - člen 
 Šťastný David, Bc. - člen 
Kontrolní výbor 
 Šindelář Jan, Bc. - zvolen předsedou na ustavujícím zasedání dne 8.11. 
 Chromý Jan, Ing. - člen  
 Raus Aleš, Ing. - člen 
 Salaba Vladimír - člen 
 Šťastný David, Bc. - člen 
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Usnesení č. 55/11 
zastupitelstvo města v o l í 

za členy finančního výboru Ing. Karla Běhounka a  Bc. Davida Šťastného  
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti -  0, zdržel se - 1. 
 
a dále  

 v o l í   
za členy kontrolního výboru Ing. Jana Chromého, Ing. Aleše Rause, Vladimíra Salabu 
a Bc. Davida Šťastného. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 15, proti -  0, zdržel se - 3. 
 
K bodu 11) 
a) P. Irovský apeloval na město, aby jednalo s vlastníkem objektu u hotelu Záviš, ve kterém je 
umístěna herna, o odstranění neonové reklamy na výherní hrací přístroje. Současně upozornil, 
že tento objekt je ve špatném stavu a vzhledem k upravenosti navazujících objektů na náměstí 
dělá městu ostudu. Starosta přislíbil, že věc projedná. 
 
b) P. Irovský požádal, aby bylo přezkoumáno, zda se městská policie může dle zákona o 
obcích a zákona o obecní policii jmenovat městská policie a nikoli obecní policie. Starosta 
přislíbil, že věc prověří a bude p. Irovského v tomto smyslu informovat. 
 
Vzhledem k tomu, že program zasedání zastupitelstva města byl vyčerpán a nebylo dalších 
příspěvků do diskuse, starosta přítomným zastupitelům poděkoval za účast, popřál mnoho 
štěstí do nového roku a zasedání ukončil. 
 
 
 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 

Ing. Tomáš Jirsa Jiří Slepička 
 

Bc. David Šťastný 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 


