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Zápis 
z 3.jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 28.2.2011 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František 

Toušek FESC, Karel Vácha,  Jan Piskač 
Omluven: Ing. Pavel Dlouhý 
 
K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 97/11 
rada města s c h v a l u j e 

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

a) Schválení nájemce a provozovatele lékárny ve zdravotním středisku. 
b) Schválení nájemce prodejních stánků na zámecké cestě. 
c) Schválení provozovatele parkovacího systému + určení cen parkovného na rok 2011. 
d) Zvážení dalšího pokračování odloučeného pracoviště ZŠ Hluboká n. Vlt. v Kostelci. 
e) Opakovaná žádost o pronájem nebytových prostor v budově Kostelec 17 - Jihočeská 

růže o.s. 
f) Prodej pozemků v lokalitě Holý Vrch + žádost o napojení nově budované ZTV 

(komunikace) - MANE holding a.s. 
g) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pozemek PK parc. č. 1313 v k.ú. Hluboká n. 

Vlt. - David Šťastný. 
h) Povolení k vybudování stavby - vrtu HV-1 na pozemku parc. č. 1314/1 v k.ú. Hluboká 

n.Vlt. - Golf Hluboká. 
i) OZV - omezení hluku ve městě - posunuto z minulého jednání RM. 
j) Žádost o souhlas se zřízením kotevního místa v k.ú. Purkarec - p. Šíma. 
k) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Purkarec (u bytových domů) - 

manž. Pickovi, manž. Wurstovi. 
l) Pronájem hřiště a prodej cesty v k.ú. Kostelec - Biskupství českobudějovické. 
m) Záměr rozšíření hlavního parkoviště. 
n) Souhlas s vedením trasy "naučná hipostezka Lišovska" přes pozemky města. 
o) Nájemné v obecních bytech. 
p) Bezúplatný převod pozemků – Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - Povodí 

Vltavy s.p. 
q) Souhlas se změnou obratiště – Zámostí. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Přeložení vedení VO – Bavorovice. 
b) Měřiče rychlosti – navýšení rozpočtu. 
c) Žádost o převod nevyčerpaného příspěvku města pro CVČ z r. 2010 na r. 2011.  
d) Příspěvek pro TJ Hluboká n.V. na volejbalový turnaj žen 27.2.2011.  
e) Příspěvek pro MANE HOLDING, a.s.na  ZTV Holý vrch IV.etapa dle Pravidel města. 
f) Příspěvek na činnost pro Hroznějovická Dobromysl OS na r. 2011. 
g) Příspěvek Jihočeskému klubu maratonců na propagaci běžeckého závodu 17.4.2011. 
h) Příspěvek pro Městskou charitu České Budějovice na poskytování terénní 

pečovatelské služby, Smlouva o příspěvku. 
i) Navýšení rozpočtu Důchodci, přesun z  r.2010. 
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j) Přijetí příspěveku JčK na úroky z úvěru - Cyklostezka Hluboká-Poněšice II a III.  
k) Příspěvek TJ Hluboká.-Beachvolleyball na obnovu kurtů.  
l) Příspěvek Hluboká Baseball a Softball Club o.s.-Evr. týden sportu a relaxace žen. 

4) Zpráva o inventarizaci majetku města, pohledávek a závazků k 31.12.2010. 
5) Granty a dotace: 

a) Prohlášení o partnerství MAS Hlubocko-Lišovsko, Město Zliv, Lesy ČR - k projektům 
"Modernizace místních komunikací I" a "Modernizace místních komunikací II". 

b) Zamítnutí žádosti o podporu z OPŽP - Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý. 
c) Žádost o grant JčK na pořízení radarů. 
d) Vyhlášení výběrového řízení na zakoupení vozidla pro SDH – schválení podmínek. 

6) Různé. 
a) Havárie kanalizace v Horní ulici.  
b) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – informace. 

  
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
a) Dne 20.1.2011 doručila pí. Jiřina Houštecká, stávající nájemce nebytových prostor - 
lékárny v domě č.p.1 v ulici Masarykova, Hluboká nad Vltavou, žádost o ukončení nájemního 
vztahu dohodou ke dni 31.3.2011. Po zveřejnění záměru města prostor pronajmout projevily 
zájem dva subjekty – společnost Hlubocká lékárna s.r.o. vlastněná p. Vladimírem Stráským a 
manželé Kateřina a Milan Zvonařovi. V obou nabídkách bylo deklarováno, že noví nájemci 
zde chtějí i nadále provozovat lékárnu, nicméně konkrétní výše nájemného a další 
podrobnosti zde uvedeny nebyly. MÚ proto vyzval oba zájemce k podání konkrétních 
nabídek, obsahujících přesnou výši nájemného, garanci provozu lékárny, doložení příslušných 
oprávnění, doložení referencí, personálního a technického zajištění, atd. Ve stanovené lhůtě 
doplnil požadované informace pouze p. Stráský, jehož nabídka byla radě města předložena 
k posouzení a rozhodnutí.  
   
Usnesení č. 98/11 
rada města s o u h l a s í   

s ukončením nájemního vztahu založeného nájemní smlouvu ze dne 14.12.2004 mezi 
městem Hluboká nad Vltavou a paní Jiřinou Houšteckou, bytem Pasovská 1568/2, 
České Budějovice, na základě níž je paní Houštecká nájemcem nebytového prostoru – 
lékárny v domě č.p. 1 v ulici Masarykova, Hluboká nad Vltavou. Nájemní vztah bude 
ukončen dohodou, ke dni 31.3.2011. Nájemce je povinen k tomuto dni předat 
pronajímateli nebytový prostor vyklizený, vše v souladu s příslušnými ustanoveními 
shora citované nájemní smlouvy. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné dohody.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Usnesení č. 99/11 
rada města s o u h l a s í   

s uzavřením nájemní smlouvy, na základě které bude pronajat nebytový prostor - 
lékárna v domě č.p. 1 v ulici Masarykova, Hluboká nad Vltavou, o výměře 113,2 m2, 
se společností Hlubocká lékárna s.r.o., IČ: 28133374, se sídlem Včelná, Lesní kolonie 
558. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 10 let. Nájemce se 
smluvně zaváže, že bude v pronajatých prostorách provozovat nestátní zdravotnické 
zařízení – lékárnu. Nájemné se stanoví dohodou stran ve výši 450 ,- Kč za 1 m2 
pronajaté plochy a kalendářní rok, tedy v celkové výši 50.940,- Kč a současně bude 
sjednána inflační doložka. Další upřesňující podmínky budou dojednány smluvními 
stranami, když Rada města tímto pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
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starostu města Ing. Tomáše Jirsu dojednáním smluvních podmínek a podpisem 
příslušné nájemní smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
b) Na základě platné nájemní smlouvy má společnost Staročeské Trdlo s.r.o. pronajato pět 
prodejních stánků na zámecké cestě. Nájemní smlouva byla v loňském roce uzavřena na dobu 
určitou, do 30.4.2011 s tím, že při bezproblémovém průběhu nájemního vztahu bude jednáno 
o jejím prodloužení, případně změně na pronájem na dobu neurčitou. Vzhledem k blížícímu 
se konci doby pronájmu byl záměr pronajmout tyto stánky vyvěšen (v souladu se zákonem o 
obcích) na úřední desce města. Ve stanovené lhůtě se přihlásil pouze jeden zájemce a to 
stávající nájemce - společnost Staročeské trdlo s.r.o. Zájemce navrhl několik variant realizace 
nájmu. Rada schválila pronájem všech pěti stánků na dobu jednoho roku za nájemné ve výši 
250 tis.Kč / 1 rok s tím, že musí být upraven provoz ve stánku nejblíže k ul. Komenského tak, 
aby nedocházelo ke konfliktům s občany bydlícími v Komenského ulici, resp. aby byla  
dodržována a stranami respektována písemná dohoda o úpravě užívání tohoto prostranství ze 
dne 7.12.2010.  
 
Usnesení č. 100/11 
rada města    s o u h l a s í       

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – pěti prodejních stánků na 
zámecké cestě - se zájemcem, který splnil všechny podmínky výběrového řízení a 
současně podal nejvyšší nabídku nájemného, tedy se společností Staročeské Trdlo 
s.r.o. Nájem se sjednává na dobu určitou v trvání 1 roku, nájemné se stanoví ve výši 
250 tis. Kč/rok. Rada města trvá na tom, aby byl upraven provoz ve stánku nejblíže 
k ul. Komenského tak, aby nedocházelo ke konfliktům s občany bydlícími v 
Komenského ulici, resp. aby byla  dodržována a stranami respektována písemná 
dohoda o úpravě užívání tohoto prostranství ze dne 7.12.2010. Rada města ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu k podpisu 
příslušné nájemní smlouvy.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
c) Na základě usnesení rady města ze dne 28.6.2010 byl na úřední desce města v období od 
25.8.2010 do 27.9.2010 zveřejněn záměr Podniku místního hospodářství uzavřít mandátní 
smlouvu, jejímž předmětem je zajištění provozu parkovacího systému ve městě na rok 2011. 
Do tohoto výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce - pan Miloslav Bůrka a pan 
František Houška, stávající provozovatelé parkovacího systému ve městě. Ve své nabídce 
uvedli mimo jiné to, že jsou připraveni předloženou mandátní smlouvu akceptovat bez 
připomínek, pouze žádají o posunutí termínu plateb dle Čl. V. smlouvy o jeden měsíc, tedy 
splatnost první splátky garantovaného výnosu na 1.5.2011 a poslední splátky na 1.10.2011. 
Podmínky smlouvy jsou v podstatě identické s podmínkami sjednanými v mandátní smlouvě 
z roku 2008, včetně výše garantovaného výnosu, tedy částky 1.750.000,- Kč. 
Po ukončení tohoto výběrového řízení se RM i ZM na základě kritiky některých zastupitelů 
parkováním ve městě opakovaně zabývaly a uzavření mandátní smlouvy bylo pozastaveno. 
Nicméně na posledním jednání RM dne 17.1.2011 i na posledním jednání ZM dne 14.2.2011 
převládl názor, že by měl být současný systém zachován. Důvodem pro toto rozhodnutí je 
mimo jiné skutečnost, že teprve po dostavbě nového bytového domu na hlavní třídě bude 
znám dopad na situaci s parkováním ve městě a je tedy předčasné systém parkování nyní 
měnit.  
Součástí smlouvy je cena parkovného v rámci městského parkovacího systému na rok 2011, 
které stanoví svým usnesením rada města. Jedinou změnou je cena parkovného na 
Masarykově ul., kde bude výše parkovného činit 90,-Kč na den. Toto navýšení bylo 
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schváleno jako kompenzace za úbytek parkovacích míst na hlavní třídě (stavba objektu vedle 
KC Panorama) a současně jako nástroj pro vymístění parkování návštěvníků města z hlavní 
třídy na centrální parkoviště.   
V rámci diskuze k tomuto bodu opět zazněl názor nutnosti řešit parkování ve městě 
komplexně. Zazněl i názor řešit vymístění autobusů z hlavního parkoviště na jinou plochu 
(např. na parkoviště do Hamru).  
    
Usnesení č. 101/11 
rada města s o u h l a s í  

s uzavřením mandátní smlouvy o provozování městského parkovacího systému na rok 
2011 s jedinými zájemci vzešlými z výběrového řízení, provedeného Podnikem 
místního hospodářství, tedy s panem Miloslavem Bůrkou, bytem Fügneorva 688, 
Hluboká nad Vltavou a panem Františkem Houškou, bytem Švermova 830, Hluboká 
nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.10.2011 
s možností dalšího prodloužení. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné mandátní 
smlouvy.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Usnesení č. 102/11 
rada města s t a n o v í   

cenu parkovného v rámci městského parkovacího systému na rok 2011 v následující 
výši:  
 

Lokalita Typ vozidla Parkovné/den 
 Masarykova  ulice Osobní automobil 90,- Kč 
 Masarykova ulice Motocykl 70,- Kč 
Velké parkoviště Osobní automobil 50,- Kč 
Velké parkoviště Motocykl 50,- Kč 
Velké parkoviště Obytný automobil, mikrobus 150,- Kč 
Velké parkoviště  Bus 270,- Kč 

   Koupaliště Osobní automobil 50,- Kč 
   Koupaliště Motocykl 50,- Kč 
 
Lokalita Typ vozidla Parkovné od 15 hod / od 17 hod 
   Koupaliště Osobní automobil                  30,- Kč / 10,- Kč 
   Koupaliště Motocykl                  30,- Kč / 10,- Kč 
 
 Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
d) Na základě závěrů inspekce MŠMT, provedené v ZŠ Hluboká nad Vltavou, vyplynuly pro 
město coby zřizovatele ZŠ některé povinnosti, spojené se změnou údajů v rejstříku škol. Tyto 
změny se týkají aktualizace zápisu odloučeného pracoviště ZŠ v Kostelci, sídlícího v domě 
č.p. 17. Pro změnu údajů v rejstříku škol je nutno doložit například osvědčení KHS, 
stanovisko stavebního úřadu, atd. I proto se rada zabývala údaji o ekonomice provozu 
odloučeného pracoviště v návaznosti na počet dětí chodících do této školy. Rada byla 
informována o předpokladu počtu dětí pro příští školní rok. Konstatovala, že na základě 
předložených faktů a vyjádření se odloučené pracoviště ZŠ v Kostelci rušit nebude, ale že je 
nutné i nadále sledovat ekonomické náklady na provoz  a vývoj počtu žáků.  
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e) Na základě rozhodnutí RM bylo z finančních důvodů a z důvodu malého počtu dětí ke dni 
1.9.2010 zrušeno odloučené pracoviště městské mateřské školky v Kostelci. O prostory 
v nichž MŠ sídlila (1. patro domu č.p. 17 v Kostelci) projevilo zájem OS Jihočeská růže, které 
je chtělo využít pro provoz krizového centra. Rada města žádost projednala na svém zasedání 
dne 2.8.2010 a pronájem odsouhlasila pod podmínkou, že zde OS bude provozovat 
soukromou mateřskou školku, do které budou moci docházet i děti obyvatel Kostelce. 
Z následných jednání se zástupkyněmi OS však vyšlo najevo, že OS zde MŠ provozovat 
nebude. Do věci se navíc zapojil osadní výbor Kostelec, který s pronájmem pouze pro účely 
krizového centra nesouhlasil. Rada města tedy na svém zasedání dne 30.8.2010 svoje 
předchozí rozhodnutí přehodnotila a nájem neodsouhlasila. Nyní se OS obrátilo na město 
opakovaně se žádostí o pronájem těchto prostor pro potřeby krizového centra a to v době od 
pondělí do pátku 8:00-11:00 a 17:00 – 20:00, víkendy a prázdniny 10:00 – 21:30. Dle sdělení 
OS by toto zajistilo úklid prostor. Nájemní vztah nabízí OS uzavřít na dobu určitou jednoho 
roku, s měsíčním nájemným ve výši 1.000,- Kč. Osadní výbor Kostelec přehodnotil své 
původní stanovisko a s pronájmem za těchto podmínek souhlasí.  Rada vyslovila souhlas za 
předpokladu, že provoz OS ve všední dny nebude rušit vyučování ZŠ a spotřebovaná média 
(elektrické energie, voda) budou přeúčtována OS.    
 
Usnesení č. 103/11 
rada města s o u h l a s í    

s pronájmem nebytových prostor v 1. patře domu č.p. 17 v obci Kostelec Občanskému 
sdružení Jihočeská růže, se sídlem Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou,           
IČ: 70878358 dle předloženého návrhu s tím, že provoz OS ve všední dny nebude rušit 
vyučování ZŠ a spotřebovaná média (elektrické energie, voda) budou přeúčtována OS.  
Pronájem se povoluje na dobu 1 roku, roční nájemné se stanoví ve výši 12.000,- Kč a 
náklady za spotřebu médií. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní smlouvy.  
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
f)  
1) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.1.2010 projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. č. 2080 o výměře 16.505 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Holý Vrch), 
společnosti MANE Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16, Praha 1. Společnost MANE 
Holding a.s. nyní žádá o odkoupení dalších částí pozemků v této lokalitě, když dle jejího 
tvrzení došlo z důvodu nejasností mezi výměrami pozemků KN a PK evidencí k opomenutí 
těchto částí pozemků v původní žádosti. Jedná se o části pozemků PK parc. č. 452/2 a          
PK parc. č. 485/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, které by měly být zastavěny ZTV. Dosud 
neschváleným oddělovacím GP byly dotčené části odděleny a jedná se tedy o nově vzniklé 
pozemky parc. č. 452/7 o výměře 89 m2, parc. č. 452/8 o výměře 881 m2, parc. č. 485/19 o 
výměře 4 m2,  parc. č. 452/19 o výměře 701 m2 a parc. č. 485/26 o výměře 151 m2. 
2) Společnost MANE Holding a.s. současně požádala o udělení souhlasu s napojením ZTV 
(komunikace) budovaného v lokalitě Holý vrch na místní komunikaci ve vlastnictví města, 
nacházející se na pozemku parc. č. 449/7, vše v k.ú. Hluboká n. Vlt. 

 
Usnesení č. 104/11 
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem nově vzniklých pozemků parc. č. 452/7 o 
výměře 89 m2, parc. č. 452/8 o výměře 881 m2, parc. č. 485/19 o výměře 4 m2,        
parc. č. 452/19 o výměře 701 m2 a parc. č. 485/26 o výměře 151 m2, vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, společnosti MANE Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16,   
Praha 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 700,- Kč      
za 1m2 převáděné plochy s tím, že kupující zajistí a uhradí vypracování oddělovacího 
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GP a dále uhradí poplatky spojené s řízením o vkladu do katastru nemovitostí ČR. 
Rada města pověřuje MÚ zveřejněním záměru prodeje na úřední desce města a 
následným předložením věci k finálnímu schválení zastupitelstvu města.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Usnesení č. 105/11 
rada města  s o u h l a s í 

s napojením komunikace budované v rámci ZTV v lokalitě Holý vrch na místní 
komunikaci ve vlastnictví města, nacházející se na pozemku parc. č. 449/7, vše v k.ú. 
Hluboká n. Vlt. Rada města pověřuje MÚ administrací věci.    

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
g) Na město se písemně obrátil pan David Šťastný v zastoupení občanského sdružení Hluboká 
Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, 373 41 Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodloužení pronájmu pozemku PK parc. č. 1313 o výměře 14.830 m2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemek v lokalitě Podskalí (za novým fotbalovým hřištěm 
s umělým povrchem), na kterém se částečně rozkládá areál sportovišť pro baseball, softball, 
dále dětské hřiště a v jeho sousedství nový objekt klubovny a restaurace, lanová dráha a další 
atrakce. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 23.3.2009 na dobu pěti let, nájemné bylo 
sjednáno v symbolické výši a činí 1.000,- Kč za kalendářní rok.  
Dle sdělení p. Šťastného chce HBSC o.s. vystavět na části pronajatého pozemku další atrakce 
(adventure minigolf…) a pro podání žádosti o dotaci je třeba mít pozemek pronajat 
minimálně na 5 let. Žádá tedy o prodloužení nájemní smlouvy. Žádostí se zabývala stavební a 
bytová komise RM a konstatovala nepřehlednost vlastnických vztahů k jednotlivým stavbám 
v areálu. Doporučila tedy oddělit část pozemku, která je pod stavbou restaurace a klubovny, 
část pozemku, která se nachází pod baseballovým hřištěm a dětským hřištěm a dále část 
pozemku, která se nachází pod komerčně využívanými atrakcemi a pronájem jednotlivých 
části pak dle jejich využití diferencovat. Rada schválila prodloužení pronájmu o 3 roky a 
uložila MÚ zajistit oddělení pozemků a poté vrátit žádost do jednání rady města.    
 
Usnesení č. 106/11 
rada města s o u h l a s í  

s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 23.3.2009, na základě které má  OS Hluboká 
Baseball a Softball Club o.s., se sídlem Smetanova 410, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
pronajat pozemek PK parc. č. 1313 o výměře 14.830 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 
Smlouva se prodlužuje o dva roky, tj. do 22.3.2016 za stávajících podmínek s tím, že 
v návaznosti na plánované přečíslování pozemků v této lokalitě si město coby 
pronajímatel vymiňuje možnost její změny. Rada města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušného 
dodatku nájemní smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Usnesení č. 107/11 
rada města u k l á d á    

MÚ ve spolupráci s žadatelem zajistit oddělení části pozemku, která se nachází pod 
stavbou restaurace a klubovny, část pozemku, která se nachází pod baseballovým a 
dětským hřištěm a část pozemku, která se nachází pod komerčně využívanými 
atrakcemi. Poté se RM k žádosti znovu vrátí. Rada města pověřuje MÚ administrací 
věci.  

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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h) Na město se písemně obrátil pan Antonín Loužek, ředitel společnosti Hluboká Invest a.s., 
provozující golfový areál na Podskalské louce. Pan Loužek žádá město o souhlas s umístěním 
a realizací stavby vrtu HV-1 na pozemku parc. č. 1314/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. Vrt bude 
vybudován vedle stávající studny a bude používán jako posilující zdroj vody pro letní 
vodovod pro golfové hřiště. Rozvody přes pozemky ve vlastnictví města budou využívány 
stávající. Dle platných právních předpisů musí být věc ošetřena smlouvou o zřízení stavby 
vodního díla.    
 
Usnesení č. 108/11 
rada města s o u h l a s í     

s umístěním a realizací stavby vrtu HV-1 na pozemku ve vlastnictví města              
parc. č. 1314/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, ve prospěch společnosti Hluboká       
Invest a.s., se sídlem Náměstí ČSLA 26, Hluboká nad Vltavou. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy o zřízení stavby vodního díla.  
 

 Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
i) Radě města byl na jejím minulém zasedání dne 17.1.2011 předložen návrh obecně závazné 
vyhlášky, řešící omezení hlučných činností (řezání, sekání trávníku, atd.) a omezení rušení 
veřejného pořádku (stanovení nočního klidu, omezení hluku spojeného s provozem hospod, 
ohňostrojů, atd…) ve městě. Členové rady věc odložili s tím, že předložený návrh prostudují a 
s případnými návrhy či doplněními se k věci znovu vrátí na svém příštím jednání. Rada 
neodsouhlasila OZV vzhledem k turistické orientaci města a rozmanitým aktivitám jak 
kulturním, tak sportovním s tím, že vnímá stížnosti občanů na hlučné provozy restaurací. 
V rámci napravení tohoto stavu bude zvýšena činnost Městské policie v této oblasti tak, aby 
negativní jevy byly v co největší míře eliminovány.   
 
j) Na město se obrátil pan Jiří Šíma, bytem Jasanová 38, České Budějovice, se žádostí o 
vyjádření města ke zřízení kotevního místa na břehu VD Hněvkovice, v katastru obce 
Purkarec. Toto kotevní místo by se mělo nacházet na pozemku ve vlastnictví státu a ve správě 
s.p. Povodí Vltavy parc. č. 835/2 (vodní plocha) a mělo by sloužit k občasnému kotvení 
malého motorového plavidla ve vlastnictví žadatele. Povodí Vltavy s.p. před povolením 
kotevního místa vyžaduje stanovisko obce, v jejímž k.ú. se má toto kotevní místo nacházet. 
Věcí se zabýval OV Purkarec a následně i Stavební a bytová komise rady města a proti zřízení 
kotevního místa nemají námitek. OV pouze vyžaduje, aby zřízením tohoto kotevního místa 
nebylo zabráněno ve volném přístupu k vodní hladině VD Hněvkovice. Rada posoudila 
žádost v kontextu s dalšími požadavky a konstatovala nutnost vytvoření strategie pro 
povolování kotvišť. Uložila MÚ jednat s Povodím Vltavy s.p. o určení míst vhodných pro 
zřízení kotvišť a zde by se potom na základě požadavků jednotlivá kotviště pronajímala.  
 
Usnesení č. 109/11 
rada města u k l á d á  

MÚ projednat s Povodím vltavy s.p. navržení míst vhodných pro zřízení kotvišť na 
Vltavě v této lokalitě.        

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

    
k) Na město se obrátili manželé Jaroslava a Jindřiška Pickovi a Martin a Renata Wurstovi, se 
žádostí o prodej části pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Purkarec (lokalita u bytových domů). 
Žadatelé jsou vlastníky pozemků parc. č. 190/3 a parc. č. 190/6, na kterých stavějí rodinné 
domy a právě na části pozemku parc. č. 190/1 (cca. 4 m široký pruh po celé délce hranice 
s jejich pozemky) by chtěli na svůj náklad vybudovat přístupovou komunikaci ke svým 
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pozemkům. Tato by byla napojena na komunikaci stávající, vedoucí k bytovým domům – viz 
situace. Jedná se o část pozemku o přibližné výměře 200 – 250 m2, jehož přesná výměra by 
byla stanovena oddělovacím GP před předložením prodeje k finálnímu schválení 
zastupitelstvu města. Pozemek by dle sdělení žadatelů nebyl oplocen a na vybudování 
komunikace by nebyl požadován od města příspěvek. OV Purkarec prodej doporučil.       
 
Usnesení č. 110/11 
rada města d o p o r u č u j e       

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. parc. č. 190/1 v k.ú. 
Purkarec o výměře cca. 250 m2 vlastníkům sousedních pozemků - manželům Jaroslavu 
a Jindřišce Pickovým a Martinovi a Renatě Wurstovým, za cenu dle znaleckého 
posudku, minimálně však za cenu 70,- Kč za 1m2 převáděné plochy. Rada města 
pověřuje MÚ administrací věci, zajištěním vypracování oddělovacího GP, znaleckého 
posudku,  zveřejněním záměru prodeje na úřední desce města a následným 
předložením věci k finálnímu schválení zastupitelstvu města.   

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

1) Město Hluboká nad Vltavou na základě požadavku OV Kostelec jednalo 
s Biskupstvím českobudějovickým o dlouhodobém pronájmu části pozemku parc. č. 
828/2 v k.ú. Kostelec o výměře cca. 1.750 m2. Jedná se o pozemek ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 375 01 Týn nad 
Vltavou, na němž se nachází fotbalové hřiště, využívané občany obce Kostelec 
k volnočasovým aktivitám. Předmětné hřiště je místním SDH již delší dobu udržováno 
a sečeno, nicméně měly by být narovnány právní vztahy ohledně užívání tohoto 
pozemku. Biskupství českobudějovické na základě jednání s panem starostou 
navrhuje, aby nájemné bylo sjednáno v symbolické výši 1.000,- Kč / kalendářní rok a 
současně aby byl sjednán závazek SDH, že bude na svůj náklad pozemek i nadále 
udržovat, včetně péče o zeleň a dřeviny. 

2) Římskokatolická farnost Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 375 01 Týn nad 
Vltavou (zastoupené Biskupstvím českobudějovickým) je vlastníkem pozemku      
parc. č. 1189/3 o výměře 198 m2 v k.ú. Kostelec. Jedná se o část komunikace vedoucí 
k VD Hněvkovice (dříve do Purkarce), která navazuje na ostatní části této 
komunikace, všechny ve vlastnictví města. Biskupství nabízí pozemek za odhadní 
cenu, která se bude s největší pravděpodobností pohybovat do 70,- Kč za 1 m2 
převáděné plochy.   

 
Usnesení č. 111/11 
rada města s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 828/2 v k.ú. Kostelec o výměře cca. 1.750 m2 od  
Římskokatolické farnosti Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 375 01 Týn nad 
Vltavou, za účelem využití pro fotbalové hřiště, využívané občany obce Kostelec 
k volnočasovým aktivitám. Nájemné bude sjednáno v symbolické výši 1.000,- Kč / 
kal. rok a současně bude sjednán závazek SDH pečovat na svůj náklad o zeleň a 
dřeviny na tomto pozemku. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní smlouvy. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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Usnesení č. 112/11 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s koupí pozemku parc. č. 1189/3 o výměře 198 m2 v k.ú. 
Kostelec od Římskokatolické farnosti Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 375 01 
Týn nad Vltavou, za kupní cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za 70,- Kč 
za 1 m2 převáděné plochy.  Rada města pověřuje MÚ administrací věci a jejím 
následným předložením k finálnímu odsouhlasení zastupitelstvu města.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
m) V souvislosti s požadavkem města na rozšíření kapacity hlavního parkoviště v Hluboké 
nad Vltavou byla zpracována studie využívající území mezi parkovištěm a ČOV. 
Studie byla zpracována ve dvou variantách. Územní plán v této lokalitě umožňuje rozšíření 
parkoviště. Rada doporučila dále pracovat na tomto návrhu, připravit PD a územní rozhodnutí 
a projednat možnost využít vytěženého materiálu z opravy mostu  a navezení tohoto materiálu 
na lokalitu určenou pro rozšíření parkoviště.   
 
Usnesení č. 113/11 
rada města u k l á d á  

MÚ pokračovat ve zpracování potřebné dokumentace, zajištění územního rozhodnutí 
vč. propočtu nákladů a následně vrátit na jednání rady města. Současně MÚ projedná 
možnost využití na tuto akci materiálu vytěženého při výstavbě nového mostu 
v Zámostí.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
n) Iva Chmelová, Lišov, jako realizátorka projektu, žádá o vyjádření k značené hipostezce 
„Naučná hipostezka Lišovska“. Hipostezka je realizovaná ve spolupráci s Místní akční 
skupinou Hlubocko – Lišovsko a je financována z Programu rozvoje venkova ČR. Celková 
délka trasy je 27,681 km. Navržená trasa vede z Lišova přes Chotýčany, Dobřejovice a 
Hlubokou na Vondrov. Částečně je navržena i přes pozemky  města – p.č. 1763/1 (ul. 
Křesínská), 1762/1(ul.Vltavská), 1137/2 (ul.Vltavská), 1682/2 (Hamry), PK 1710/1 (okolo 
rybníčků Hanousky), 1702/1 (od rybníčků Hanousky k ul. K. Čapka) 1721/1 (ulicí K. Čapka u 
LČR), 1701 (přes ul. za parkem), 1699 (ulicí K.Čapka okolo ZŠ), 1662/13 (ul. 5.května), 
1662/14 (ul. 5.května k Munickému rybníku), 1671/1 (okolo Munického rybníka), 1671/5 
(okolo Munického rybníka) vše v k.ú Hluboká nad Vltavou. Stezka kopíruje značenou 
turistickou cestu KČT, který také provede značení. U dvora Vondrov na p.č. 1976 
(nezavlastněno) bude místěna infotabule. Rada při projednávání zvážila nebezpečí 
poškozování pozemků a povrchu komunikací na trase včetně nutnosti zajištění úklidu a 
uložila MÚ jednat s realizátory projektu a výsledky předložit do příštího jednání rady. 
 
Usnesení č. 114/11 
rada města u k l á d á  

MÚ jednat s realizátory projektu „Naučná hipostezka Lišovska“ o nebezpečí 
poškozování pozemků a povrchu komunikací na trase na území města včetně nutnosti 
zajištění úklidu a výsledky předložit do příštího jednání rady. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
o) Město mohlo, v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu, jednostranně zvýšit nájemné v městských bytech jedenkrát ročně v období 
od 1.1.2007 do 31.12.2010. Pro r. 2007 bylo nájemné jednostranně zvýšeno od 1.7.2007 - 
v bytech v Hluboké n.V. na maximální výši. V Bavorovicích bylo navýšení upraveno koef. 
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0,9 a v Purkarci a Kostelci koef. 0,8. Obdobně bylo nájemné zvyšováno i v letech 2008 a 
2009. V r. 2010 nebyla možnost jednostranně zvýšit nájemné využita a nájemné zůstalo na 
úrovni r. 2009 až do současné doby. Nyní již není možno nájemné v bytech zvyšovat 
jednostranně, ale nájemné musí být v souladu s platným zněním občanského zákoníku (§ 696) 
sjednáno dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Ministerstvo pro místní rozvoj 
připravuje cenové mapy nájemného v bytech, které budou zveřejněny začátkem března 2011. 
Rada po diskuzi odsouhlasila navýšení nájemného v bytech v majetku města o 15% s platností 
od 1.7.2011.  
 
Usnesení č. 115/11 
rada města   s o u h l a s í  

se zvýšením nájemného v bytech města Hluboká nad Vltavou od 1.7.2011 o 15 % dle 
předloženého návrhu. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
p) V roce 2010 byla zastupitelstvem města odsouhlasena a následně podepsána Smlouva o 
koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou“.  
V této smlouvě je závazek města bezplatně převést na Povodí Vltavy s.p. pozemky trvale 
zastavěné přístavem a to do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí o umístění přístavu. 
Jedná se o části pozemků  

• Parc. č. 1325 – celková výměra 3.322 m2 z toho převáděná část činí cca. 512 m2 
• Parc. č. 1800/6 – celková výměra 2.768 m2 z toho převáděná část činí cca. 72 m2. 

Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí na umístění přístavu bylo vydáno, je třeba převod 
pozemků připravit a tyto následně převést.  
 
Usnesení č. 116/11 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města, v rámci spolupráce na realizaci projektu výstavby sportovního 
přístavu Hluboká n. Vlt., odsouhlasit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1325 a 
parc. č. 1800/6 v celkové výměře cca. 584 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou do 
vlastnictví státu, zastoupeného státním podnikem Povodí Vltavy. Rada města ukládá 
MÚ administraci věci s tím, že po vypracování oddělovacího GP s přesnými výměrami 
převáděných částí pozemků bude věc předložena zastupitelstvu města k finálnímu 
odsouhlasení. Převod bude realizován pouze za předpokladu realizace záměru 
vybudování přístaviště, když tato podmínka musí být zakotvena v převodní smlouvě. 
Rada města pověřuje MÚ administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
q) V souvislosti s přípravou stavby rodinného domu pana Honsy v Zámostí, požádal jeho 
zplnomocněný zástupce pan Ing. Milan Ševcovic – A.P.M. development s.r.o. o souhlas 
s vydáním územního rozhodnutí na umístění stavby rodinného domu a souvisejících staveb a 
to o přeložku části místní komunikace na pozemku parcelní číslo 1763/3 katastrální území 
Hluboká nad Vltavou. Tento pozemek je v současné době převáděn v souladu s usnesením 
zastupitelstva od pana Josefa Jurky na Město Hluboká nad Vltavou. Stavebník navrhuje na 
své náklady provést změnu obratiště a dotčené pozemky směnit a to ve stejné ploše. 
 
Usnesení č. 117/11 
rada města s o u h l a s í 

s vydáním územního rozhodnutí na změnu obratiště v Křesínské ulici pro JUDr. 
Honsu PhD. Majetkové vypořádání musí být provedeno před podáním žádosti o 
stavební povolení. 
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Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 3) 
a) Při přípravných pracích pro stavbu rodinného domku v Bavorovicích (dědictví po p. 
Bočkorovi) bylo zjištěno, že soukromou částí parcely probíhá kabel V.O., který by po 
dokončení stavby zůstal pod základy. Dalším šetřením bylo zjištěno, že kabel V.O. je položen 
i na dalších soukromých pozemcích v sousedství. Jejich majitelé žádají o přeložení kabelu 
V.O. mimo jejich pozemky. Na základě odborného posudku fy. IREL byl vypracován 
finanční rozpočet na přeložení kabelu ve výši 62.630,- Kč vč. DPH. Rada vzhledem k tomu, 
že takto zatížené jsou pozemky již několik desetiletí vyslovila s přeložením kabelu souhlas 
s tím, že bude proveden na náklady vlastníka pozemku.  
 
Usnesení č. 118/11 
rada města s o u h l a s í  

s přeložkou kabelu V.O. v kú. Bavorovice za předpokladu, že bude realizována na 
náklady majitele pozemku.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
b) Na základě doporučení zastupitelstva instalovat ve městě 4ks měřičů rychlosti na 
komunikacích bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Byla vybrána fy BÁRTEK 
ROZHLASY, s.r.o., Podlesí, Valašské Meziříčí s cenou 221,4 tis. Kč vč. DPH.  V rozpočtu na 
rok 2011 byla vyčleněna částka 250 tis. Kč ( navýšení o cca 30 tis. na nezbytné související 
práce). Při konkrétním provádění těchto přípravných prací spojených s připojením radarů 
(zemní práce, kabeláž, osazování sloupů atd.) bylo zjištěno, že si práce vyžádají navýšení 
nákladů. Rada bod odložila do doby zajištění administrativních náležitostí k povolení 
nainstalování měřičů.  
 
c) Občanské sdružení Hluboká + SRPDŠ, Centrum volného času (CVČ) působí v ZŠ Hluboká 
nad Vltavou a město přispívá na jeho činnost. V r. 2010 obdrželo CVČ příspěvek ve výši 
96 500,- Kč, který byl určen na mzdové náklady pro pracovníka CVČ. Vzhledem k tomu, že 
nový pracovník byl ustanoven až od 1.9.2010 byly čerpány prostředky za IX.-XII./2010 pouze 
ve výši 39 360,- Kč a zbývající část ve výši 57 140,- Kč nebyla k 31.12.2010 vyčerpána. OS 
žádá o převod nevyčerpaného příspěvku ve výši 57 140,- Kč do r. 2011. Na rok 2011 je pro 
CVČ v rozpočtu města určena částka 30 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se připravuje 
změna sdružení a jeho vedení, rada převod v této fázi neschválila. OS nyní přebytek vrátí na 
účet města a po vyjasnění situace bude žádost dále řešena.    
 
Usnesení č. 119/11 
rada města n e s o u h l a s í 

s převodem nevyčerpaného příspěvku pro Občanské sdružení Hluboká + SRPDŠ, 
Centrum volného času, do r. 2011 a požaduje jeho vrácení do rozpočtu města a  

 
  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím nevyčerpaného příspěvku poskytnutého v       
r. 2010 Občanskému sdružení Hluboká + SRPDŠ, Centrum volného času do rozpočtu 
města a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části 
rozpočtu (§ 3113, pol. 2229) ve výši vráceného nevyčerpaného příspěvku. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
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d) Oddíl volejbalu žen TJ Hluboká n.V.  hraje okresní přebor I a pořádá 27.2.2011 halový 
zimní turnaj žen OP I s účastí 5 týmů. Požadovaný příspěvek ve výši 2 000,- Kč by byl využit 
na poháry, diplomy, ceny a pronájem tělocvičny. Náklady turnaje by částka pokryla ze 45 %. 
V r. 2010 přispělo město na turnaj v obdobné výši.  
 
Usnesení č. 120/11 
rada města s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 1/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 2 tis. Kč na položku „Příspěvek TJ 
Hluboká n.V., odd. volejbalu - zimní turnaj žen“  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek TJ Hluboká n.V., odd. volejbalu - 
zimní turnaj žen 

2 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
e) MANE HOLDING a.s. požádala radu města o projednání příspěvku na zainvestování ZTV 
Holý vrch IV. etapa podle Zásad města. Předpokládaný rozpočet akce je 5,9 mil. Kč vč. DPH. 
Na akci není dosud vydáno stavební povolení. V rozpočtu na rok 2011 je vyčleněno 1,5 mil. 
Kč. Rada uložila MÚ připravit výběrové řízení na zhotovitele ZTV. 
 
Usnesení č. 121/11 
rada města  b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou žádost o příspěvek města na zainvestování ZTV Holý vrch IV. etapa a 
 
 u k l á d á 
MÚ připravit výběrové řízení na zhotovitele ZTV Holý vrch IV. etapa 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
f) Hroznějovická Dobromysl o.s. žádá o příspěvek na činnost v r. 2011 ve výši 20 tis. Kč. 
Příspěvkem by byla pokryta spoluúčast OS v krajském programu „Podpora pravidelné 
činnosti a zájmového vzdělávání“, kde spoluúčast činí 30 %. Projekt podporuje tvořivou 
činnost dětí a rodičů v izolované oblasti Hlubocka. 
 
Usnesení č. 122/11 
rada města s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 2/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 13 tis. Kč na „Příspěvek 
Hroznějovická Dobromysl o.s. – podpora spoluúčasti projektu pro děti“  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5222 Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. – 
podpora spoluúčasti projektu pro děti 

13 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
g) Jihočeský klub maratonců žádá o příspěvek na propagaci a pořádání běžeckých závodů ve 
výši 4 tis. Kč. Závody zařazené do Jihočeského běžeckého poháru se konají na území Jč kraje. 
První závod se bude konat i na území Hluboké n.V. dne 17.4.2011 a požadovaný příspěvek by 
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byl využit pro větší propagaci a podporu běhu v regionu. Rada rozhodnutí odložila a vyžádala 
si bližší informace. 
 
h) Městská charita ČB žádá o příspěvek na poskytování terénní pečovatelské služby 
v Hluboké n.V. na r. 2011 ve výši 7 400,- Kč. Poskytovaná péče se týká 3 občanů Hluboké 
n.V.  
 
Usnesení č. 123/11 
rada města s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku, s uzavřením Smlouvy o příspěvku a s provedením změny 
rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 3/11 ve výdajové části rozpočtu ve 
výši 7,4 tis. Kč na „Příspěvek Městská charita Č. Budějovice – terénní pečovatelská 
služba“  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4349 5192 Příspěvek Městská charita Č. Budějovice – 
terénní pečovatelská služba 

7,4 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
i) Klub důchodců uskutečnil v r. 2010 mimo jiné i akce s výdajem za dopravu ve výši 
15 924,- Kč, ale faktury ( 9 671,- Kč a 6 253,- Kč) byly zapsány a uhrazeny až v r. 2011. Tím 
nebyl dočerpán rok 2010 a o uvedenou částku je nutno zvýšit výdaje roku 2011. V rozpočtu 
města je na položku „Důchodci – činnost“ vyčleněna částka 50 tis. Kč, kterou je nutno o 
nedočerpanou část ve výši zaokrouhlené na 16 tis. Kč navýšit.  
 
Usnesení č. 124/11 
rada města s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 4/11 ve výdajové 
části rozpočtu navýšením o 16 tis. Kč na „Důchodci – činnost“.  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Důchodci – činnost                          navýšení o 16 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
j)  Na základě Smlouvy  o příspěvku obdrželo město příspěvek Jč Kraje na úhradu úroků 
z úvěru na akci „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice úsek II a III“ ve výši 200 
tis. Kč. 
 
Usnesení č. 125/11 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím příspěvku Jč kraje a s provedením změny 
rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na 
„Příspěvek JčK – úrok z úvěru - Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice 
úsek II a III“.  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4222  Příspěvek JčK – úrok z úvěru - Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice úsek II a 
III  

200 
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Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
k) TJ Sokol Hluboká n.V., Beachvolleyball žádá o příspěvek ve výši 20 tis. Kč na obnovu 
kurtů ve sportovním areálu k zajištění bezpečnosti sportoviště. Důvodem je úbytek písku 
v kurtech po povodních v r. 2009 a vlivem odplavení materiálu při následných lokálních 
srážkách. Pro pořádání regulérních turnajů podle pravidel Asociace beachvolleybalu – 
Českého volejbalového svazu je nutno písek doplnit do požadované výše. Na r. 2011 jsou 
připravovány turnaje: Mistrovství republiky- juniorky, Gala Cup, Poštovní spořitelna Cup, 
celosezónní regionální turnaje smíšených dvojic.  
 
Usnesení č. 126/11 
rada města s o u h l a s í   

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 5/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 7 tis. Kč na „Příspěvek TJ Sokol 
Hluboká n.V., Beachvolleyball-obnova kurtů“.  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek TJ Sokol Hluboká n.V., 
Beachvolleyball-obnova kurtů 

7 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
l) Hluboká Baseball & Softball Club o.s. pořádá v r. 2011 již 3. ročník Evropského týdne 
sportu a relaxace žen a žádá o finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč. Akce byla v předchozích 
letech úspěšná – v  rámci akce navštěvují město známé osobnosti. Na r. 2011 je akce 
připravována ještě ve větším rozsahu. Předpokládané náklady akce jsou 650 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 127/11 
rada města s o u h l a s í   

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 6/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 tis. Kč na „Příspěvek Hluboká 
Baseball & Softball Club o.s. - Evropský týden sportu a relaxace žen“.  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5192 3419 Příspěvek Hluboká Baseball & Softball Club o.s. 
- Evropský týden sportu a relaxace žen 

10 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 4) 
Na základě Směrnice k provedení inventarizace majetku města Hluboká nad Vltavou ze dne 
18.11.2010 byla provedena v období od 30.12.2010 do 14.1.2011 inventarizace majetku 
města. Hlavní inventarizační komise schválila  Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a 
závazků k 31.12.2010 města Hluboká nad Vltavou dne 25.1.2011. 
 
Usnesení č. 128/11 
rada města   s o u h l a s í 

se Zprávou o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2010 města 
Hluboká nad Vltavou, 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 5) 
a) V souvislosti s přípravou žádostí o dotaci ROP na projekty „Modernizace místních 
komunikací Hluboká nad Vltavou I“ a „Modernizace místních komunikací Hluboká nad 
Vltavou II“ je z hlediska bodového hodnocení projektů žádoucí doložit prohlášení o 
partnerství. Předmětem partnerství je spolupráce na přípravě projektů, metodická pomoc, 
připomínkování záměrů a vzájemná informovanost o projektech během přípravy a realizace. 
Dohodnuto je partnerství s Místní akční skupinou Hlubocko – Lišovsko o.p.s., s městem Zliv 
(recipročně i pro jejich projekt) a s Lesy ČR s.p. 
 
Usnesení č. 129/11 
rada města   s o u h l a s í 

s Prohlášením o partnerství s Místní akční skupinou Hlubocko – Lišovsko o.p.s., 
s městem Zliv a s Lesy ČR s.p. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Státní fond životního prostředí posoudil žádosti o poskytnutí prostředků z Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP) a sdělil, že projekt nebyl vybrán pro podporu z OPŽP 
včetně spolufinancování ze SFŽP a SR ČR, na základě negativního vyhodnocení technicko-
ekologických nebo ekonomických parametrů. Rada uložila MÚ podat na SFŽP námitku proti 
zamítnutí žádosti o podporu projektu. 
 
Usnesení č. 130/11 
rada města b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o nevybrání projektu „Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou“ pro podporu z OPŽP a  
 
 u k l á d á 
MÚ podat na SFŽP námitku proti zamítnutí žádosti o podporu projektu „Odbahnění 
rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou“ 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Jihočeský kraj v rámci grantového programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na 
pozemních komunikacích“ poskytne podporu mj. i na „osazení informačních ukazatelů 
rychlosti (radary) o rychlosti projíždějících vozidel“. Maximální výše grantu je 200 tis. Kč, 
minimální spoluúčast 20 %. Město bude pořizovat 4 radary a náklady s tím spojené by bylo 
možno částečně uhradit z uvedeného grantu. Předpokládané náklady na pořízení a montáž 4 
radarů a související náklady jsou 276 726,- Kč (221 400,- Kč dodávka a instalace radarů, 
55 326,- Kč sloupky, připojení na elektřinu). Uznatelné jsou výdaje vzniklé v době od data 
vyhlášení grantového programu (16.2.2011) do data ukončení realizace. Žádosti lze 
předkládat do 15.3.2011, ukončení realizace do 31.10.2011. 
 
Usnesení č. 131/11 
rada města   s o u h l a s í 

s podáním žádosti o grant Jč kraje na projekt „Osazení informačních ukazatelů 
rychlosti – Hluboká nad Vltavou“ 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) V souvislosti s přípravou výběrového řízení na dodavatele cisternové automobilové 
stříkačky byla ve spolupráci s hasičským záchranným sborem navržena zadávací 
dokumentace, kupní smlouva vč. kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérii. Na 



-16- 

základě podmínek dotačního programu rada jmenovala jako odborné členy výběrové komise 
Jiřího Karvánka a Zdeňka Slepičku. Rada byla informována o předpokládaném financování. 
 
Usnesení č. 132/11 
rada města   s o u h l a s í    

s předloženým návrhem zadávací dokumentace, kupní smlouvy vč. kvalifikačních 
předpokladů a hodnotících kritérií u nadlimitního otevřeného řízení na veřejnou 
zakázku na dodávku cisternové automobilové stříkačky dle zákona č.137/ 2006 Sb. a  
 
 j m e n u j e 
odbornými členy komise pro výběr hasičského vozidla Jiřího Karvánka a Zdeňka 
Slepičku. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 133/11 
rada města s o u h l a s í    

se zajištěním výběrového řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky 
mandátní smlouvou a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 7/11 ve výdajové části ve výši 45 tis. Kč na „Zajištění výběrového řízení na 
dodávku cisternové automobilové stříkačky“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5169 Zajištění výběrového řízení na dodávku 
cisternové automobilové stříkačky 

45 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6) 
a) Na požádání vlastníků domů čp.117, 118, 119, 120 v Horní ulici v Hluboké nad Vltavou 
bylo provedeno místní šetření za přítomnosti technika ČEVAK  p. Novotného. Po prohlídce a 
zjištění skutečností, že dochází v důsledku pronikání fekálií z kanalizace k propadání vozovky 
a chodníku, zamáčení a odpadávání fasád domů a pronikání fekální vody do domů bylo 
konstatováno celkové ucpání kanálu. Navíc na podzim minulého roku byl učiněn pokus o jeho 
pročištění vysokotlakou vodou (krtkem), avšak bez úspěchu. Na základě těchto skutečností 
bylo navrženo provedení rekonstrukce kanalizace v délce cca 100 m za předběžný náklad cca 
300 tis. Kč. Rada si vyžádala bližší informace. 
 
b) Ředitelka MŠ informovala radu města o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání  v  Mateřské škole Hluboká nad Vltavou pro školní rok 2011/2012. Členové rady 
požádali o prověření možnosti úhrady za děti přijímané do naší MŠ z jiné obce. 
  
c) Byla vznesena připomínka k činnosti SDH Munice a stavu prostor v hasičárně. Starosta 
projedná s velitelem SDH Munice. 
 
d) Rada se znovu zabývala žádostí SDH Kostelec o prostředky na nákup 6 ks zásahových 
obleků. Rada odsouhlasila příspěvek ve výši 20 tis. Kč s tím, že starosta projedná 
s předsedkyní OV příspěvek OV ve výši cca 30 tis. Kč.  
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Usnesení č. 134/11 
rada města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 8/11 ve výdajové 
části ve výši 20 tis. Kč na „Zásahové obleky – SDH Kostelec“. 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5137 Zásahové obleky – SDH Kostelec  20 
  
a dále 
  u k l á d á  

starostovi města projednat s OV Kostelec finanční účast OV na pořízení zásahových 
obleků. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Rada města diskutovala o výběrovém řízení na provozování zimního stadionu v souvislosti 
se skončením současné nájemní smlouvy.   

 
 
člen rady města         starosta města  
Aleš Raus                     Ing. Tomáš Jirsa 


