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Zápis 
ze 8. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 1.6.2011 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František 

Toušek FESC, Karel Vácha, Jan Piskač. 
 
Omluveni:  Ing. Pavel Dlouhý 
 
K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 256/11 
rada města s c h v a l u j e 

program svého jednání:  
1) Schválení programu.  
2) Závěrečný účet města 2010.  
3) Závěrečný účet svazku obcí Blata a Svazku obcí Budějovicko sever. 
4) Dispozice s majetkem:  

a) Změna v osobě nájemce (změna z FO na PO) - MVE Hamr - Ing. Stach.  
b) Směna pozemků v k.ú. Hluboká n. Vlt. - pozemky pod trafostanicí - sportovní přístav 

Hluboká - E.ON.  
c) Souhlas s napojením stavby na sítě a komunikaci v k.ú. Bavorovice - p. Svoboda. 
d) Smlouva o zřízení VB uložení kabelu NN - pozemek parc. č. 1755/1 (lokalita Křesín) 

v k.ú. Hluboká nad Vltavou - Gefos Trade s.r.o.  
e) Smlouva o zřízení VB uložení kabelu NN - pozemky v Týnské ulici (lokalita Hůrka) v 

k.ú. Hluboká nad Vltavou - SETERM CB a.s.  
f) Smlouva o zřízení VB uložení kabelu NN - pozemek parc. č. 32/4 (přípojka p. Hnát) v 

k.ú. Purkarec - SETERM CB a.s.  
g) Smlouva o zřízení VB uložení kabelu NN - pozemky v k.ú. Munice (zahrádkářská 

kolonie) - SETERM CB a.s.  
h) Smlouva o zřízení VB uložení kabelu NN - pozemek parc. č. 1811/1 (přípojka 

pí.Stěpánková) v k.ú. Hluboká nad Vltavou - SETERM CB a.s.  
i) Pronájem parkovací plochy na pozemku parc. č. 1092/1 (před prodejnou barev p. 

Šťastného) v k.ú. Hluboká n. Vlt. - p. Šťastný.  
j) Souhlas s napojením stavby na sítě a komunikaci v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita 

Křesín) - JUDr. Honsa.  
k) Žádost o pronájem pozemků u cyklostezky v k.ú. Bavorovice - p. Krpejšek.  
l) Prodloužení nájmu bytu v Panoramě – Hlavatý.  

5) Rozpočtová opatření:  
a) Navýšení prostředků na položku „Úpravy komunikací po zimě a značení“. 
b) Příspěvek mažoretky – „Céčkový den“.  
c) Příspěvek FC Mariner na opravy a údržbu areálu.  
d) Příspěvek MAPA SURVIVAL o.s.  
e) Příspěvek Městská charita – doplnění. 
f) Příspěvek na opravu oplechování střechy kostela. 
g) Příspěvek na studium studentky – Bela Crkva – ze stávajícího rozpočtu.  
h) Zateplení zdravotního střediska – navýšení rozpočtu. 
i) Kanalizace Horní ulice – přibližné náklady.  
j) Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s.  
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k) Projekty a posudky – navýšení.  
l) Zajištění svahu v Podskalí.  
m) Příspěvek Jihočeská růže o.s. 
n) Příspěvek Jachetní oddíl Slavoj Hluboká o.s. na závod o Pohár Hluboké. 

6) Granty, dotace.  
a) Žádost do OPŽP - Ošetření významné liniové vegetace - Bavorovické aleje v Hluboké 

nad Vltavou. 
b) Infomace o žádostech o dotaci ROP - Rekonstrukce místních komunikací I,II.  
c) Informace o VŘ na nákup cisternové automobilové střílkačky - přezkoumání postupu 

na ÚOHS.  
d) Informace o VŘ na TDI projektu "Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou".  
e) Ukončení smlouvy s G-Project s.r.o. na zpracování žádosti na projekt "Přístavba DD u 

Zlatého kohouta" dohodou.  
f) Rekultivace Zíkův lom. 

7) Komunikace Zámostí – převod pozemků do vlastnictví města. 
8) Obecně závazná vyhláška regulující pohyb psů na veřejných prostranstvích - upravené 

znění s grafickou přílohou.  
9) Úprava ul. Zborovské – úsek mezi ul. Masarykova a DD. 
10) Žádost MŠ o povolení výjimky z počtu dětí.  
11) Modernizace trati Nemanice - Ševětín – informace.  
12) Odpis pohledávek. 
13) Různé. 

a) Názvy ulic ZTV Hůrka II. a Selská pole. 
b) Odbahnění rybníků – informace.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 2) 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po 
skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Rada projednala tento souhrnný dokument za rok 
2010. Pro lepší orientaci v rozsáhlém materiálu byly zpracovány komentáře pro jednotlivé 
části hospodaření města. Materiál byl doporučen zastupitelstvu ke schválení.  
 
Usnesení č. 257/11 
rada města  d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu  města  schválit:      

a) celoroční hospodaření města Hluboká nad Vltavou za r. 2010, a to bez výhrad. 
b) „Závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za rok 2010“ dle předložených 

dokladů 
c) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2010 takto: 
- DD     - přebytek 291 306,61  převod do fondu odměn/rezerv 200 000,- /   91 306,61 
- MŠ     - přebytek 221 941,66  převod do fondu odměn/rezerv 100 000,- / 108 166,45 
- PMH  - přebytek 261 267,86  převod do fondu odměn/rezerv   91 000,-/  170 267,86 
- ZŠ     - přebytek  - 3 594,19   převod do fondu odměn/rezerv           0,- /          0,- 
d) „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2010“ včetně přijatých 

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků schválených na ZM 18.4.2011 
usn. č. 105/11. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 3) 
Město Hluboká nad Vltavou je členem Svazku obcí Budějovicko-Sever a Svazku obcí Blata.  
V souladu § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí po jeho 
schválení v orgánu svazku obcí.  

• Svazek obcí Blata :  přezkumem hospodaření za r. 2010 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Členská schůze členů svazku obcí schválila závěrečný účet r. 2010 dne 
13.04.2011 bez výhrad. 

• Svazek obcí Budějovicko – Sever : přezkumem hospodaření za r. 2010 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Členská schůze členů svazku obcí projedná závěrečný 
účet za r. 2010 v průběhu června 2011. Poté bude ZÚ Svazku obcí Budějovicko – 
Sever projednán na nejbližším zasedání ZM. 

 
Usnesení č. 258/11 
rada  města   d o p o r u č u j e      

zastupitelstvu města vzít na vědomí 
- Závěrečný účet Svazku obcí Blata za r. 2010, včetně výsledku přezkoumání 

hospodaření svazků obcí za r. 2010. 
- Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko – Sever za r. 2010, včetně výsledku 

přezkoumání hospodaření svazků obcí za r. 2010, po jeho schválení členskou 
schůzí členů svazku obcí.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 4) 
a) Na město se obrátil Ing. Eduard Stach, který je na základě Dohody o změně v osobě 
nájemce ze dne 30.6.2008 nájemcem části pozemku parc. č. 1798/2, parc. č. 243/1 a dále 
výústního objektu malé vodní elektrárny (MVE), nacházejícího se na části pozemku parc. č. 
1798/2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Vzhledem ke změně právní formy jeho podnikání 
požádal Ing. Stach o odsouhlasení změny v osobě nájemce z něj, coby fyzické osoby 
podnikatele, na jím spoluvlastněnou společnost HydroCon a.s., se sídlem Václavská 12/316, 
120 00 Praha 2, IČ: 24808202. Podmínky nájemní smlouvy by zůstaly i nadále nezměněny.  
 
Usnesení č. 259/11 
rada města  s o u h l a s í  

se změnou nájemního vztahu založeného smlouvou ze dne 10.4.2008, ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 30.6.2008, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí –  části 
pozemku parc. č. 1798/2, parc. č. 243/1 a dále výústního objektu malé vodní 
elektrárny (MVE), vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, spočívající ve změně v osobě 
nájemce, kdy na místo dosavadního nájemce Ing. Eduarda Stacha, se sídlem podnikání 
Náměstí T. G. Masaryka 145, 391 65 Bechyně, IČ: 15782638, se novým nájemcem 
stane společnost HydroCon a.s., se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2,            
IČ: 24808202. V ostatním zůstane smlouva nezměněna. Rada pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné dohody.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátila společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o směnu pozemků pod 
nově přestavěnou trafostanicí naproti areálu RRC. Původní trafostanice byla vyměněna za 
jinou s novým půdorysem a je tedy třeba narovnat majetkoprávní vztahy k zastavěným 
pozemkům. Jedná se o směnu části pozemku parc. č. st. 1555 o výměře 6 m2 (vlastník E.ON) 
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a části pozemku parc. č. 185 o výměře 7 m2 (vlastník město) v k.ú. Hluboká nad Vltavou – 
viz. návrh usnesení. Nový půdorys byl zaměřen oddělovacím GP č. 2193-54/2010.  
 
Usnesení č. 260/11 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit se směnou dílu „b“ o výměře 6 m2, odděleného GP       
č. 2193-54/2010 z pozemku parc. č. st. 1555, (vlastník společnost E.ON distribuce a.s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400), za díl „a“ o 
výměře 7 m2, oddělený stejným GP z pozemku parc. č. 185 (vlastník město Hluboká 
nad Vltavou), ve v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci a její následné předložení k rozhodnutí zastupitelstvu města.   

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město se obrátil pan Petr Svoboda, bytem Bavorovice 23, se žádostí o souhlas 
s napojením novostavby autoopravny na pozemku parc. č. 43/1 na sítě a komunikaci. Jedná se 
o napojení na kanalizaci a komunikaci na pozemku parc. č. 46 a na elektrorozvod v pozemku              
parc. č. 160/1, vše v k.ú. Bavorovice.   
 
Usnesení č. 261/11 
rada města s o u h l a s í  

s napojením novostavby autoopravny na pozemku parc. č. 43/1 (investor p. Petr 
Svoboda, bytem Bavorovice 23) na kanalizaci a komunikaci na pozemku parc. č. 46 a 
na elektrorozvod v pozemku parc. č. 160/1, vše v k.ú. Bavorovice. Rada města ukládá 
MÚ administraci věci.    

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s. obrátila 
společnost Gefos Trade s.r.o., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 1755/1 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Jedná se o komunikaci v lokalitě Křesín a přípojku domu p. Jurky. 
Akce je již ukončena, přičemž byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné 
břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle 
směrnice města Hluboká nad Vltavou.  
 
Usnesení č. 262/11 
rada města s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN 
v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 1755/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, ve 
prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice. VB bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby a za 
úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy. 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s. obrátila 
společnost SETERM CB a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví města PK parc. č. 424/18, 1695/2, 
1695/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemky v lokalitě Hůrka, kde došlo 
k přeložce kabelového vedení v souvislosti s výstavbou nové obytné čtvrti. Akce je již 
ukončena, přičemž byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné břemeno 
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bude sjednáno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle směrnice 
města Hluboká nad Vltavou.  
 
Usnesení č. 263/11 
rada města s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN 
v pozemku ve vlastnictví města PK parc. č. 424/18, 1695/2, 1695/3 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice. VB bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby 
a za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s. obrátila 
společnost SETERM CB a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 32/4 v k.ú. 
Purkarec (investor p. Hnát). Jedná se elektrickou přípojku pod komunikací. Akce je již 
ukončena, přičemž byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné břemeno 
bude sjednáno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle směrnice 
města Hluboká nad Vltavou.  
 
Usnesení č. 264/11 
rada města s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN 
v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 32/4 v k.ú. Purkarec, ve prospěch spol. 
E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. VB 
bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby a za úplatu ve výši dle 
směrnice města Hluboká nad Vltavou. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s. obrátila 
společnost SETERM CB a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 298/1 v k.ú. 
Munice (zahrádkářská kolonie). Jedná se elektrické přípojky pro jednotlivé zahrady. Akce je 
již ukončena, přičemž byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné břemeno 
bude sjednáno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle směrnice 
města Hluboká nad Vltavou.  
 
Usnesení č. 265/11 
rada města s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN 
v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 298/1 v k.ú. Munice (zahrádkářská 
kolonie), ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,   
370 49 České Budějovice. VB bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení 
stavby a za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. Rada města 
pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu 
podpisem příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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h) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s. obrátila 
společnost SETERM CB a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 1811/1 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou (přípojka domu pí. Štěpánkové). Akce je již ukončena, přičemž byla 
v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu 
dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad 
Vltavou.  
 
Usnesení č. 266/11 
rada města s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN 
v pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 1811/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
(přípojka Pí. Štěpánková), ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6,   370 49 České Budějovice. VB bude zřízeno v rozsahu dle GP 
skutečného provedení stavby a za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad 
Vltavou. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Na město se obrátil p. Miroslav Šťastný, bytem Nádražní 727, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 1092/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o část 
pozemku naproti jeho prodejně barev. P. Šťastný tuto část pozemku se souhlasem města 
upravil a na místě bývalé stoky zřídil 3 zpevněná parkovací stání pro zákazníky jeho 
provozovny.    
 
Usnesení č. 267/11 
rada města s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 1092/1 o výměře cca. 60 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou panu Miroslavu Šťastnému, bytem Nádražní 727, Hluboká nad Vltavou, za 
účelem zřízení 3 parkovacích stání pro jeho provozovnu. Pronájem se zřizuje za 
obvyklých podmínek na dobu neurčitou. Rada města ukládá MÚ administraci věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní 
smlouvy  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j)  Na město se obrátil JUDr. František Honsa, se žádostí o souhlas s napojením novostavby 
rodinného domu v lokalitě Křesín, nacházející se na pozemku parc. č. 2050/3 na sítě a 
komunikaci. Jedná se o napojení na kanalizaci, elektro, plyn a komunikaci na pozemku parc. 
č. 1763/3, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou.   
 
Usnesení č. 268/11 
rada města s o u h l a s í  

s napojením novostavby rodinného domu JUDr. Františka Honsy, nacházející se na 
pozemku parc. č. 2050/3 na kanalizaci, elektro, plyn a komunikaci na pozemku      
parc. č. 1763/3, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci.    

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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k) MÚ vyzval dopisem ze dne 18.4.2011 pana Václava Krpejška, soukromého zemědělce 
hospodařícího v obci Bavorovice, k vyklizení pozemků parc. č. 24/4, 24/5, 163/1, 
nacházejících se v blízkosti cyklostezky. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví města a p. 
Krpejšek na nich má složen nejrůznější materiál a užívá je bez právního důvodu. P. Krpejšek 
po doručení výzvy požádal o pronájem těchto pozemků. Stavební a bytová komise tedy 
uložila MÚ zjistit postoj okolních vlastníků pozemků k tomuto pronájmu. Okolní vlastníci 
s pronájmem zásadně nesouhlasí, navíc společnosti Agriprod s.r.o. brání tato skládka 
materiálu v přístupu na vedlejší, zemědělsky obdělávaná pole.    
 
Usnesení č. 269/11 
rada města n e s o u h l a s í  

s pronájmem pozemků parc. č. 24/4, 24/5, 163/1 v k.ú. Bavorovice panu Václavu 
Krpejškovi, bytem Červená Řečice 296. Rada města trvá na vyklizení pozemků v co 
nejkratším možném termínu. Rada města ukládá MÚ administraci věci.    

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Mgr. Stanislav Hlavatý užívá byt č. 1 v domě Masarykova č.p. 974 v Hluboké nad Vltavou 
(KC Panorama) od února 2004. Nájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou. Rada 
odsouhlasila prodloužení nájmu na svém jednání dne 28.6.2010 s platností do 30.6.2011. 
Rada nájem prodloužila o další rok.  
 
Usnesení č. 270/11 
rada města   s o u h l a s í   

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 1 v KC Panorama, Masarykova č.p. 974       
Mgr. Stanislavovi Hlavatému, na dobu určitou 1 rok - do 30.6.2012. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
a) Rada města projednala na svém minulém zasedání 9.5.2011 požadavek PMH na navýšení 
rozpočtu na položku „Opravy komunikací po zimě + značení“ o částku 318.548,- Kč vč. 
DPH, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek letošní zimy, kdy došlo k nebývalému 
nárůstu výtluků a prasklin na městských komunikacích. Nyní PMH žádá o další navýšení 
rozpočtu v této položce a to o 118.796,- Kč na proplacení faktury fy LION za provedení 
vodorovného značení komunikací a přechodů. Práce byly provedeny na přelomu měsíců 
března a dubna 2011. Celkem tak požadované navýšení rozpočtu činí 437 344,- Kč, tedy 
zvýšení z 300 tis. Kč na 737,344 tis. Kč. Rada uložila MÚ zajistit kontrolu provedených prací. 
Kontrolu provedl p. Riedl. Na základě jeho vyjádření rada navýšení rozpočtu doporučila 
zastupitelstvu k odsouhlasení.  
 
Usnesení č. 271/11 
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové 
části rozpočtu roku 2011 na opravu komunikací navýšením položky „Oprava 
komunikací po zimě + značení“ o  437,344,-  tis. Kč. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Soubor mažoretek Hlubocké princezny, oddíl T.J. Sokol Hluboká n.V. žádá o příspěvek na 
akci pro veřejnost dne 10.6.2011 – zápis do České knihy rekordů  - Céčkový den.  Celkové 
náklady akce předpokládají 10 tis. Kč. Další sponzoři – Super-box.cz, 
CHCIWWWSTRANKY.CZ.  
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Usnesení č. 272/11 
rada města     s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 48/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 4 tis. Kč na „Příspěvek T.J. Sokol  
Hluboká n.V., odd. Hlubocké Princezny – Česká kniha rekordů“ 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek T.J. Sokol  Hluboká n.V., odd. 
Hlubocké Princezny -Česká kniha rekordů 

4 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) FC MARINER Bavorovice s.r.o. požádal o příspěvek na úpravu areálu fotbalového oddílu 
FC MARINER Bavorovice. Jedná se údajně o nejnutnější údržbu, která zabrání chátrání 
areálu a zajistí udržení standardu. Rada poskytnutí příspěvku neschválila.  
 
Usnesení č. 273/11 
rada města n e s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku na úpravu areálu fotbalového oddílu FC MARINER 
Bavorovice. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) MAPA SURVIVAL o.s. pořádá ve dnech 10.-.12.06.2011 na AMU Poněšice a v okolí 
Hluboké a ČB akci SURVIVAL 2011 – BEZ HRANIC, která obsahuje 1. Světový 
24hodinový outdorový závod vozíčkářů a choďáků a 10. Ročník Otevřeného akademického 
mistrovství ČR v přírodním víceboji a žádá o příspěvek. Záštitu akci poskytl Karel 
Schwarzenberg, Jiří Zimola, Tomáš Jirsa, Ivo Mathé. Příspěvek bude použit na pronájem 
lanového centra, kynologický klub u mostu (depo pro závodníky) na výrobu medailí. Rada 
odsouhlasila příspěvek z prostředků rady. 
 
Usnesení č. 274/11 
rada města     s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 49/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 5 tis. Kč na „Příspěvek MAPA 
SURVIVAL o.s. – akce SURVIVAL 2011“ 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek MAPA SURVIVAL o.s. – akce 
SURVIVAL 2011 

5 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Městská charita ČB požádala o příspěvek na poskytování terénní pečovatelské služby 
v Hluboké n.V. na r. 2011 ve výši 7 400,- Kč, který RM 28.2.2011 odsouhlasila. Jedná se 
však o příspěvek na 1 občana a rok. Z tohoto důvodu požádala městská charita o  navýšení 
příspěvku tak, aby mohla být zajištěna péče o stávající 3 občany Hluboké. Rada 28.3.2011 
řešení odložila a pověřila člena rady p. Slepičku zjištěním doplňujících informací. Po 
seznámení s vyjádřením p. Slepičky rada navýšení příspěvku doporučila zastupitelstvu 
k odsouhlasení.  
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Usnesení č. 275/11 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové 
části rozpočtu navýšením o 13,6 tis. Kč na „Příspěvek Městská charita Č. Budějovice 
– terénní pečovatelská služba“  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město se obrátila Římskokatolická církev s žádostí o finanční příspěvek na opravu 
nekvalitního oplechování střechy kostela v Hluboké nad Vltavou. Rada příspěvek 
odsouhlasila.   

 
Usnesení č. 276/11 
rada města s o u h l a s í       

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části č. 50/11 ve 
výši 41 tis. Kč pro Římskokatolickou církev na  opravu nekvalitního oplechování 
střechy kostela v Hluboké nad Vltavou.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 5223 Oprava oplechování střechy kostela v Hluboké nad 
Vltavou.  

41 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 
 
g) Rada odsouhlasila příspěvek na tříměsíční studijní pobyt v Čechách studentky ze 
srbského partnerského města Bela Crkva ve výši 30 tis. Kč. Budou použity prostředky 
z odsouhlasené rozpočtové položky „Bela Crkva + partnerská města“.  
  
h) Rada města projednala dne 9.5.2011 vícepráce na akci zateplení zdravotního střediska. 
Město Hluboká nad Vltavou získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení 
Zdravotního střediska. Vzhledem k tomu, že podmínkou získání dotace je nutnost dodržení 
limitů na jednotkové ceny zateplovaných konstrukcí (výplně otvorů, stěny, střecha), nemohly 
být některé stavební práce zahrnuty do dotace. Po dokončení výběrového řízení a jeho 
schválení poskytovatelem dotace byly tyto náklady na neuznatelné a chybějící práce oceněny 
a to zejména dle jednotkových cen vítězné nejnižší nabídky. Jedná se zejména o řešení detailů 
tepelných mostů u oken a atiky, řešení nezateplovaných částí stavby, řešení vstupů do objektů 
pro osoby se sníženou schopností pohybu, zjištěný havarijní stav ploché střechy atp. Na 
základě jednání starosty města byla původně uplatňovaná částka ve spolupráci s dozorem 
stavby snížena na 338.047,- Kč vč. DPH. V diskuzi pan Vácha vyjádřil zásadní nesouhlas 
s uvolněním prostředků, neboť většina prací nemá charakter víceprací. Starosta se pokusí 
domluvit platbu těchto prostředků až v roce 2012.   
 
Usnesení č. 277/11 
rada města     d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města odsouhlasit provedení navržených víceprácí na akci „Zateplení 
zdravotnického střediska“  ve výši 338.047,- Kč vč. DPH 
 u k l á d á  
starostovi města projednat s dodavatelem prací platbu těchto prostředků až v roce 2012 
 d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města, v případě dohody s dodavatelem, zařadit doplatek za vícepráce 
na akci  „Zateplení zdravotnického střediska“ ve výši 338.047,- Kč vč. DPH do 
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rozpočtu roku 2012.  
 

Hlasování : pro - 5, proti - 1, zdržel se – 0 
 
i) V souvislosti s provedením nutné opravy kanalizace v ulici Horní ul. se v současné době 
zpracovává dokumentace stavby a bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rada 
města uložila MÚ pokračovat v přípravě na realizaci akce v příštím roce s tím, že požaduje 
vypracování podrobného projektu včetně sond podloží.   
 
j)  Občanské sdružení Hroznějovická Dobromysl požádalo o příspěvek na akce Dětský den, 
Dětská Hroznějovická pouť, Drakiáda – nákup občerstvení pro děti, drobné dárky a materiál 
na výrobu. Další prostředky poskytne OV Hroznějovice. 
 
Usnesení č. 278/11 
rada města     s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 51/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 tis. Kč na „Příspěvek na akce - OS 
Hroznějovická Dobromysl“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek na akce- OS Hroznějovická Dobromysl 1 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Položka „Projekty posudky“ byla předchozími rozpočtovými opatřeními navýšena z 450 
tis. Kč na 817 tis. Kč. Nyní OSSÚ žádá o další navýšení rozpočtu na akce, kde je již uzavřena 
smlouva, nebo byl předložen požadavek. Rada po úpravách návrh odsouhlasila.  
 
Usnesení č. 279/11 
rada města     d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým 
opatřením ve výdajové části rozpočtu navýšením o 286 tis. Kč na položku 
„Projekty, posudky (stav. odbor)“ 
  

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) V Podskalí nad parkovištěm u plovárny se uvolnil skalní blok. Jeho stav byl posouzen 
geologem a bylo doporučeno jeho podchycení - podezdění o objemu cca 8 m3. Odhad nákladů 
cca 75 tis. Kč vč. DPH, čas prací cca 5 dní. Případný pád skalního bloku, ať již samovolný 
nebo řízený, by vyvolal domino efekt - došlo by k uvolnění svahu nad skalním blokem. Rada 
pověřila starostu jednat s vlastníkem pozemku nad skalním blokem Památkovým ústavem o  
spoluúčasti. V diskuzi zazněl požadavek na komplexní řešení problematiky zajištění skalního 
masivu. 
 
m) Jihočeská Růže o.s., provozující Krizové centrum v Kostelci, žádá o příspěvek na projekt 
pomoci sociálně znevýhodněným dětem na organizaci oslavy „Den dětí“ a na „Letní 
slavnost“. U všech akcí je počítáno se zapojením dětí z Kostelce.  
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Usnesení č. 280/11 
rada města     n e s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku pro Jihočeská Růže o.s., KC Kostelec. 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Jachetní oddíl Slavoj Hluboká o.s. žádá o příspěvek na Jachtařský závod o Pohár Hluboké 
nad Vltavou, který se koná 18.-.19.6.2011. Příspěvek bude použit na nákup pohárů a 
upomínkových cen.  
 
Usnesení č. 281/11 
rada města     s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 52/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 2 tis. Kč na „Příspěvek pro Jachetní 
oddíl Slavoj Hluboká o.s – Pohár Hluboké n.V.“ 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek pro Jachetní oddíl Slavoj Hluboká o.s 
– Pohár Hluboké n.V. 

2 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Rada se zabývala dotazem p. Píši na možnost konání slavností vína v letošním roce. Letos 
nebyly prostředky na tuto akci (stejně jako v loňském roce) do rozpočtu zařazeny. Na 
slavnosti v roce 2010 byl rozpočet i příspěvek města ve výši 93,6 tis. Kč. Předpokládaný 
rozpočet letošních slavností předložený p. Píšou činí 145,2 tis. Kč včetně DPH. Rada 
posunula rozhodnutí o konání letošních slavností vína do jednání zastupitelstva s tím, že 
případně uvolněné prostředky by neměly přesáhnout částku 100 tis. Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 282/11 
rada města p ř e d k l á d á    
 záměr pořádat Slavnosti vína v roce 2011 k rozhodnutí zastupitelstva města a  
  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města v případě kladného rozhodnutí o konání Slavností vína uvolnit 
prostředky na tuto akci do výše 100 tis. Kč vč. DPH.  

  
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) Rada se dále zabývala požadavkem TJ Hluboká nad Vltavou o poskytnutí příspěvku na 
opravu plechové střechy tribuny. Střecha je údajně poškozována pádem větví z aleje dubů. 
Celkové náklady činí 210 až 240 tis. Kč. TJ má z rozpočtu ČBSTO zajištěno 60 tis. Kč. Rada   
bod posunula do jednání zastupitelstva s tím, že TJ předloží upřesňující informace.  
 
Usnesení č. 283/11 
rada města p ř e d k l á d á    

zastupitelstvu města žádost TJ Hluboká nad Vltavou o poskytnutí příspěvku na opravu 
plechové střechy tribuny a  
  u k l á d á 
MÚ zajistit do materiálu pro jednání zastupitelstva města upřesňující informace od TJ 
Hluboká nad Vltavou.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 6) 
a) Rada města dne 28.6.2010 usn. č. 1582/10 souhlasila se zahájením prací na přípravě 
podkladů pro podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Ošetření významné liniové vegetace 
– Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou“. Nyní je vyhlášena XXVII. výzva MŽP 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Na základě tohoto usnesení byla 
panem Vl. Kavkou vypracována prováděcí dokumentace k podání žádosti o poskytnutí 
dotace. Jedná se o ošetření 270 stromů na pozemcích  p.č. KN 1777/2, 1782/1, 1782/2, 1783. 
V rámci projektu budou provedeny tzv. zdravotní, bezpečnostní, výchovné řezy větví a částí 
korun stromů a 3 stromy jsou navrženy ke skácení. Žádost je možné podat do 15.7.2011. 
Předpokládaný termín realizace: 10/2011-5/2012.  
 
Předpokládané náklady (z nichž je možná dotace až 90% způsobilých výdajů vč.DPH): 
Položka Výdaj na 

položku 
vč.DPH 

Z toho způsobilé 
vč.DPH 

Dotace předpoklad 
90% 

Vlastní zdroje 
10% 

Zpracování prováděcí 
dokumentace 77 000,- 77 000,- 69 300,- 7 700,-  
Provedení VŘ 31000,- 31 000,- 27 900,- 3 100,- 
Stavební a autorský 
dozor 62 000,- 62 000,- 55 800,- 6 200,- 
Realizace projektu 1 550 375,- 1 550 375,- 1 395 337,- 155 038,- 
celkem 1 720 375,- 1 720 375,- 1 548 337,- 172 038,- 
 
Usnesení č. 284/11 
rada města   s o u h l a s í 

s podáním žádosti o dotaci OPŽP na projekt „Ošetření významné liniové vegetace – 
Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou“ s celkovým nákladem ve výši 1 720 375,- 
Kč. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Dne 16. 5. 2011 bylo ukončeno hodnocení přijatelnosti projektových žádostí 13. výzvy 
ROP Jihozápad . V rámci této výzvy byly městem předloženy  2 žádosti na modernizaci 
místních komunikací. 

1. Žádost - Modernizace místních komunikací I (Křesínská a Jabloňová) splnila 
podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Zpracování žádosti pokračuje věcným 
hodnocením projektu, které bude ukončeno ke dni 11. 7. 2011. 

2. Žádost - Modernizace místních komunikací II (Hradčany, Líšnice-Radonice) splnila 
podmínky formálních náležitostí, ale neprošla hodnocením přijatelnosti projektu 
z důvodu „nesouladu projektu s ROP NUTS II Jihozápad“ . Proti výsledku hodnocení 
přijatelnosti byla podána městem námitka. 

 
Usnesení č. 285/11 
rada města   b e r e    n a    v ě d o m í 

informaci o hodnocení žádostí o dotaci ROP na projekty „Modernizace místních 
komunikací I (Křesínská a Jabloňová)“ a o podání námitky proti výsledku hodnocení 
přijatelnosti projektu „Modernizace místních komunikací II (Hradčany, Líšnice-
Radonice)“. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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c) V rámci projektu  „Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice – cisternová 
automobilová stříkačka“ byla dne 11.5.2011 odeslána na ÚOHS dokumentace provedeného 
výběrového řízení na základě jejich žádosti k přezkoumání postupů města při zadávání VZ 
podle zákona 137/2006 Sb. Dne 4.5.2011 hodnotící komise vyhodnotila došlé nabídky, 
rozhodla o výběru THT, s.r.o. Polička. Dne 23.5.2011 skončila  lhůta na možnost podání 
námitky proti rozhodnutí zadavatele v souladu se zákonem. Druhý uchazeč řízení  - SPS-VKP 
s r.o. Slatiňany - byl vyřazen pro nesplnění zadávacích podmínek a v rámci zákonné lhůty od 
něj nepřišla žádná reakce proti vyloučení. Proto byly zahájeny kroky směřující k uzavření 
kupní smlouvy, kterou je možné uzavřít po změně registrace na Generálním ředitelství HZS 
(cca 14 dní). V případě odeslané dokumentace na ÚOHS se jedná o šetření na základě 
podnětu nikoliv na základě zahájení řízení dle § 113 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. V zákoně o VZ není uvedeno, že zadavatel nesmí uzavřít v případě podnětu 
příslušnou smlouvu. Zcela jiná situace by byla, kdyby ÚOHS vedl řízení v souladu s návrhem 
nějakého uchazeče. Na základě sdělení ÚOHS je výsledek v řádu měsíců a vzhledem 
k vytížení úřadu v nedohlednu. Pokud by následně ÚOHS došel k názoru a stanovisku, že 
zadavatel porušil zákon o VZ, může uložit pokutu, jejíž výše v zákoně není ošetřena. 
Nicméně vzhledem k reálnému riziku ztráty dotace 1 mil. z Ministerstva vnitra ČR a 
eventuálně i dotace z JČK (žádost o 900 tis., výsledek bude znám po 31.5.2011) 
doporučujeme pokračovat v projektu podpisem kupní smlouvy s THT, s.r.o. Polička (udělení 
pokuty ÚOHS nepředpokládáme – technickou specifikaci použitou při VŘ schválilo GŘ 
HZS). 
 
Usnesení č. 286/11 
rada města   s o u h l a s í 

s výsledkem výběrového řízení na nákup hasičské stříkačky v rámci projektu 
„Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice – cisternová automobilová stříkačka“,  
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s THT, s.r.o. Polička. 

  
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) V rámci projektu  „Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou“ bylo dne 9.5.2011 provedeno 
hodnocení nabídek  VŘ – „Zajištění technického dozoru investora“, vybrán vítěz - firma 
STISY s.r.o., cena: 361 251,- bez DPH, 433 501,- s DPH. Jedná se o akci plánovanou 
k realizaci v r. 2012. 
 
Usnesení č. 287/11 
rada města   b e r e   n a  v ě d o m í 

informaci o výsledku výběrového řízení na „Zajištění technického dozoru investora“ 
v rámci projektu s dotací OPŽP na „Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou“  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Dne 10.4.2009 byla se společností G-Project s.r.o. uzavřena smlouva o dílo, jejíž náplní 
bylo zpracovat žádost o poskytnutí dotace, kompletace příloh, zpracování Finančního a 
ekonomického hodnocení projektu „Přístavba domova důchodců U Zlatého kohouta“. Tato 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na 3 roky. Předpokládané výdaje za rekonstrukci 
činily cca 50 mil. bez DPH. V březnu 2010 byl dokončen jiný projet „Rekonstrukce DD“ a 
v letošním roce se začne realizovat další projekt „Domov důchodců – snížení energetické 
náročnosti“ (zateplení a výměna oken). Rada odsouhlasila ukončení smlouvy písemnou 
dohodou smluvních stran. 
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Usnesení č. 288/11 
rada města   s o u h l a s í   

s ukončením Smlouvy na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, kompletace příloh, 
zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu „Přístavba domova 
důchodců U Zlatého kohouta“ s firmou G-Project s.r.o. dohodou. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Je vyhlášena XXVII. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, 
kde je možno žádat o dotaci na již dříve připravovaný projekt „Rekultivace skládky Zíkův 
lom“. Možnost dotace do 90% nákladů bez DPH, spoluúčast města od 10 % nákladů, 
předpokládaná hodnota díla cca 25 mil Kč vč. DPH,  termín na podání žádosti do 15.7.2011. 
Náklady na zpracování žádosti cca 120 tis. Kč – tuto částku bude nutno v případě souhlasu 
s podáním žádosti uvolnit z rozpočtu v r. 2011 z položky projekty posudky. 
Rada města si vyžádala informaci o možnosti uplatnění DPH z této akce. 
 
Usnesení č. 289/11 
rada města s o u h l a s í   

s podáním žádosti o dotaci OPŽP v rámci XXVII. výzvy na projekt „Rekultivace 
skládky Zíkův lom“ a s úhradou nákladů na zpracování žádosti v r. 2011 
  d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové 
části navýšením položky „Projekty, posudky“ o 120 tis. Kč na „Zpracování žádosti o 
dotaci – Rekultivace skládky Zíkův lom“. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) 
V souvislosti s plánovanou výstavbou přístupové komunikace ke stavebním pozemkům 
v lokalitě Křesín vyplynula potřeba zachovat část komunikace, vedoucí v současné době 
z Pražské třídy k provizornímu mostu přes řeku. Tato komunikace by byla v budoucnu 
prodloužena a byly by tak zpřístupněny stavební pozemky v lokalitě Křesín. Těleso 
komunikace se nachází na pozemcích ve vlastnictví společnosti České Lesy a.s., se sídlem 
Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, přičemž byl vypracován oddělovací GP, jímž byla 
zastavěná část pozemků oddělena pro účely prodeje do vlastnictví města. Předmětem koupě 
by tedy byl nově vzniklý pozemek parc. č. 1127/38 o výměře 937 m2 a pozemek parc. č. 
1127/36 o výměře 480 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou.  Kupní cena těchto pozemků by 
tedy při ceně 700,- Kč/1 m2 převáděné plochy činila celkem 991.900,- Kč. Rada byla 
informována, že kupní cena bude uhrazena až v roce 2012.     

 
Usnesení č. 290/11 
rada města d o p o r u č u j e      

zastupitelstvu města souhlasit s koupí pozemků parc. č. 1127/38 o výměře 937 m2 a 
parc. č. 1127/36 o výměře 480 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, od společnosti 
České Lesy a.s., se sídlem Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, za kupní cenu celkem 
991.900,- Kč s tím, že zastupitelstvo zařadí prostředky na koupi předmětného 
pozemku do rozpočtu roku 2012. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a jejím 
následným předložením k rozhodnutí zastupitelstvu města.    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 8) 
V souladu s doporučením sekce dozoru Ministerstva vnitra ČR byl na minulém jednání 
Zastupitelstvu města předložen návrh OZV, stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích ve městě. Tento návrh nebyl v předložené podobě schválen a MÚ bylo uloženo 
vypracovat mapu, kde budou vyznačeny plochy, na kterých je zakázán volný pohyb psů. 
Mapu MÚ nyní předkládá k nahlédnutí v příloze. Při tvorbě OZV pak byla vznesena 
připomínka ze strany některých zastupitelů, zda má být v OZV zahrnut celý zámecký park či 
pouze horní a dolní zahrada. Další otázkou bylo, zda má být další vyhláškou občanům 
uloženo povinné čipování nově přihlašovaných psů. Poslední otázka směrovala na osadní 
výbory, zda má tato OZV platit i pro obce.  
K připomínce týkající se zámeckého parku se vyjádřil ředitel zámku a na platnosti OZV pro 
celý park trvá. Ohledně čipování by musela být vydána samostatná vyhláška, přičemž by 
město muselo náklady na čipování psů dotovat. Ohledně platnosti OZV v obcích se sešly 
osadní výbory a z osmi obcí je jich pro platnost OZV na území jejich obce šest, dva jsou proti. 
Rada města věc projednala a schválení či neschválení opraveného a doplněného znění OZV 
posunula do nadcházejícího jednání zastupitelstva města. 
 
Usnesení č. 291/11 
Rada  města p ř e d k l á d á      

do nadcházejícího jednání zastupitelstva města přijetí obecně závazné vyhlášky       
č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na 
území obce Hluboká nad Vltavou. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 9) 
Starosta informoval členy rady o zamýšlených úpravách ulice Zborovské v úseku mezi 
Masarykovou ul. a Domovem důchodců.  
 
K bodu 10) 
V souladu s § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon v platném znění), ředitelka 
Mateřské školy Hluboká nad Vltavou požádala o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 
stanoveném rozváděcím právním předpisem a to vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Pro školní rok  2011/2012  je zapsáno na 3 
odloučená pracoviště mateřské školy celkem 157 dětí. V průběhu školního roku může dojít 
k další úpravě počtu dětí na třídách. Podle § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. 
Podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (ŠZ v platném znění) může zřizovatel školy povolit výjimku do 
4 dětí u mateřských škol z počtu stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, pokud nebude překročena kapacita daného předškolního zařízení. 
 
 
Usnesení č. 292/11 
rada města  p o v o l u j e 

pro školní rok 2011-2012 v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí 
v jedné třídě mateřské školy stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, a to příspěvkové organizaci Mateřská škola Hluboká nad 
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Vltavou, se sídlem Ruská 527, Hluboká nad Vltavou pro jednotlivá odloučená 
pracoviště takto: 
MŠ Ruská 527  - 1. třída z 24 na 27 dětí 

- 2. třída z 24 na 27 dětí 
MŠ Masarykova 62  - 1. třída z 24 na 27 dětí 

- 2. třída z 24 na 27 dětí 
MŠ Masarykova 56  - 1. třída z 24 na 27 dětí 

- 2. třída z 24 na 27 dětí 
 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 11) 
V souvislosti s realizací akce Modernizace trati Nemanice I. - Ševětín se na město obrátila 
společnost SUDP Praha a.s. se žádostí o stanovisko k uvedené stavbě a územnímu řízení. 
Nová trasa železnice vede mimo správní území Hluboké nad Vltavou, pouze trať Hluboká nad 
Vltavou  - Ševětín bude zrušena a rozebrána, trať Hluboká nad Vltavou – Nemanice bude 
ponechána jako vlečka. 
 
Usnesení č. 293/11 
rada města n e m á    n á m i t e k  

k územnímu řízení stavby „Modernizace trati Nemanice I. – Ševětín“ a žádá předložit 
další stupeň dokumentace stavby zejména plán organizace výstavby k vyjádření 

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 12) 
Městský úřad jako správce místních poplatků vybírá podle OZV o místních poplatcích mimo 
jiné i místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad). Tyto poplatky 
platí každý trvale hlášený občan Hluboké nad Vltavou. Z celkového počtu téměř 5000 občanů 
se nedaří od některých občanů poplatky vymoci. Za období let 2003 až 2006 byly vůči 
neplatičům poplatků učiněny kroky v souladu s platnými právními předpisy. Z nezaplacených 
nedoplatků byly vyčleněny ty, kde se jedná o poplatníky, u kterých není známa jejich 
doručovací adresa, korespondenci nepřebírají, nebo zemřeli. Známy nejsou 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. Jedná se většinou o 
stejnou skupinu poplatníků. Rada souhlasila s odpisem nevymahatelných pohledávek. U 
zbývajících nedoplatků bylo doporučeno zahájit exekuční řízení.  
 
Usnesení č. 294/11 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s odpisem nevymahatelných nedoplatků místních 
poplatků za roky 2003 – 2006 v celkové výši 63 273,- Kč 

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 13) 
a) 14.2.2011 odsouhlasilo zastupitelstvo města názvy ulic v ZTV Hůrka. V současné době se 
připravuje ZTV Hůrka II. a ZTV Selská pole. Pro získání stavebního povolení od dopravního 
úřadu je třeba určit názvy ulic. Návrhy byly projednány ve stavební a bytové komisi a 
doporučeny následující – Pod Hůrkou, Selská pole (místní názvy), Ječná, Žitná.  
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Usnesení č. 295/11 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města odsouhlasit názvy ulic „Pod Hůrkou, Selská pole a Na Výsluní“ 
pro budoucí místní komunikace v ZTV Hůrka II. a ZTV Selská pole Hluboká nad 
Vltavou 

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 

 
b) Rada byla informována o vyjádření Ministerstva ŽP k zamítnutí žádosti o dotaci z OPŽP 
na akci „Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou“. V dopise je 
rovněž doporučení, že v případě zájmu je možné po doplnění předchozí žádosti podat žádost 
novou v rámci 27. výzvy s termínem do 15.7.2011. Rada odsouhlasila podání nové žádosti.  
 
Usnesení č. 296/11 
rada města s o u h l a s í 

s opětovným podáním žádosti o dotaci z OPŽP na akci „Odbahnění rybníků Hvězdář 
Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou“  

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Dále byl zodpovězen dotaz člena rady, kdo a jak vybírá za zábor parkoviště v době 
hlubocké pouti. 
 
d) Pan Karvánek informoval členy rady o ukončení činnosti JSDHO Munice. 
 
 
 
 
člen rady města        starosta města  
Aleš Raus                    Ing. Tomáš Jirsa 


