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Zápis 
z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 27.6.2011 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan 

Piskač. 
 
Omluveni:  Ing. Pavel Dlouhý, MUDr. František Toušek FESC 
 
K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 297/11 
rada města s c h v a l u j e 

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

a) Smlouva o zřízení VB – pozemek parc. č. 52/8 v k.ú. Munice - stanice katodové 
ochrany vodovodu + kabel - Jihočeský vodárenský svaz.  

b) Žádost o napojení novostavby RD na vodovod, kanalizaci, komunikaci - Purkarec -    
p.Houška.  

c) Žádost o souhlas s vybudováním zahradního přístřešku  - p.Barták.  
d) Žádost o pronájem pozemku parc. . 105/1 v k.ú. Bavorovice - p. Kolář. 
e) Prodej pozemku u lesního závodu. 
f) Umístění VTA (veřejné tel. automat) na objekt Infocentra. 
g) Prodloužení nájmu bytu v čp. 42 – Hylenová.  
h) Úprava vstupu k č.p. 577 - Beneš, Husova ul.  
i) Výměna oken čp. 771 – Ing. Vinický.  
j) Výměna oken čp. 34 - Ing. Pitterová.  
k) Zvýšení nájemného v bytě v čp. 80 - nesouhlas - J.Konvalina. 
l) Pozemky Lidická, Týnská – řešení městských zaplocených pozemků.  
m) Exekuce pohledávek – nabídka.  
n) Dračí lodě Purkarec 2011- použití pozemku města.  
o) Souhlas se stavbou skladu nářadí - manželé Beritovi – Zámostí. 
p) Stavební úpravy ČOV Zámostí. 
q) Prodloužení nájemní smlouvy – bufet koupaliště – p.Dvořák. 

3) Rozpočtová opatření:  
a) RO účetního charakteru dle pověření ZM. 
b) Komunikace kolem hasičárny v Hroznějovicích.  
c) Vyasfaltování vjezdu na parkoviště u baseballových hřišť.  
d) Žádost o navýšení rozpočtu SDH Hluboká.   

4) Závod Trofeo Niké Bohemia 2011- informace.  
5) Odvodnění silnice III/10575 (kanalizace ul.Třeboňská) - návrh JčK na zařazení do 

rozpočtu  2012. 
6) Různé. 

a) Reklama na čp.35 – p.Borůvková. 
b) Stav komunikace z Líšnice do Radonic. 
c) Odměny vedoucích pracovníků příspěvkových organizací a MÚ. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 2) 
a) Na město Hluboká nad Vltavou se v zastoupení Jihočeského vodárenského svazu, se 
sídlem S.K. Neumanna 19, České Budějovice, obrátila projekční společnost Mivet s.r.o. se 
žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, provozu a údržby kiosku, 
spojovacího objektu a kabelového rozvodu „Stanice antikorozní katodické ochrany 
vodovodního řadu České Vrbné – Zliv“ na pozemku ve vlastnictví města KN parc. č. 52/8 
(pozemek u areálu společnosti MONTERA s.r.o.) v k.ú. Munice. Jedná se o umístění kiosku o 
rozměrech 1,5 x 1,6 x 2,85 m, spojovacího objektu o rozměrech 0,3 x 0,2 x 1,5m a 
podzemních kabelových vedení. Stavba byla zkolaudována OSSÚ Hluboká nad Vltavou a je 
tedy dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí zavřít smlouvu o zřízení VB. Úplata za 
zřízení VB odpovídá platné směrnici města.     
 
Usnesení č. 298/11 
rada města s o u h l a s í   

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, provozu a údržby kiosku, 
spojovacího objektu  a kabelového rozvodu „Stanice antikorozní katodické ochrany 
vodovodního řadu České Vrbné – Zliv“ na pozemku ve vlastnictví města                  
KN parc. č. 52/8 (pozemek u areálu společnosti MONTERA s.r.o.) v k.ú. Munice. 
Smlouva o zřízení VB bude uzavřena za standardních podmínek, v souladu se 
směrnicí města o oceňování věcných břemen. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem předmětné 
smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátil pan Pavel Houška, bytem Purkarec 113, se žádostí o souhlas 
s napojením novostavby RD na pozemku PK parc. č. 237 na sítě a komunikaci. Jedná se o 
napojení na kanalizaci, vodovod a komunikaci na pozemku parc. č. 340/3, vše v k.ú. 
Purkarec.   
 
Usnesení č. 299/11 
rada města s o u h l a s í  

s napojením novostavby RD (investor pan Pavel Houška, bytem Purkarec 113) na 
pozemku PK parc. č. 237 na kanalizaci, vodovod a komunikaci na pozemku parc. č. 
340/3, vše v k.ú. Purkarec. Rada města ukládá MÚ administraci věci.    
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město se obrátil Ing. Arch. Marek Barták, bytem B. Němcové 518, Hluboká nad 
Vltavou, se žádostí o souhlas se stavbou zahradního přístřešku na pozemku parc. č. 26/1 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Tento pozemek je ve vlastnictví p. Bartáka a sousedí s pozemkem parc. 
č. 1822/1 ve vlastnictví města – prostranství před domem p. Lískovce při vstupu z ulice 28. 
Října do parku. Ing. Barták chce přístřešek zbudovat v prodloužení stávající garáže po celé 
délce hranice jeho pozemku a zastřešit jej sedlovou střechou. Rada města žádost projednala a 
s vybudováním přístřešku souhlasila pod podmínkou, že odvodnění střechy přístřešku bude 
v celém rozsahu svedeno na pozemek Ing. Bartáka a bude zajištěna podchodná výška na 
veřejném prostranství.    
 
Usnesení č. 300/11 
rada města s o u h l a s í  

s vybudováním zahradního přístřešku na pozemku parc. č. 26/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, jenž je vlastnictví manželů Ing. Arch. Marka a Mgr. Lenky Bartákových, 
bytem B. Němcové 518, Hluboká nad Vltavou. Souhlas se uděluje pod podmínkou, že  
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odvodnění střechy přístřešku bude v celém rozsahu svedeno na pozemek parc. č. 26/1, 
tedy mimo pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1822/1 a že stavba bude provedena 
v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povoleními či rozhodnutími 
dotčených správních orgánů. Rada města ukládá MÚ administraci věci.    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Na město se obrátil pan Jaroslav Kolář, bytem Bavorovice 123, se žádostí o pronájem části 
pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Bavorovice o výměře cca 200 m2 v blízkosti kovárny na návsi 
v Bavorovicích. Jedná se o zatravněnou část pozemku parc. č. 105/1 mezi kovárnou a 
cyklostezkou, naproti výběhu pro koně. P. Kolář žádá o pronájem za účelem drobné 
zahrádkářské činnosti.  Rada města po projednání žádost odložila a vyžádala si vyjádření OV.  
 
e) Na základě dřívějších úvah RM o možném prodeji některých městských pozemků MÚ 
zmonitoroval pozemky či jejich části, jejichž prodej by přicházel v úvahu. Jedná se o část 
pozemku parc. č. 477/2 v Lesní ulici, naproti městskému domu se sociálními byty. Část 
pozemku, která by byla předmětem prodeje, má výměru cca. 1.000 m2 a leží při dokončené 
asfaltové komunikaci, kde jsou  uloženy veškeré sítě - kanalizace, vodovod, plynovod, 
elektřina, komunikační kabel. Vzhledem k charakteru a umístění pozemku by se mohla 
prodejní cena pohybovat mezi 1.500,- a 2.000,- Kč za 1 m2 plochy. Pokud by RM prodej 
doporučila, byla by dotčená část pozemku geometricky oddělena a věc by byla projednána 
s realitní kanceláří, která by pozemek zařadila do své nabídky. Nabídky by byly opětovně RM 
a následně ZM předloženy ke konečnému projednání a schválení. 
 
Usnesení č. 301/11 
rada města d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu prodat část pozemku parc. č. 477/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 
výměře cca. 1.000 m2 jako stavební parcely. Rada města ukládá MÚ zajistit 
geometrické oddělení dotčené části pozemku a oslovení realitní kanceláře, která by 
pozemek zařadila do své nabídky min. však za 1500,- Kč/m2. Po předložení nabídek 
bude věc znovu předložena k projednání RM a následně ZM.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) V souvislosti s dokončením prostranství před objektem Podzámčí byla odstraněna telefonní 
budka s veřejným telefonním automatem (dále jen „VTA“). V zájmu zachování VTA v centru 
města bylo se zástupci společnosti Telefonica O2 ČR předběžně dohodnuto, že nový VTA 
bude umístěn na budově Infocentra, vpravo od vchodu do IC, na adrese Masarykova 80. 
V rámci tohoto procesu je nutno uzavřít smlouvu o výpůjčce místa na fasádě domu č.p. 80. 
Na základě připomínky rady MÚ zabezpečí přetření krytky na fasádě vhodnou barvou.     
 
Usnesení č. 302/11 
rada města s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o výpůjčce místa pro umístění veřejného telefonního automatu 
na domě č.p. 80 v ulici Masarykova (budova Infocentra). Smlouva bude uzavřena za 
standardních podmínek na dobu neurčitou se společností TELEFONICA O2 ČR, a.s., 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336. Rada města ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy o výpůjčce.    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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g) Katarína Hylenová užívá od r. 2009 byt města (garsonka), byt. č. 3 v Masarykově ul. č.p. 
42 (Spořitelna) na základě NS na dobu určitou do 30.9.2011. Nyní žádá o prodloužení nájmu 
o 1 rok do 30.9.2012 s tím, že si stále hledá jiné bydlení ke koupi. Paní Hylenová pracuje 
v KC Kostelec, studuje VOŠ sociální v Prachaticích, 2 děti navštěvují ZŠ v Hluboké n.V. 
Trvalý pobyt má v Hroznějovicích v bytě rodičů manžela. 
 
Usnesení č. 303/11 
rada města     s o u h l a s í   

s prodloužením nájemní smlouvy paní Kataríně Hylenové na byt č. 3 v domě 
Masarykova č.p. 42, Hluboká nad Vltavou na dobu určitou od 01.10.2011 do 
30.09.2012. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Na město se obrátil pan Vladimír Beneš se žádostí o vybudování náhradního vchodu na 
pozemek u domu č.p. 577 Mánesova ulice. Důvodem je skutečnost, že vstup na pozemek je 
k č.p. 577 historicky do ulice Mánesova. Při stavbě panelových domů byla stávající 
komunikace rozšířena tak, že vozovka je provedena až k oplocení pozemku a tudíž obyvatelé 
domu vystupují z branky rovnou do vozovky. Dále byl proveden chodník v Husově ulici, 
který svým tlakem naklání podezdívku plotu. Pro další práce je nutno nechat zpracovat 
jednoduchý projekt a rozpočet stavby s nákladem ve výši do 5 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 304/11 
rada města   s o u h l a s í  

s uvolněním částky na  zpracování rozpočtu stavby a projektu -oprava plotu a nového 
vstupu k č.p. 577 směrem do Husovy ulice a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením rady města č. 62/11 ve výdajové části navýšením o 5 tis. Kč 
na „Projekty a posudky“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Projekty a posudky                              navýšení o 5 
. 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Nájemníci bytů v čp. 771 a 772 – p. Vinický, Klimeš a Burianová znovu upozorňují na 
žádost o výměnu oken v uvedených bytových domech. Vzhledem k usnesení minulé RM 
zařadit výměnu oken do návrhu příštího rozpočtu projevili tito nájemníci zájem o výměnu ve 
vlastní režii s tím, že pokud bude v budoucnu provedena výměna oken v celém domě byly by 
jimi vložené prostředky městem vráceny, nebo navrhují odečíst vložené náklady z nájmu 
v následujících letech. Rada řešení odložila a uložila MÚ obnovit jednání o prodeji bytů 
v těchto domech.  
 
Usnesení č. 305/11 
rada města     u k l á d á    

MÚ obnovit jednání s nájemníky bytů v domech čp. 771, 772 o prodeji bytů. Výsledek 
jednání předloží MÚ do některého z dalších jednání rady města.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) Nájemníci bytu č. 15 v čp. 34 – ing. Pitterová, a spoluuživatelé bytu manž. Jarolímkovi 
opět žádají o řešení havarijního stavu oken v bytě. Rada města věc již projednala a 
konstatovala, že výměna není v současných finančních možnostech rozpočtu města. Součástí 
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žádosti je rovněž požadavek snížení nájmu z důvodu omezení řádného užívání bytu. Rada 
pověřila členy rady p. Váchu a p. Rause, aby společně s truhlářem prověřili technický stav a 
podali informace na příštím jednání rady města.  
 
k) Jaroslav Konvalina má pronajatý byt v půdní vestavbě domu čp. 80, který vybudoval na 
vlastní náklady, na základě Smlouvy o provedení půdní vestavby a uzavření budoucí smlouvy 
o nájmu bytu z r. 2001. Nájemné bylo dle Smlouvy stanoveno jako nájemné za byt IV. 
kategorie (poměr k I. kategorii činil tehdy 41,6 %) s tím, že po zrušení regulace bude nájemné 
činit stále 41,6 % v místě obvyklého nájemného. Pan Konvalina se současným zvýšením 
nájemného nesouhlasí z důvodu, že byt zřídil na vlastní náklady. Na základě rozhodnutí RM o 
zvýšení nájemného v bytech města došlo od 1.7.2011 ke zvýšení nájemného o 15 % ve všech 
kategoriích. Po předchozí úpravě poměru nájemného v tomto bytě dle Smlouvy je nyní i po 
zvýšení poměr nájemného 41,6 % zachován tak, jak je stanoveno ve Smlouvě.  
 
Usnesení č. 306/11 
rada města     p o t v r z u j e 

zvýšení nájemného v bytě č. 4 v čp. 80 panu Jaroslavu Konvalinovi dle usn. RM č. 
115/11 ze dne 28.2.011 v souladu se Smlouvou o provedení půdní vestavby a uzavření 
budoucí smlouvy o nájmu bytu. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Město je vlastníkem pozemku p.č. 424/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou v lokalitě pod Hůrkou. 
Pozemek přiléhá k zahradám domů v Týnské a Lidické ul. a jeho část užívají bez smlouvy 
sousední vlastníci pozemků jako zahrady. V souvislosti s budováním ZTV Hůrka byli vyzváni 
k vyklizení. Pan Sýkora pozemek vyklidil. RM dne 9.5.2011 rozhodla o vyklizení pozemků 
užívaných p. Růžičkou a Maršálkem pro stavbu chodníku. O dalších žádostech rada 
nerozhodla. O pozemek projevil zájem p. Tošner a p. Charvát. Pozemek je přístupný pouze 
z jihu přes sousední pozemky stávající zástavby nebo novým sjezdem ze silnice II/105, 
v pozemku je uložena kanalizace – přepad z rybníka Malý Hvězdář a zřejmě ještě kanalizace 
z Havlíčkovy ulice (zatím neověřeno) 
MÚ projednal s uživateli jejich návrhy takto:  

• Miroslav Charvát, Týnská 440 – žádá o koupi užívané části pozemku cca 49 m2 ( cca 57 m2 
k hranici pozemku), nebo žádá o pronájem. 

• Ing. Jiří Polívka, Týnská 460 – žádá o pronájem cca 41 m2 ( cca 53 m2 k hranici pozemku) 
• Jan Tošner, Ječná 547/15, Praha – žádá o koupi užívané části pozemku, včetně pozemku 

vyklizeného panem Sýkorou a části pozemku nezaploceného mezi současným plotem a 
lokalitou Hůrka - plocha cca 915 m2,  

Dále město vlastní pozemek p.č. 424/14 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, o výměře 102 m2, který 
historicky užívá p. Miroslav Sýkora. Jedná se o předzahrádku domu Lidická čp.486, pozemek 
nemá jiné možné využití. Pan Sýkora požádal o pronájem pozemku. 
Rada uložila MÚ informovat o záměru města majitele sousedních pozemků z nově zastavěné 
lokality. 
 
Usnesení č. 307/11 
rada města     d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města 
- souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 424/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 

výměře cca 57 m2 manželům Marie a Miroslav Charvátovi, Týnská 440, Hluboká 
nad Vltavou za standardních podmínek s věcným břemenem ke kanalizaci 
umístěné v pozemku 
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- souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 424/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou výměře 
cca 915 m2 manželům Zdeňka a Jan Tošnerovi, Ječná 547/15, Praha 2 za 
standardních podmínek, s věcným břemenem ke kanalizaci umístěné v pozemku.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 308/11 
rada města     s o u h l a s í    

- se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 424/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 
výměře cca 53 m2 Ing. Jiřímu Polívkovi, Týnská 460 

- se záměrem pronajmout pozemek p.č. 424/14 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 
výměře  102 m2 Miroslavu Sýkorovi, Lidická 486 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
m) Na základě předchozích jednání o vymáhání pohledávek města - především neuhrazených 
místních poplatků „za komunální odpad“ prostřednictvím exekucí obdržel MÚ nabídku 
exekutorského úřadu JUDr. Eva Jablonská, Mgr. Ing. Jiří Prošek v rámci projektu PRIME 
LEGAL. Nabízené vymáhání pohledávek je odlišné od předchozí nabídky exekutora JUDr. 
Franka v tom, že je pro město bezplatné i v případě nevymožení pohledávky. 
MÚ má připraveny k předání pohledávky poplatků „za komunální odpad“ po odepsání 
nevymožitelných pohledávek za r. 2003 – 2006 ve výši 94.042,- Kč. Bude provedeno ještě 
jedno oslovení dlužníků a rada města se k této problematice vrátí po prázdninách.  
 
n) Dračí lodě Purkarec o.s. (Josef Děkan) žádají o dočasný pronájem pozemků města p.č. 
834/15 a PK 834/1 v k.ú. Purkarec na tradiční závody Dračích lodí  dne 1.-2.7.2011 pro 
zázemí akce, prodejní stánky a zábavné atrakce. 
 
Usnesení č. 309/11 
rada města     s o u h l a s í 

s konáním akce Závody dračích lodí Purakrec a s použitím veřejného prostranství na 
pozemcích města p.č. 834/15 a PK 834/1 v k.ú. Purkarec, občanskému sdružení Dračí 
lodě Purkarec o.s., ve dnech 1. a 2.7.2011 pro zázemí akce, prodejní stánky a zábavné 
atrakce. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Na MÚ se obrátili manželé Radim a Hana Beritovi, Polní ul. 936 se žádostí o souhlas 
města jako vlastníka sousedních pozemků p.č. 1087/1 a 1087/80 s umístěním stavby skladu 
zahradního nářadí na jejich pozemku p.č. 1087/81 vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, po 
společné hranici. Jedná se o zděnou stavbu o půdorysu 3,5 x 7,1 m s pultovou střechou o 
výšce 3,20 m se spádem na jejich pozemek. Rada záměr odsouhlasila. 
 
Usnesení č. 310/11 
rada města     s o u h l a s í   

s umístěním stavby skladu zahradního nářadí manželů Radima a Hany Beritových, 
Polní 936 na jejich pozemku p.č. 1087/81 po společné hranici s pozemky města 
Hluboká nad Vltavou p.č. 1087/1 a 1087/80, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, dle 
předloženého návrhu. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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p) V současné době probíhá na stavbě ČOV Zámostí zkušební provoz. Před povolením jeho 
zahájení bylo provedeno několik změn vyvolaných provozovatelem (vybudování lapáku 
štěrku a  navýšení kapacity kalolisu) a odkrytím konstrukcí (vnitřní komunikace a veřejné 
osvětlení) nad rámec uzavřené smlouvy. Dodatečné navržení lapáku štěrku bylo vyvoláno 
přívalovými dešti, které způsobily poškození osazených česlí, návrh na navýšení kapacity 
kalolisu vyplývá z možnosti lisovat kaly i z jiných ČOV města. Návrh na provedení většího 
rozsahu opravy zpevněných ploch vyplynul ze špatného stávajícího stavu zpevněných ploch, 
úprava veřejného osvětlení byla navržena na základě provedené revize – veřejné osvětlení 
nebylo možno za tohoto stavu provozovat. Návrh zhotovitele ve výši 482 tis. Kč bez DPH byl 
po kontrole TDI snížen na 397 tis. Kč.  

 
Usnesení č. 311/11 
rada města    b e r e   n a   v ě d o m í 

práce na ČOV Zámostí nad rámec smlouvy a pověřuje pana starostu dalším jednáním 
ve věci s tím, že dohodnutý návrh bude předložen na jednání rady města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
q) Na město se obrátil pan Petr Dvořák, bytem Smetanova 768, Hluboká nad Vltavou, který 
na základě nájemní smlouvy ze dne 31.8.1999 a jejích dodatků provozuje občerstvení 
v prostorách městského koupaliště. Smlouva s panem Dvořákem je uzavírána vždy na dobu 
určitou od 1.6. do 30.9. příslušného kalendářního roku. V roce 2009 byly změněny 
(zpřísněny) podmínky smlouvy, kdy bylo stanoveno, že nájemné činí 10 % z obratu (který 
nájemce vždy po sezoně dokládá), minimálně však 30.000,- Kč. Nájemce i dále hradí 
spotřebu vody v paušálním objemu 20 m3 a elektrickou energii na základě skutečné spotřeby 
dle podružného elektroměru. Pan Dvořák požádal o prodloužení nájemního vztahu na období 
1.6.2011 – 30.9.2011. 
 
Usnesení č. 312/11 
rada města   s o u h l a s í      

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.8.1999 s panem Petrem Dvořákem, 
bytem Smetanova 768, Hluboká nad Vltavou, na základě které má pronajaty nebytové 
prostory občerstvení v areálu městského koupaliště. Tento dodatek se uzavírá na dobu 
určitou do 1.6.2011 do 30.9.2011 za stávajících podmínek. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci a dále pověřuje starostu města Ing.Tomáše Jirsu podpisem tohoto 
dodatku k nájemní smlouvě.      

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 3) 
a) Zastupitelstvo města svým usnesením č. 86/11 ze dne 18.04.2011, pověřilo radu města 
schvalováním některých změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními, dle § 16 odst. 3a) zákona 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
Na základě tohoto pověření byla radě města předložena rozpočtová opatření účetního 
charakteru, kde dochází k přesunu prostředků v rámci příjmů nebo výdajů schváleného 
rozpočtu, ale jejich celkový objem se tím nemění. 
Jedna ze schvalovaných změn předkládaného souboru opatření se týká městského koupaliště. 
Celkově není výdajová část bazénu překročena, ale rozpočet roku 2011 (1,5 mil. Kč) je tak 
napjatý, že nelze provést přesuny v rámci tohoto rozpočtu. MÚ proto navrhuje v předložené 
tabulce navýšení rozpočtu bazénu v položce „5151 vodné“ o částku 102,943 tis. Kč z důvodu 
vyššího doplatku faktury za vodné a předepsané zálohy do konce letošního roku. O tuto 
částku je v tabulce ponížena rozpočtovaná částka na energie v § 3639.  
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Usnesení č. 313/11 
rada města    s o u h l a s í 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 86/11 ze dne 18.04.2011 s provedením 
změn rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 62/11 „Rozpočtová opatření účetního 
charakteru“ dle přílohy tohoto zápisu.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) V Hroznějovicích se 23. července 2011 slavnostně otevírá nová hasičská zbrojnice a 
zároveň víceúčelový objekt pro potřeby organizací v obci. Osadní výbor v Hroznějovicích 
požádal radu města o příspěvek na dokončení komunikace kolem objektu ve výši 20 tis. Kč 
tak, aby tato mohla být dokončena do uvedeného termínu. 

 
Usnesení č. 314/11 
rada města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 63/11 ve výdajové části na akci 
„Oprava komunikace v Hroznějovicích u hasičárny“.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Dále rada projednala úhradu nákladů na úpravu stávající stezky a vjezd na parkoviště mezi 
fotbalovými hřišti a hřišti pro baseball v celkové ploše 59 m2. Jedná se o 19.801 Kč + DPH  
Kč tj. 23,761 tis. Kč  
 
Usnesení č. 315/11 
rada města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 64/11  ve výdajové části ve výši 
23,761 tis. Kč na akci „Úprava stávající stezky a vjezdu na parkoviště “.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Představitelé SDH Hluboká nad Vltavou požádali radu města o navýšení rozpočtu SDH o 
prostředky na zajištění organizace slavnostního předání nového cisternového automobilu při 
příležitosti oslav 135.výročí založení sboru.   

 
Usnesení č. 316/11 
rada města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 65/11 ve výdajové části ve výši 15 tis. 
Kč na akci „Organizace slavnostního předání automobilu a oslav 135. výročí SDH 
Hluboká“.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2212 5171 Oprava komunikace v Hroznějovicích u hasičárny 20 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2212 5171 Úprava stávající stezky a vjezdu na parkoviště 23,761 
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Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
 
K bodu 4) 
Na město se obrátila společnost International Sports Marketing s.r.o. se žádostí o podporu 
akce Trofeo Niké Bohemia 2011, která je zaměřena na propagaci turistických cílů Jč kraje: 

• zábor na náměstí ČSA + přívod elektřiny, 
• spolupráce na poli PR - zašlou PR zprávu s fotografiemi a požadují o její umístění na 

web města + do místních médií, 
• účast pana starosty na slavnostním ceremoniálu, proslov, rozhovor s K.Lopraisem + 

jeho jízda závodním speciálem Tatra do Bechyně, 
• součinnost Městské policie - navedli by kolonu od hranice města ve směru od Č. 

Budějovic. V 10:15 doprovod 3 veteránských vozů na zámek, kde již je domluvené 
parkování na nádvoří. Na náměstí ČSA ohlídání veteránských vozidel. Asistence MP 
v 11:15 při odjezdu vozidel, 

• propagační předměty města, které starosta věnuje při slavnostním startu posádkám 
(22). 

 
Usnesení č. 317/11 
rada města     s o u h l a s í 

s konáním akce Trofeo Niké Bohemia 2011 dne 29.7.2011 a s poskytnutím podpory 
města dle návrhu. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
Jihočeský kraj zadal projekt dešťové kanalizace v Třeboňské ulici v úseku od kapličky 
k mostu. Město přiobjednalo u projektanta opravu splaškové kanalizace a výstavbu chodníku 
ve stejném úseku. Na město Hluboká nad Vltavou se nyní obrátil Krajský úřad se žádostí o 
informaci, v jakém časovém horizontu plánuje město realizaci splaškové kanalizace a 
chodníku v Třeboňské ulici. Dle přípravy akce předpokládá Jč kraj zahájení prací na jaře roku 
2012. Dle sdělení zpracovatele projektové dokumentace je odhad nákladů na chodník cca 300 
tis. Kč a na splaškovou kanalizaci 4.200 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 318/11 
rada města    n e d o p o r u č u j e 

vzhledem k finanční situaci města zařazení výstavby chodníku a opravy kanalizace 
v Třeboňské ulici v úseku od kapličky k mostu do rozpočtu roku 2012. O akci bude 
jednáno v rámci příprav rozpočtu na další léta.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6) 
a) Město pronajalo nebytové prostory v čp. 35 paní Helena Borůvkové, která žádá o souhlas    
s umístěním reklamního nápisu na fasádu budovy nad okno vpravo od vchodu, kde je dosud 
nápis původního nájemce Lesů Hluboká a.s. na prodejnu mysliveckých potřeb. Paní 
Borůvková navrhuje přemalovat tento nápis novým nápisem v barvě dle návrhu. 
 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
5512 5169 Organizace slavnostního předání automobilu a oslav 

135. výročí SDH Hluboká  
15 
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Usnesení č. 319/11 
rada města     s o u h l a s í 

s umístěním nápisu „Blueberry shop, Dětský svět“ na fasádě domu čp. 35, nad okno 
vpravo od vchodu, dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Rada se dále zabývala dopisem nepřítomného člena rady města MUDr. Františka Touška 
FESC, kterým byla opět upozorněna na špatný stav komunikace v úseku z Líšnice do 
Radonic. MUDr. Toušek upozornil, že komunikace je nejvíce poničena nadměrným 
zatěžováním přepravou dřeva těžebními společnostmi. Rada města pověřila starostu města 
projednáním této záležitosti se společností LESS a.s. se sídlem Zbraslavice – Ostrov 3, která 
v současné době zabezpečuje těžební činnost v této lokalitě.  
 
c) Rada odsouhlasila návrh pololetních mimořádných odměn vedoucím pracovníkům 
příspěvkových organizací a MÚ. 
 
Usnesení č. 320/11 
rada města s c h v a l u j e   

mimořádné odměny vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a MÚ dle 
návrhu.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
člen rady města        starosta města  
Jiří Slepička                    Ing. Tomáš Jirsa 


