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Zápis
z 12. jednání rady města Hluboká nad Vltavou

konaného dne 29.9.2011
Přítomni: 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. 387/11
rada města s c h v a l u j e

program svého jednání:
1) Schválení programu.
2) Výběr zhotovitele stavby "Zateplení základní školy".
3) Dispozice s majetkem:

a) Pronájem části pozemku parc. č. 18/4 pro stánek s občerstvením v k.ú. Bavorovice    
(u cyklostezky) - p. Soukup (k zamítnutí - proti je OV i SBK).

b) Žádost o souhlas k uložení plynovodní přípojky do pozemku parc. č. 349/7, 1698/1 v 
k.ú. Hluboká n.Vlt. (odpojení domu Fügnerova 685 od centrálního vytápění).

c) Prodej domů Nerudova 771, 772.
d) Vstup na pozemky 709/7 a 1759 v k.ú. Hluboká n.V. pro průzkumné vrty - Stavební 

geologie-geoprůzkum spol s r.o.
e) Prodej inventáře CVČ – p. Burianová.
f) ZTV Holý vrch – schválení smlouvy se spol. Swietelski. 
g) Uzavření smluv o sml. bud. o zřízení VB - uložení kanalizačního potrubí, výstavba 

dopravního ostrůvku - SÚS JČK, Povodí Vltavy s.p. 
h) Žádost o schválení splátkového kalendáře ceny pozemku – Kahounovi.

4) Rozpočtová opatření: 
a) Rozpočtová opatření účetního charakteru dle pověření ZM.
b) Příspěvek na Festival Voda, moře, oceány - Sinfonie s.r.o.
c) Příspěvek na zahraniční konferenci - D.Šťastný.
d) Rekonstrukce označníků autobusových zastávek u mostu v Zámostí.
e) Oprava kanalizačních poklopů.
f) Oprava vpustí u zdravotního střediska – Husova ul. 
g) Příspěvek na setkání jihočeských olympioniků – ČKO.
h) Výměna čerpadla pro ZŠ – kotelna Fügnerova – havárie.

5) Různé.
a) Sadovnické úpravy u zdravotního střediska v Husově ul.
b) Příspěvek na projekt Famtrip a presstrip 2011 – Metropol s.r.o.

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

K bodu 2)
Na základě usnesení zastupitelstva města bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele 
zateplení Základní školy. Organizací výběrového řízení – užšího řízení, byla pověřena 
společnost Stavební poradna s.r.o.. Dne 14.9.2011 (termín odevzdání nabídek) se konalo 
otevírání nabídek na tuto akci a jejich hodnocení - bylo předloženo 7 nabídek.
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Výsledkem hodnocení je doporučení k uzavření smlouvy o dílo se společností PROTOM 
Strakonice s.r.o. za cenu díla 28.899.200,- Kč bez DPH, 34.679.040,- vč. DPH.
Na předmětnou stavbu byla získána dotace OPŽP a předpoklad realizace je v letech 2012 a 
2013.

Celkové náklady 35.711.041
Dotace. 20.557.208
Vlastní zdroje 15 154 833

Vlastní zdroje budou použity v roce 2012, následně bude čerpána dotace. Vzhledem k výši 
vlastních zdrojů, je tyto nutno zajistit úvěrem.
Rada v diskuzi uložila MÚ předložit do jednání zastupitelstva k tomuto bodu současnou 
zadluženost města včetně splátkového kalendáře a předpoklad plánovaných a nutných 
investic.

Usnesení č. 388/11
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo se společností  PROTOM
Strakonice s.r.o. Písecká 290, 386 01 Strakonice I., IČ 43841252 na akci  „Zateplení 
Základní školy Hluboká nad Vltavou“.

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

Usnesení č. 389/11
rada města p o v ě ř u j e

starostu města projednáním možnosti uzavření úvěrové smlouvy na pokrytí vlastních 
zdrojů financování na projekt „Zateplení Základní školy Hluboká nad Vltavou“.

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

K bodu 3)
a) Na město se obrátil pan Jakub Soukup, bytem Pod Kleprlíkovou horou 923, Hronov, se 
žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 18/4 o výměře cca 600 – 1200 m2 v k.ú. 
Bavorovice. Jedná se o pozemek v blízkosti cyklostezky, v dnešní době využívaný jako výběh 
pro koně. P. Soukup zde hodlá provozovat stánek s občerstvením, případně restauraci.  Rada 
města žádost projednala a s pronájmem nesouhlasí, když konstatovala, že na daném místě 
nelze jakoukoli stavbu vybudovat a není na místě měnit stávající klidové využití pozemku.    

Usnesení č. 390/11
rada města n e s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 18/4 o výměře cca. 600 - 1200 m2 panu Jakubu
Soukupovi, bytem Pod Kleprlíkovou horou 923, Hronov, za účelem výstavby stánku či 
restaurace. Rada města trvá na stávajícím klidovém využití předmětného pozemku. 

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

b) Na město se obrátil p. Jan Řehoř, předseda bytového družstva Fügnerova 685, se žádostí o 
vydání souhlasu k uložení plynové přípojky do pozemků ve vlastnictví města parc. č. 349/7, 
1698/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Přípojka je projektována v rámci zamýšlené realizace 
decentralizovaného plynového vytápění bytového domu Fügnerova 685. Předmětné vyjádření 
je nutné pro účely vpracování projektu k žádosti o územní souhlas se stavbou plynové 
přípojky. S otázkou uložení plynové přípojky souvisí i otázka odpojování jednotlivých 
bytových domů od centrálního městského systému. Rada města věc projednala na svém 
zasedání dne 29.8.2011 a věc odložila s tím, že by se jednalo o nekoncepční řešení. Členové 
rady, p. Řehoř a další nájemníci v domě byli seznámeni se stanoviskem jednatele 

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



-3-

provozovatele městských kotelen, společnosti Centratop spol. s r.o., pana Voráčka, který věc 
z ekonomického a ekologického hlediska  hodnotí jako pro nájemníky nevýhodnou. Rada 
přesto po prodiskutování všech dostupných informací žádosti vyhověla.

Usnesení č. 391/11
rada města s o u h l a s í  

s uložením plynové přípojky do pozemků ve vlastnictví města parc. č. 349/7, 1698/1 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou v rámci zamýšlené realizace decentralizovaného 
plynového vytápění bytového domu Fügnerova 685 s tím, že uložení přípojky bude 
ošetřeno smlouvou o zřízení věcného břemene, úplata za zřízení VB bude sjednána 
v souladu s příslušnou směrnicí města a při pokládce potrubí či realizaci staveb 
nedojde bez souhlasu města ke kácení stromů ani narušení vzrostlé zeleně či 
asfaltového povrchu komunikací a budou dodrženy všechny související platné a 
účinné právní předpisy. Rada města ukládá MÚ administraci věci. 

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

c) Na město se opakovaně písemně obrátila část nájemníků bytů v domech č.p. 771, 772 
v ulici Nerudova v Hluboké nad Vltavou se žádostí o prodej těchto domů do osobního
vlastnictví. Žadatelé nabídli kupní cenu cca. 3.500,- Kč za 1m2 plochy bytu. Zastupitelstvo 
věc již v minulosti projednalo a deklarovalo svou vůli bytové domy prodat, nicméně trvalo na 
kupní ceně 8.000,- Kč za 1m2 plochy bytu a na souhlasu naprosté většiny nájemníků bytů 
s tímto prodejem. Rada města na svém minulém zasedání dne 29.8.2011 věc znovu otevřela 
s tím, že pověřila starostu města jednat se zástupci nájemníků. Z těchto jednání vyplynulo, že 
by mohla být oběma stranami akceptována kupní cena ve výši 6.000,- Kč za 1m2 plochy bytu, 
především vzhledem ke zhoršujícímu se stavu domů. Rada města by tedy měla zvážit své 
doporučení k prodeji domů za navrženou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč za 1m2 plochy bytu a 
případně prodej doporučit ke schválení zastupitelstvu města. V takovém případě by bylo již 
konkrétně jednáno s nájemníky bytů o formě a termínu prodeje.

Usnesení č. 392/11
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem domů č.p. 771,772 v ulici Nerudova, 
Hluboká nad Vltavou, do vlastnictví stávajících nájemců bytů v dotčených domech za 
cenu ve výši 6.000,- Kč za 1m2 plochy bytu. Rada města ukládá MÚ dojednání 
přesných podmínek prodeje a opětovné předložení věci ke konečnému schválení.   

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

d) Společnost Stavební geologie – geoprůzkum spol.s r.o., která zastupuje Dr. Kurta Deckra 
z Univerzsität Wien,  žádá o povolení vstupu na pozemky města p.č. 709/7 (vrt J2) a p.č. 1759 
(vrt J5), vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za účelem provedení průzkumných vrtů do hloubky 
cca 6 m průměrem cca 156 mm (viz situace). Vrty budou po odebrání vzorků zaházeny a terén 
uveden do původního stavu. 
Práce budou prováděny v rámci disertační práce na Univerzitě Wien koncem září nebo 
v říjnu. Cílem projektu je zmapování a datování terasových sedimentů Vltavy v okolí 
Hluboké nad Vltavou v rámci disertační práce. Vrty jsou potřebné pro zmapování povrchu a 
báze kvarteru na daném území. Zaznamenána bude mocnost a charakter sedimentů 
jednotlivých stratigrafických vrstev. Rada využila nabídky provádějící společnosti a pověřila 
MÚ převzetím výsledků provedených vrtů k dalšímu možnému využití. 
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Usnesení č. 393/11
rada města s o u h l a s í 

se vstupem Stavební geologie – geoprůzkum spol.s r.o.,na pozemky p.č. 709/7 (vrt J2) 
a 1759 (vrt J5)  v k.ú. Hluboká nad Vltavou za účelem provedení průzkumných vrtů 
v období 09/ – 10/2011 s tím, že po skončení prací budou pozemky uvedeny do 
původního stavu.

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

e) V souvislosti s předáním inventáře Centra volného času (CVČ) při ZŠ Hluboká nad 
Vltavou z původního uživatele  Hluboká + SRPDŠ o.s. (Lucie Burianová) na nového 
uživatele Centrum volného času Poškolák o.s. (Valerie Chromá), bylo zjištěno, že položka 
inventární č. 02660 – Regál masiv, pořizovací cena 6 188,- Kč ze dne 4.4.2007, byl ke dni 
předání 1.7.2011 v nepoužitelném rozebraném stavu z důvodu nedokončení přestavby 
objednané původním uživatelem a nový uživatel tuto část inventáře nepotřebuje a nepřevzal 
jej. Na základě projednání s oběma stranami doporučuje inventární komise, vzhledem ke stáří 
a stavu inventáře, odprodat tento nepotřebný majetek za cca 30 % pořizovací ceny paní Lucii 
Burianové, A.Kříže 3, Č. Budějovice.

Usnesení č. 394/11
rada města s o u h l a s í 

s odprodejem nepotřebného majetku inv. č. 02660 Regál masiv, evidovaného v Centru
volného času při ZŠ Hluboká nad Vltavou, za zůstatkovou hodnotu ve výši 30 % 
pořizovací ceny, paní Lucii Burianové.

Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1

f) Na stavbu ZTV Holý Vrch bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, a to 
objektů dle Zásad pro budování technické infrastruktury. V rozpočtu města je v roce 2011 na 
tuto stavbu vyčleněna částka 1,5 mil. Kč. Z pěti nabídek bylo výběrovou komisí doporučeno 
radě města uzavřít smlouvu o dílo se společností  Swietelsky stavební s.r.o s nejnižší 
nabídkou ceny a to 5.580.673,17 Kč. Rada tento návrh doporučila zastupitelstvu ke schválení. 

Usnesení č. 395/11
rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo se společností Swietelsky
stavební s.r.o. České Budějovice na akci „ZTV Holý Vrch IV. Hluboká nad Vltavou“ za 
podmínky úhrady části díla v roce 2011 do výše 1,5 mil. Kč s tím, že zbývající části díla
budou hrazeny dle rozpočtových možností města.

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

g) 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 jsou mj. obsaženy závazky města ke stavbám některých částí přístavu. Tyto 
stavby budou částečně stát na pozemcích ve vlastnictví jihočeského kraje, které jsou ve správě 
SÚS JČK, a budou ošetřeny trvalými zábory zastavěných částí pozemků. V rámci tohoto 
závazku je nutno uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení VB, kterými budou 
ošetřeny stavby:
a) Silničního ostrůvku, veřejného osvětlení, chodníku k parkovišti (investor město). Tyto 
stavby se budou nacházet zcela či částečně na pozemcích parc. č. 1681/2, 1681/8, 1681/9 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou
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b) Přeložky trubního kanálu (investor město). Tato stavba se bude nacházet zcela či částečně 
na pozemcích parc. č. 1681/2, 1681/8 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 

Smlouvy o zřízení věcných břemen spočívajících v uložení a údržbě shora uvedených staveb 
budou následně uzavřeny po kolaudaci stavby, za jednorázovou úplatu dle dohody stran, na 
základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby. Starosta ujistil p. Váchu, že ve 
smlouvách nejsou pozemky mezi areálem M. Damma a tenisovými kurty TJ.

Usnesení č. 396/11
rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v uložení a údržbě staveb - silničního ostrůvku, veřejného osvětlení, chodníku 
k parkovišti a  přeložky trubního kanálu ve vlastnictví města na pozemcích parc. č. 
1681/2, 1681/8, 1681/9 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jež jsou ve vlastnictví SÚS JČK, 
se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. Smlouva bude uzavřena za 
standardních podmínek, na základě předloženého nákresu a návrhu smlouvy. Věcné
břemeno bude následně 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 - 5, proti - 0, zdržel se – 0

h) Na město se obrátili manželé Ing. František a Ing. Ludmila Kahounovi, bytem Dasný 44, 
se žádostí o prodej pozemku parc. č. st. 83/1 o výměře 581 m2, který se nachází pod 
nemovitostí v jejich vlastnictví – pekárnou č.p. 965 a dále tvoří přístupovou cestu k této 
nemovitosti z Tyršovy ulice. Zastupitelstvo města předmětný prodej, včetně přilehlého tarasu,
na svém minulém zasedání schválilo. Manželé Kahounovi poté vzhledem k ceně pozemku ve 
výši 406.700,- požádali o splátkový kalendář, kdy by byla kupní cena rozložena do dvou let, 
v pravidelných ročních splátkách. MÚ pro upřesnění navrhuje 3 splátky, když 1. splátka ve 
výši 206.700,- Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy, 2. splátka ve výši 100.000,- Kč bude 
zaplacena do 30.6.2012 a  3. splátka ve výši 100.000. Kč bude zaplacena do 31.12.2012.

Usnesení č. 397/11
rada města s o u h l a s í 

se splátkovým kalendářem na zaplacení kupní ceny pozemku parc. č. st. 83/1 výměře 
581 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou manželům Ing. Františkovi a Ing. Ludmile 
Kahounovým, bytem Dasný 44. Kupní cena bude rozložena do třech splátek, když 1. 
splátka ve výši 206.700,- Kč bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve 
výši 100.000,- Kč bude zaplacena do 30.6.2012 a 3. splátka ve výši 100.000. Kč bude 
zaplacena do 31.12.2012. Rada města pověřuje MÚ administrací věci. 

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

K bodu 4)
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 jsou 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. Schválená RO budou předložena na vědomí 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města. 
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Usnesení č. 398/11
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. 84/11 „Rozpočtová opatření účetního 
charakteru“ dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

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

b) Nájemce KC Panorama – Sinfonie s.r.o. poskytl prostory KC ke konání festivalu Voda, 
moře, oceány 2011 ve dnech 16.9.-17.9.2011 a požádal o příspěvek na zabezpečení festivalu, 
který byl bez vstupného.

Usnesení č. 399/11
rada města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 85/11 ve 
výdajové části ve výši 10 tis. Kč na „Příspěvek na festival Voda, moře, oceány 2011-
Sinfonie s.r.o.“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3319 5213 Příspěvek na festival Voda, moře, oceány 2011-

Sinfonie s.r.o.
10

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

c) Předseda sdružení  Hluboká nad Vltavou o.s. žádá o příspěvek ve výši 5 tis. Kč na náklady 
na účast na konferenci (veletrh) Euro Attractions Show 2011, který se koná v Londýně 
v termínu 26. – 28. Září 2011. Na veletrhu bude více jak 300 vystavovatelů z oblasti 
zábavního průmyslu (Zoo, rodinné zážitkové parky, vodní parky, akvária, muzea, atrakce, 
apod.) s přednášejícími zástupci firem jako Legoland, Disneyland a dalších.  Požadovaný 
příspěvek 5 000,- Kč obsahuje náklady na vstup (1 500,- Kč) a na dopravu (letenka 3 500,-
Kč). Ubytování a stravu si bude hradit z vlastních zdrojů.

Usnesení č. 400/11
rada města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 86/11 ve 
výdajové části ve výši 5 tis. Kč na „Příspěvek na zahraniční konferenci – Hluboká nad 
Vltavou o.s.“ 

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2143 5222 Příspěvek na zahraniční konferenci – Hluboká 

nad Vltavou o.s.
5

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

d) V souvislosti s dokončenou opravou mostu přes Vltavu byl vznesen požadavek na výměnu 
starého označníku autobusové zastávky, který je umístěn na pozemku restaurace L-Club. 
V této souvislosti nabídl Dopravní podnik města ČB dodání použitých označníků OZ3 
s cenou 3 000,- Kč/ks bez DPH. Nový označník představuje náklad 11 900,- Kč/ks bez DPH. 
Nabídku na repasi včetně montáže předložila společnost TSE spol. s r.o.. Pokud bude výměna 
schválena je nutno rekonstruovat označníky v obou směrech, aby označení zastávky bylo 
jednotné. Celkové náklady na rekonstrukci 2 ks označníků představují částku 21 280,- Kč bez 
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DPH, tj. 25 536,- Kč s DPH . Rada tento bod odložila a uložila MÚ jednat s ČSAD Jihotrans 
a Dopravním podnikem města Č. Budějovice o případném podílu na úhradě nákladů.

e) V Hosínské ulici došlo vinou poklesu vozovky k vystoupení kanalizačních poklopů nad 
niveletu vozovky. Z tohoto důvodu dochází k odůvodněné obavě, že při prohrnování sněhu 
dojde k zachycení radlice o poklop a následnému poškození radlice či poklopu šachty, 
umocněné případným zraněním řidiče.

Usnesení č. 401/11
rada města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 87/11 ve 
výdajové části ve výši 22,968 tis. Kč na akci „Oprava kanalizačních poklopů –
Hosínská ul.“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2321 5171 Oprava kanalizačních poklopů – Hosínská ul. 22,968

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

f) U zdravotního střediska v Husově ul. došlo během rekonstrukce objektu v důsledku 
pojíždění těžkých nákladních automobilů k poklesnutí kanálových vpustí tak, že hrozí jejich 
propadnutí. Jelikož se jedná o frekventovanou komunikaci bylo provedeno výběrové řízení 
malého rozsahu s nejnižší nabídkou 11.405,- Kč vč. DPH za opravu 2 ks šachet a osazení 
kanálových mříží do původního stavu.

Usnesení č. 402/11
rada města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 88/11 ve 
výdajové části ve výši 11,405 tis. Kč na akci „Oprava vpustí – Husova ul.“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2321 5171 Oprava vpustí – Husova ul. 11,405

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

g) Nadační fond jihočeských olympioniků se sídlem nám. Přemysla Otakara II 33, Č. 
Budějovice, žádá o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na tradiční setkání olympioniků, které se 
uskuteční v našem městě. Z příspěvku bude uhrazen pronájem sálu. Posláním fondu je 
humanitární podpora fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti, 
nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských sportovních soutěžích. 

Usnesení č. 403/11
rada města     s o u h l a s í

s poskytnutím příspěvku a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady 
města č. 89/11 ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 tis. Kč Nadačnímu fondu 
jihočeských olympioniků.

Výdaj
paragraf Položka tis. Kč
3419 5192 Příspěvek Nadačnímu fondu jihočeských 

olympioniků
10
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Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

h) V průběhu měsíce září došlo v kotelně Fügnerova k havárii hlavního oběhového čerpadla 
zn. Grundfos UPE 80-120F, které zajišťuje vytápění základní školy Hluboká nad Vltavou.
Toto čerpadlo bylo staré cca. 15 let a již se nevyrábí. V souladu s ust. Čl. 10, odst. 10.2 
nájemní smlouvy ze dne 28.2.2000 požádala společnost CENTRATOP spol.s r.o. jako 
provozovatel městských kotelen o proplacení nákladů na výměnu čerpadla. Náklady včetně 
DPH činí 60.000,- Kč.  

Usnesení č. 404/11
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové 
části ve výši 60 tis. Kč na akci „Výměna hlavního oběhového čerpadla pro vytápění 
ZŠ – kotelna Fügnerova“.

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

K bodu 5)
a) Na základě návrhu starosty města Ing. Jirsy a ředitele PMH p.Rause projednala rada města 
záměr osázet plochy v okolí zdravotního střediska (dále ZS) zelení dle návrhu odborné firmy. 
Rada tento návrh odložila. Současně byla rada informována o nutnosti rekonstrukce 
elektroinstalace v ZS včetně předběžné ceny. Rada vzala tuto informaci na vědomí. Vzhledem 
k blížícímu se termínu skončení nájemních smluv v ZS rada pověřila starostu urychleným 
jednáním se stávajícími nájemci nebytových prostor. 

b) Společnost Metropol s.r.o. České Budějovice požádala město Hluboká nad Vltavou o 
převzetí záštity a finančního příspěvku na projekt Famtrip a presstrip 2011 – jedná se o 
motivační cestu připravenou u příležitosti veletrhu Jihočeský kompas, který probíhá 7. a 8. 
10. 2011 v českobudějovickém Metropolu. Na motivační cestu se akreditovalo celkem 22 
zástupců cestovních kanceláří a novinářů píšících o cestovním ruchu. Obsahem Famtripu a 
presstripu je praktické seznámení se s možnostmi výletní lodní přepravy z Českých Budějovic 
na Hlubokou. Společnost požádala o příspěvek ve výši 5 tis. Kč. 

Usnesení č. 405/11
rada města  s o u h l a s í

- s převzetím záštity města Hluboká nad Vltavou nad projektem Famtrip a presstrip 
2011 a 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 90/11 ve 
výdajové části ve výši 5 tis. Kč na „Příspěvek na projekt Famtrip a presstrip 2011, 
cestovní ruch – Metropol s.r.o.“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2143 5213 Příspěvek na projekt Famtrip a presstrip 2011, 

cestovní ruch – Metropol s.r.o.
5

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

c) PMH obdržel stížnost nájemce kanceláře v domě Masarykova 983 p. Bartušky na 
nedoléhání vchodových dveří. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že dveře jsou prohnuté a v 
horní i spodní části nedoléhají o cca 3 cm. Odbornou firmou byla konstatována jejich 
neopravitelnost. Při následném výběrovém řízení byla akceptována cena opravy ve výši 
18.200,-Kč+DPH nabídnutá společností Stavitelství Karel Vácha a syn.
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Usnesení č. 406/11
rada města  s o u h l a s í

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 91/11 ve 
výdajové části ve výši 21,840 tis. Kč na akci „Oprava vchodových dveří do 
nebytového prostoru v domě čp.983 – p.Bartuška“.

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2143 5213 Oprava vchodových dveří do nebytového 

prostoru v domě čp.983 – p.Bartuška
21,840

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

d) Rada odsouhlasila zpracování projektové dokumentace na řešení rozvodu elektrické 
energie do areálu zimního stadionu, TJ a ČOV a způsob rozdělení měření. Na projekt budou 
použity prostředky z položky Projekty, posudky.

Usnesení č. 407/11
rada města  s o u h l a s í

se zpracováním projektové dokumentace na řešení rozdělení rozvodu elektrické 
energie do areálu zimního stadionu a TJ. 

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

člen rady města starosta města
Aleš Raus             Ing. Tomáš Jirsa
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