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Zápis 
z 23. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 15.10.2012 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František 

Toušek FESC, Jan Piskač. 
Omluveni: Ing. Pavel Dlouhý, Karel Vácha. 
 
K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 882/12 
rada města s c h v a l u j e 

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

a) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 63/2 (lokalita u benzinové pumpy) - p. Vítovec. 
b) Žádost o prodej či zřízení VB k části pozemku PK parc. č. 805/1 v k.ú. Purkarec –                  

p. Zdychynec.  
c) Žádost o souhlas s napojením pozemku parc. č. 56/1 v k.ú. Purkarec na komunikaci -    

p. Klimeš.  
d) Žádost o souhlas s napojením pozemku parc. č. 196/24 v k.ú. Purkarec na sítě a na 

komunikaci - pí. Poschová.  
e) Žádost o koupi pozemků parc. č. 874/4, 874/7 v k.ú. Kostelec (lokalita u vodojemu) -    

p. Čermín.  
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy týkající se pozemků v honebním společenstvu 

Kostelec.  
g) Návrh řešení parkování u policejní stanice a domu Masarykova 983.  
h) Žádost o směnu pozemků v lokalitě u Barborky - manželé Smetanovi.  
i) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům tvořícím mlýnský 

náhon v podskalí u MVE - HYDROCON a.s. 
j) Prodloužení vodovodu a kanalizace v Pražské ul., uložení vodovodu do pozemku p.č. 

955 v k.ú. Hluboká n.V. - Ing. Václav Máša. 
k) Přípojka plynu, uložení do pozemku p.č. 1772/1, Třeboňská ul. – Ivana Dostálová.  
l) Žádost o souhlas s pronájmem bytu č.9, Žižkova čp. 247 - manželé Ing. Aleš a Iva 

Rausovi + žádost o byt č.9, Žižkova čp. 247 - Aleš Raus – STAŽENO Z PROGRAMU 
m) Byt č. 11, nám. Čsl. armády 34 - podmínky pronájmu.  
n) Oprava opěrné zdi u komunikace III/1472 v Poněšicích – doporučení stavební komise 

zpracovat PD – STAŽENO Z PROGRAMU. 
o) Umístění datového kabelu.  
p) WC Purkarec a žádost o dotaci ROP 
q) WC parkoviště - výběrové řízení – informace.  
r) Úpravy dvora za DD – studie, dotace, další záměr. 
s) Smlouva o smlouvě budoucí darovací – vodovod a kanalizace Křesín – Precis cz. 

3) Rozpočtová opatření:  
a) RO účetního charakteru k 30.9.2012 dle pověření od ZM.  
b) Příspěvek na festival Voda moře oceány - Sinfonie s.r.o.  
c) Příspěvek na materiál na chodník v Horní ul. - Dr. Josef Vlasák. 
d) Dotace JčK na volby do krajského zastupitelstva.  
e) Příspěvek na vybavení - ZO Českého svazu včelařů, o.s. Purkarec.  
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f) Příspěvek na činnost - Hroznějovická Dobromysl o.s. 
g) Příspěvek na mládež - Hlubocké princezny - doplnění požadovaných informací. 
h) Smlouva o poskytnutí jednorázového příspěvku města - schválení znění smlouvy.  
i) Vypořádání pozemků pod cyklostezkou Hluboká-Poněšice. 
j) Kanalizace Horní ulice – navýšení rozpočtu. 
k) Navýšení rozpočtu PMH. 
l) Úprava ploch ve městě. 
m) Oprava štítu domu čp. Masarykova 42 (spořitelna). 
n) Příspěvek na stavbu kapličky Jaroslavice.   

4) Oznámení o krácení dotace ROP - Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice úsek II. a III. 
5) Územní plány - změna ÚP Jeznice. 
6) Jmenování ředitelů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ. 
7) Různé. 

a) RO – Hlubocký zpravodaj. 
b) RO – oprava kanalizace v Líšnici.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 2) 
a) Na město se obrátil pan Pavel Vítovec, bytem Jiráskova 250, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca. 600 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
v lokalitě u benzinové pumpy. Pan Vítovec hodlá na sousedním pozemku parc. č. 60/5, jehož je 
vlastníkem, vystavět autoservis a na přilehlé části pozemku parc. č. 63/2 hodlá vybudovat 
parkoviště pro tuto provozovnu. Dle sdělení pana Vítovce má předběžně projednánu možnost 
napojení pozemku na komunikaci od benzinové pumpy.   
 
Usnesení č. 883/12 
rada města  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 63/2 o výměře cca. 600 
m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou panu Pavlu Vítovcovi, bytem Jiráskova 250, Hluboká 
nad Vltavou, za obvyklých podmínek. RM doporučuje prodej uskutečnit až po 
kolaudaci provozovny autoservisu na pozemku parc. č. 60/5 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Po dobu stavby doporučuje RM věc ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní, případně formou dlouhodobého pronájmu. RM pověřuje MÚ administrací věci a 
jejím následným předložením zastupitelstvu města ke schválení.   

  
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátil pan Milan Zdychynec, bytem Křenovice 110, Dubné, se žádostí o 
prodej, případně zřízení věcného břemene, přístupu k části pozemku PK parc. č. 805/1 v k.ú. 
Purkarec. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města, sousedící s pozemkem‚ parc. č. 110/10 
(nově vytvořený dle GP), který hodlá žadatel zakoupit pro výstavbu RD nebo rekreační chaty. 
Jedná se o lokalitu nad pozemkem MUDr. Velikovského. Dle sdělení OSSÚ však není tato 
oblast dle ÚP určena k zastavění, požadovaná část pozemku PK parc. č. 805/1 je navíc 
veřejným prostranstvím a vlastník sousedního pozemku je tedy oprávněn ke vstupu.   
 
Usnesení č. 884/12 
rada města  n e d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku PK parc. č. 805/1 v k.ú. 
Purkarec panu Milanu Zdychyncovi, bytem Křenovice 110, Dubné. Rada města 
současně nesouhlasí se zřízením věcného břemene vstupu na tento pozemek ve prospěch 
shora uvedeného pana Milana Zdychynce, protože se jedná o volně přístupné veřejné 



-3- 

prostranství. RM pověřuje MÚ administrací věci a jejím následným předložením 
zastupitelstvu města k projednání.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Miroslav Klimeš, bytem Na Pláništích 540, 
Zliv, se žádostí o vydání souhlasu s napojením jeho pozemku parc. č. 56/1 v k.ú. Purkarec na 
místní komunikaci, nacházející se na pozemku parc. č. 803/12. Jedná se o standardní sjezd, 
provedený v souladu s platnými právními předpisy. Pan Klimeš hodlá na pozemku parc. č. 56/1 
vystavět rodinný domek.  
 
Usnesení č. 885/12 
rada města s o u h l a s í 

s napojením pozemku parc. č. 56/1 v k.ú. Purkarec na místní komunikaci, nacházející se 
na pozemku parc. č. 803/12. Tento souhlas se vydává na základě žádosti investora 
stavby RD na pozemku parc. č. 56/1 v k.ú. Purkarec, pana Miroslava Klimeše, bytem 
Na Pláništích 540, Zliv. Souhlas se uděluje pod podmínkou, že stavba bude provedena 
v souladu s platnými právními předpisy, dle platné projektové dokumentace. Rada 
města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Jirsu podpisem příslušných dokumentů.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Radka Pöschová, bytem Chvalovice 61, 
Netolice, se žádostí o vydání souhlasu s napojením jejího pozemku parc. č. 196/24 v k.ú. 
Purkarec na vodovod, kanalizaci a místní komunikaci, nacházející se na pozemku parc. č. 
196/10. Jedná se o standardní přípojky na sítě a o standardní sjezd, provedený v souladu 
s platnými právními předpisy. Paní Pöschová hodlá na pozemku parc. č. 196/24 vystavět 
rodinný domek.  
 
Usnesení č. 886/12 
rada města s o u h l a s í 

s napojením pozemku parc. č. 196/24 v k.ú. Purkarec na vodovod, kanalizaci a místní 
komunikaci, nacházející se na pozemku parc. č. 196/10. Tento souhlas se vydává na 
základě žádosti investora stavby RD na pozemku parc. č. 196/24 v k.ú. Purkarec, paní 
Radky Pöschová, bytem Chvalovice 61, Netolice. Souhlas se uděluje pod podmínkou, 
že stavba bude provedena v souladu s platnými právními předpisy, dle platné projektové 
dokumentace. Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných dokumentů.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Na město se obrátil pan Jan Čermín, bytem Kostelec 56, se žádostí o prodej pozemků parc. č. 
874/4 o výměře 493 m2 a parc. č. 874/7 o výměře 492 m2 v k.ú. Kostelec. Jedná se o pozemky 
v lokalitě u vodojemu, za řadovými domky v obci Kostelec. Tyto pozemky byly městem 
odděleny z velkého pozemku pro případný budoucí prodej za účelem výstavby rodinných 
domů. Pan Čermín zde hodlá, dle svého tvrzení, vystavět rodinný dům.  
 
Usnesení č. 887/12 
rada města  d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemků parc. č. 874/4 o výměře 493 m2 a 
parc. č. 874/7 o výměře 492 m2 v k.ú. Kostelec, za obvyklých podmínek, panu Janu 
Čermínovi, bytem Kostelec 56. RM doporučuje prodej uskutečnit až po kolaudaci 



-4- 

rodinného domu, který hodlá p. Čermín na těchto pozemcích vystavět. Po dobu stavby 
doporučuje RM věc ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí kupní. RM pověřuje MÚ 
administrací věci, zveřejněním záměru prodeje a následným předložením zastupitelstvu 
města ke schválení.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město se obrátil pan Jan Šindelář, honební starosta Honebního společenstva Kostelec-
Jaroslavice-Hroznějovice (dále jen „HS“), se žádostí o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 
31.3.2003, na základě které má toto HS pronajato pozemky v k.ú. Kostelec, Jaroslavice a 
Hroznějovice o celkové výměře 35,9794 ha. Pronájem byl v roce 2003 sjednán v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve 
znění p.p. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou v trvání deseti let a HS nyní žádá o 
její prodloužení na dalších 10 let za stávajících podmínek.   
 
Usnesení č. 888/12 
rada města   s o u h l a s í  

s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 31.3.2003, týkající se pronájmu honebních 
pozemků v k.ú. Kostelec, Jaroslavice a Hroznějovice o celkové výměře 35,9794 ha, 
uzavřené s Honebním společenstvem Kostelec – Jaroslavice - Hroznějovice, za 
stávajících podmínek. Nájemní smlouva se prodlužuje o dalších 10 let, tedy do 
31.3.2023. RM  pověřuje  MÚ administrací věci a zároveň pověřuje  starostu  města   
Ing.  Tomáše   Jirsu  podpisem příslušné nájemní smlouvy.  

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
 
g) Na město se v minulosti obrátili nájemníci městských bytů v domě Masarykova 983 a dále 
zástupci Policie ČR, se žádostí o řešení parkování v této lokalitě. Vzhledem k reorganizaci 
Policie ČR (zrušení policejní stanice ve Zlivi a sloučení tohoto oddělení na Hlubokou) došlo 
k navýšení počtu policistů, sloužících na policejní stanici na adrese Masarykova 49. Vzhledem 
k tomu, že počet zde sloužících policistů se více jak ztrojnásobil, nepostačují parkovací 
kapacity v místě k zaparkování aut policistů současně s auty nájemníků bytů ve vedlejším 
bytovém domě. MÚ nechal na základě žádosti těchto subjektů vypracovat návrh řešení 
parkování, který počítá s vytvořením několika nových parkovacích míst a změnou dopravního 
značení v místě. Tento návrh počítá dále s menším omezením zeleně a přesazením stávajících 
obrubníků.  
 
Usnesení č. 889/12 
rada města  s o u h l a s í    

s realizací předloženého návrhu řešení parkování před domem Masarykova 983, 
Hluboká nad Vltavou a policejní stanicí. RM pověřuje MÚ administrací věci a jejím 
opětovným předložením k definitivnímu schválení, včetně kalkulace ceny. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Na město se obrátili manželé Ladislav a Simona Smetanovi, bytem Hradčany 717, Hluboká 
nad Vltavou, se žádostí o směnu pozemků v lokalitě u Barborky. Tato směna s nimi byla 
zástupci MÚ již dlouhodobě projednávána a jednalo by se o uvedení faktického stavu na stav 
právní. Jedná se o následující směnu: 

a) Manželé Smetanovi převedou do vlastnictví města:  
- pozemek parc. č. 1754/8 o výměře 510 m2 (pozemek pod tělesem komunikace 
k mezinárodní škole)  
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- části pozemků parc. č. 1088/20, 1088/23 o celkové výměře 2 m2 (pozemky pod 
tělesem komunikace v ulici Zahradní) 
b) Město převede do vlastnictví manželů Smetanových: 
- část pozemku parc. č. 1043/2 o výměře cca. 480 m2 (pozemek pod tělesem příjezdové 
komunikace ke sportovnímu areálu Barborka) 
- část pozemku parc. č. 1753/1 o výměře cca. 19 m2 (pozemek před novostavbou 
autoservisu rodiny Smetanových v Zahradní ulici) 

Přesná výměra směňovaných pozemků by byla stanovena oddělovacími geometrickými plány, 
které by byly vypracovány před předložením této věci k finálnímu schválení zastupitelstvu 
města. Jednalo by se tak o směnu „metr za metr“.  
 
Usnesení č. 890/12 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit se směnou pozemků mezi městem Hluboká nad Vltavou a 
manželi Ladislavem a Simonou Smetanovými, bytem Hradčany 717, Hluboká nad 
Vltavou, na základě které Manželé Smetanovi převedou do vlastnictví města pozemek 
parc. č. 1754/8 o výměře 510 m2 (pozemek pod tělesem komunikace k mezinárodní 
škole),  části pozemků parc. č. 1088/20, 1088/23 o celkové výměře 2 m2 (pozemky pod 
tělesem komunikace v ulici Zahradní) a současně město převede do vlastnictví manželů 
Smetanových část pozemku parc. č. 1043/2 o výměře cca. 480 m2 (pozemek pod 
tělesem příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu Barborka), část pozemku parc. č. 
1753/1 o výměře cca. 19 m2 (pozemek před novostavbou autoservisu rodiny 
Smetanových v Zahradní ulici). Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena 
oddělovacími geometrickými plány, které budou vypracovány před předložením věci 
k finálnímu schválení zastupitelstvu města. Rada města pověřuje MÚ administrací věci 
a jejím následným předložením zastupitelstvu města ke schválení.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Na město se obrátila společnost Hydrocon a.s., se sídlem Václavská 12/316, Praha 2, se 
žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví města parc. č. 243/1 o výměře 25 m2 (manipulační pl.) 
a části pozemku parc. č. 1798/2 o výměře 2.282 m2 (vodní tok) v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 
Společnost Hydrocon a.s. provozuje v lokalitě bývalého mlýnského náhonu Malou vodní 
elektrárnu a tuto hodlá kompletně zrekonstruovat, resp. postavit zcela nové zařízení investicí 
cca. 35 mil. Kč. Při té příležitosti žádá o prodej souvisejících pozemků, kdy by nová stavba 
stála již na pozemcích v jejich vlastnictví a mohlo by tak být lépe zajištěno její financování ze 
strany úvěrujících bank. Žadatel původně předpokládal, že by pro město nebylo atraktivní 
prodávat pouze zastavěný pozemek, navrhl tedy, že odkoupí celý mlýnský náhon až po stávající 
most, včetně opěrné zdi a zábradlí, o které by pak pečoval. Žadatel současně zaručuje městu, že 
budou zachovány a ještě dále rozšířeny prvky stávajících protipovodňových opatření a že bude 
v plném rozsahu zachována cyklostezka, vedoucí přes hráz MVE. Nový objekt totiž bude 
zasahovat více do vodní plochy slepého ramene a nebude tak umístěn přímo na hrázi jako 
objekt stávající – viz. přiložená projektová dokumentace. Z žadatelem dodaných stanovisek 
Povodí Vltavy s.p. a dále Ředitelství vodních cest je patrno, že stavba žádným způsobem 
neovlivní plánovaný přístav na slepém rameni.    
 
Usnesení č. 891/12 
rada města  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1798/2 a dále pozemku 
parc. č. 243/1 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, lokalita Hamr, 
společnosti Hydrocon a.s., se sídlem Václavská 12/316, Praha 2. RM pověřuje MÚ 
administrací věci, zveřejněním záměru prodeje a následným předložením zastupitelstvu 
města ke schválení. Při prodeji musí být smluvně zakotveno zachování cyklostezky přes 
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výpustní objekt a dále zachování protipovodňových opatření v místě. RM pověřuje 
starostu města a MÚ dojednáním přesných podmínek prodeje. Prodej doporučuje RM 
uskutečnit až poté, co bude stavba nové MVE zkolaudována.   

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

j)  Ing. Václav Máša žádá město o souhlas s prodloužením stávajícího vodovodního a 
kanalizačního řadu města v ul. Pražská (Dobřejovická) pro pozemky p.č 951/1 a 951/2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Prodloužení vodovodu je navrženo přes pozemek města p.č. 955 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou (okraj dětského hřiště v Zámostí). Žadatel uvádí, že prodloužení 
vodovodu a kanalizace bude provedeno dle podmínek ČEVAK. 
 
Usnesení č. 892/12 
rada města    n e s o u h l a s í 

- se záměrem Ing. Václava Máši, Nad Parkovištěm 1222, Hluboká nad Vltavou 
na prodloužení vodovodního řadu v ul. Pražská ze stávajícího řadu PE 110 dle 
podmínek ČEVAK a.s. a doporučuje napojení v ulici Kaštanová, 

s o u h l a s í 
- se záměrem Ing. Václava Máši, Nad Parkovištěm 1222, Hluboká nad Vltavou  s  

napojením nového kanalizačního řadu na městskou síť v Pražské ulici dle podmínek 
ČEVAK a.s. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Ivana Dostálová žádá město o souhlas s plynovou přípojkou pro dům v Třeboňské ul. čp. 
214, přes pozemek města p.č 1772/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (komunikace Třeboňská).  
 
Usnesení č. 893/12 
rada města    s o u h l a s í   

se zhotovením a uložením přípojky plynu v ul. Třeboňská do pozemku ve vlastnictví 
města p.č. 1772/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, pro nemovitost Třeboňská čp. 214, na 
p.č. st. 173/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, ve vlastnictví Ivana Dostálová, Orlická 298, 
Týn nad Vltavou. Před zahájením prací bude oznámeno užívání veřejného prostranství a 
uhrazen místí poplatek. Po dokončení stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do 
původního stavu, přičemž kontrolu za město provede před zahájením a po ukončení 
prací ředitel Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou.  
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Bod byl stažen z programu. 
 

m) Rada města 10.9.2012 usn. č. 794/12 souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout byt č. 
11, nám. Čsl. armády 34, 3+1, I. kategorie, 113,88 m2  za příspěvek na rozvoj města ve výši 285 
tis. Kč na dobu neurčitou. V materiálu bylo nesprávně uvedeno, že se jedná o byt II. kategorie. 
Byt je vytápěn přímotopy, což byt řadí do I. kategorie, a dle Zásad je požadovaný příspěvek na 
rozvoj města vyšší a to 398 tis. Kč. Na předchozí požadavky města na příspěvek 1 mil. Kč a 
poté 500 tis. Kč nedošly žádné nabídky. Orientační náklady na opravu bytu byly vyčísleny na 
572 tis. Kč vč. DPH 14 %. 
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Usnesení č. 894/12 
rada města r e v o k u j e   

usnesení č. 794/12 ve věci pronájmu bytu č. 11, nám. Čsl. armády čp. 34. 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 895/12 
rada města s o u h l a s í   

se zveřejněním záměru pronajmout byt č. 11, nám. Čsl. armády čp. 34 na dobu 
neurčitou s minimálním příspěvkem na rozvoj města ve výši 398 000 Kč. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Bod byl stažen z programu. 
 
o) Na město se obrátil pan Josef Grill se žádostí o souhlas s dočasným zavěšením optického 
kabelu na stavby a sloupy veřejného osvětlení. Jako důvod uvádí nutné zabezpečení přenosu dat 
do objektu bývalé ústředny za poštou v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o optický kabel o max. 
průměru 8,3 mm, v největší míře o kabely o průměru 3 mm. Místo napojení je u železniční trati 
v Zámostí. Dobu trvání umístění kabelu žadatel navrhuje 2 roky. Do té doby si zajistí nové 
napojení umístěné do země. Jako kompenzaci nabízí žadatel připojení významnějších objektů 
na trase vzdušného vedení k internetové síti. Rada žádosti vyhovět za předpokladu splnění 
základních podmínek – zejména omezení doby umístění provizorního vzdušného kabelu na  
dva roky se závazkem finanční sankce v případě nedodržení (1 mil. Kč), provedení vyrovnání 
všech použitých sloupů VO a předložení statického posouzení navrhovaného řešení. 
 
Usnesení č. 896/12 
rada města s o u h l a s í   

s provedením vzdušného optického kabelu mezi železniční tratí v Zámostí a objektem 
společnosti WEDOS v Hluboké nad Vltavou za splnění technických podmínek a 
s podmínkou omezení doby umístění provizorního vzdušného kabelu na  dva roky se 
závazkem finanční sankce v případě nedodržení. Po upřesnění podmínek smlouvy o 
umístění kabelu bude věc vrácena na jednání rady města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) Město připravuje podání žádosti do 23.výzvy ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Zázemí 
Přístaviště Purkarec“. Projekt se skládá ze dvou částí - z části přístaviště na vodě a břehové 
části. Na celou stavbu (vyjma WC) je vydáno územní rozhodnutí.  

• část přístaviště na vodě bude realizovat ŘVC ze státních prostředků  
• část přístaviště na břehu (Zázemí) bude realizovat Město Hluboká na Vltavou s možným 

využitím dotace  
Břehová část bude obsahovat doplňkovou infrastrukturu k samotnému přístavu (přístupové 
komunikace, stavební úpravy nábřežní zdi a břehu, sociální zázemí).   
Možná dotace ROP je 85%. Termín odevzdání žádosti je  9.11.2012. Předpokládaná realizace 
v roce 2013.Celkové náklady části stavby, kterou by provádělo město Hluboká nad Vltavou, 
jsou  předběžně odhadnuty na 4 mil. Kč vč. DPH, tzn. 15% spoluúčast města představuje       
600 tis. Kč. V současné době se dokončuje projekt stavby a rozpočet.  
Pro podání žádosti o dotaci do 23.výzvy ROP NUTS II Jihozápad na projekt Přístaviště 
Purkarec je nutno ošetřit využití dotčených pozemků ve správě Povodí Vltavy s.p. nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou s ustanovením o udržitelnosti projektu ode dne ukončení realizace 
projektu  této stavby na dobu pěti let (cca 200 m2). Výši nájemného navrhuje Povodí             
11,- Kč/1m2/1rok. 
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Usnesení č. 897/12 
rada města    d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zázemí Přístaviště 
Purkarec“, realizací projektu a se zajištěním spolufinancování projektu ve výši 600 tis. 
Kč 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 898/12 
rada města    s o u h l a s í  

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu sociálního zázemí v Purkarci na 
pozemcích města Hluboká nad Vltavou 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 899/12 
rada města    s o u h l a s í  

s uzavřením nájemní smlouvy na části pozemků ve správě Povodí Vltavy s.p., p.č. 
391/7, 835/2 v k.ú. Purkarec, v souvislosti s realizací projektu „Zázemí Přístaviště 
Purkarec“ na dobu neurčitou s ustanovením o udržitelnosti projektu ode dne ukončení 
projektu na dobu pěti let s nájemným ve výši 11,- Kč/m2/rok. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
q) V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu WC na parkovišti. Vzhledem 
k předpokládané ceně nad 3 mil Kč, probíhá výběrové řízení v režimu zákona o zadávání 
veřejných zakázek tzn. s uveřejněním. Bylo obesláno 5 stavebních firem, 2 další si podklady 
vyzvedly dodatečně. K datu odevzdání nabídek bylo předloženo 6 nabídek (jedna oslovená 
firma nabídku nepředložila). Po otevření obálek s nabídkami byla předložena jako nejnižší 
nabídka s cenou 3.101 tis. Kč bez DPH, tzn. s DPH 20% = 3.720 tis. Kč. Po dokončení 
výběrového řízení bude závěr znovu předložen na jednání rady. Rada města bere předběžnou 
informaci na vědomí s tím, aby stavba byla zařazena do rozpočtu příštího roku při jeho 
sestavování. 
 
r) Radou města dne 31.10.2011 a zastupitelstvem města dne 14.5.2012 bylo schváleno podání 
žádosti o dotaci na akci Odpočinková zóna Domova důchodců v Hluboké nad Vltavou. 
Vzhledem k předpokládané výši dotace 200 tis. Kč bylo k této částce přidáno 100 tis. Kč 
z městského rozpočtu. Byla zpracována studie na využití celého prostoru mezi Domovem 
důchodců a Masarykovou ulicí a do prováděcí dokumentace zpracována spodní část (mezi DD 
a bývalou stodolou Souchů). Vzhledem k tomu, že tato částka by zajistila realizaci pouze části 
díla doporučuje se akci odložit na rok 2013 a zajistit navýšení rozpočtu tak, aby byla provedena 
kompletně spodní část a u horní části provést zabezpečení ohradní zdi, srovnání terénu a jeho 
zatravnění. 
 
Usnesení č. 900/12 
rada města   s o u h l a s í    

s přesunutím akce Odpočinková zóna Domova důchodců na rok 2013 vč. dotace a se 
zajištěním podkladů pro výběrové řízení a realizaci. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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s) Na město se obrátila společnost Precis CZ a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací, na základě které by v souladu se zásadami pro budování ZTV byly na město 
převedeny stavby ZTV, tedy vodovod a kanalizace nacházející se na pozemcích parc. č. 
1096/159, 1096/160, 1096/161, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, lokalita Křesín. Smlouva 
darovací by byla uzavřena až poté, co budou dotčené pozemky geometricky odděleny a 
převáděné vodohospodářské stavby řádně zkolaudovány a předány do správy ČEVAKu. Jedná 
se o obvyklý postup v obdobných případech (viz. např. lokality Hůrka, Holý Vrch, atd).  
 
Usnesení č. 901/12 
rada města d o p o r u č u j e      

souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Precis CZ 
a.s., na základě které by v souladu se zásadami pro budování ZTV byly na město 
převedeny stavby ZTV, tedy vodovod a kanalizace nacházející se na pozemcích parc. 
č. 1096/159, 1096/160, 1096/161, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, lokalita Křesín. 
Smlouva darovací bude uzavřena teprve poté, co budou dotčené pozemky 
geometricky odděleny a převáděné stavby řádně zkolaudovány a předány do správy 
ČEVAK a.s. Součástí předávací dokumentace by měla být i záruka za předané dílo, 
protokol o kamerových zkouškách a dílo by mělo být zcela prosto vad a nedodělků. 
RM pověřuje MÚ administrací věci a jejím následným předložením ke schválení 
zastupitelstvu města. 

 
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 jsou radě města předložena rozpočtová opatření účetního 
charakteru k 30.09.2012, kde dochází k přesunu prostředků v rámci příjmů nebo výdajů 
schváleného rozpočtu, ale jejich celkový objem se tím nemění. Schválené RO bude předloženo 
na vědomí nejbližšímu jednání zastupitelstva města.  
 
Usnesení č. 902/12 
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. 98/12 „Rozpočtová opatření účetního charakteru 
k 30.9.2012“ dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 903/12 
rada města    d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením č.  
98/12  „Rozpočtová opatření účetního charakteru k 30.9.2012“  

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

 
b) Sinfonie s.r.o. (P.Píša) podala žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč na náklady 
na uvaděčku a promítače při realizaci festivalu „Voda, moře, oceány 2012“, konaném 15.-
16.9.2012 v KC Panorama. V rozpočtu města na rok 2012 je zahrnuta položka „Příspěvek na 
festival ART filmů v KC Panorama“ ve výši 10 tis. Kč, který se v letošním roce konat nebude. 
Tuto položku je možno použít na pokrytí příspěvku na uvedený festival. 
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Usnesení č. 904/12 
rada města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu města na rok 2012 a s použitím položky 3319, 5213 
„Příspěvek na festival ART filmů v KC Panorama“ na „Příspěvek na festival Voda, 
moře, oceány 2012“. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Pan Dr. Josef Vlasák podal žádost o poskytnutí příspěvku ve  výši 7 869,- Kč na rekonstrukci 
chodníku před svým domem v Horní ulici č.p. 120. Původní chodník byl poškozen a odstraněn 
při opravě kanalizace. Prostředky budou použity na materiál, chodník pan Vlasák vybuduje 
svépomocí.  
 
Usnesení č. 905/12 
rada města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 99/12 ve výdajové 
části ve výši 7 869 Kč na „Příspěvek na rekonstrukci chodníku Horní ul. č.p. 120 – Dr. 
J. Vlasák“ s použitím prostředků z položky „Opatření rady města“. 

 
 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2219 5192 Příspěvek na rekonstrukci chodníku Horní ul. 

č.p. 120 – Dr. J. Vlasák 
7,869 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o - 7,869 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Jč kraj poskytl městu neinvestiční dotaci na přípravu voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 
12.-13.10.2012 ve výši 195 tis. Kč. 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 týkajících se příjmů a použití účelově určených prostředků, kde dochází 
ke změně příjmů a výdajů, ale nemění se jejich celkový schválený rozdíl. Schválené RO bude 
předloženo na vědomí nejbližšímu jednání zastupitelstva města.  
 
Usnesení č. 906/12 
rada města    s o u h l a s í 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 86/11 ze dne 18.04.2011, s přijetím dotace 
Jč kraje na přípravu voleb do zastupitelstev krajů a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 100/12 v příjmové části ve výši 195 tis. Kč na „Dotace JčK 
na volby do zastupitelstev krajů“ a ve výdajové části ve výši 195 tis. Kč  na „Volby do 
zastupitelstev krajů“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace JčK na volby do zastupitelstev krajů                                                          
                                                         (ÚZ 98 193) 

195 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6115 5xxx Volby do zastupitelstev krajů          (ÚZ 98 193) 195 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 907/12 
rada města    d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením    
č.100/12  „Dotace JčK na volby do zastupitelstev krajů“  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) ZO Českého svazu včelařů, o.s. Purkarec žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 8 000,- Kč.  
Občanské sdružení chce zmodernizovat svoji činnost a chce tyto prostředky použít na pořízení 
počítače – notebooku.  
 
Usnesení č. 908/12 
rada města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 101/12 ve 
výdajové části ve výši 8  tis. Kč na akci „Příspěvek na pořízení notebooku - ZO 
Českého svazu včelařů, o.s. Purkarec“ s použitím prostředků z položky „Opatření rady 
města“. 

 
 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3639 5222 Příspěvek na pořízení notebooku- ZO Českého 

svazu včelařů, o.s. Purkarec 
8 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o 8 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Hroznějovická Dobromysl OS podalo žádost o poskytnutí příspěvku 17,5 tis. Kč na pořízení 
nové tiskárny, používané pro tisk propagačních materiálů jejich akcí. Původní, kterou sdružení 
vlastnilo, již není provozuschopná. Občanské sdružení Hroznějovická Dobromysl již v letošním 
roce žádalo o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2012 – na realizaci společenských aktivit 
pro občany Hroznějovic.  Rada města, na základě usnesení č.550/12 ze dne 13.2.2012, již letos 
poskytla OS příspěvek na činnost ve výši 5 000,-Kč. 
 
Usnesení č. 909/12 
rada města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 102/12 ve 
výdajové části ve výši 10 tis. Kč na „Příspěvek na činnost II. pololetí 2012 - 
Hroznějovická Dobromysl OS“ s použitím prostředků z položky „Opatření rady města“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3639 5222 Příspěvek na činnost II. pololetí 2012 - 

Hroznějovická Dobromysl OS 
10 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o 10 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Rada města na svém jednání dne 10.9.2012 projednala bod týkající se rozdělení příspěvků na 
sportující mládež v roce 2012. Dle schválených „Pravidel pro poskytnutí příspěvku na mládež“ 
byl předložen návrh na rozdělení prostředků ve výši 300 tis. Kč, schválených v rozpočtu města 
na rok 2012. Rada vyplacení příspěvků odsouhlasila a požádala o prověření žádosti „Mažoretek 
- Hlubockých princezen“ a do doby doplnění informací pozastavila výplatu pro tohoto žadatele. 
„Volnočasové aktivity Hopihop o.s.“ : dle rejstříku ekonomických subjektů má sídlo v  
Hluboké nad Vltavou, Dvořákova č.669. Z 61 členek je 31 (tj. 51% ) trvalým bydlištěm 
z Hluboké nad Vltavou. Tréninky probíhají v současné době buď ve Sporthotelu Barborka 
Hluboká nad Vltavou a nebo v ZŠ Zliv, v průběhu října-listopadu se všechny tréninky přesunou 
do Zlivi. Dle zástupkyně sdružení, Bc. Terezy Kadlecové, je město Hluboká nad Vltavou 
reprezentováno v rámci republiky i v zahraničí pod hlavičkou „Hlubocké princezny“. Dle 
„Pravidel pro poskytnutí příspěvku na mládež“ se  příspěvek poskytuje sportovní organizaci se 
sídlem v Hluboké nad Vltavou a to na každého řádně registrovaného člena organizace, který 
v příslušném roce nepřekročí stáří 18-ti let. „Pravidla“ neřeší trvalá bydliště členů. 
 
Usnesení č. 910/12 
rada města    s o u h l a s í   

s vyplacením příspěvku na sportující mládež žadateli „Volnočasové aktivity Hopihop 
o.s.“ - Mažoretky – Hlubocké princezny dle předloženého návrhu ve výši 33 273,- Kč. 

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

 
h) Město Hluboká nad Vltavou každoročně poskytuje jednorázové finanční příspěvky 
z rozpočtu města na základě žádostí občanů, občanských sdružení, sportovních organizací apod. 
Za účelem vymezení jasných pravidel pro poskytování těchto finančních příspěvků a  stanovení 
práv a povinností jak Města Hluboká n.Vlt, tak i žadatelů o příspěvky, OESM MÚ navrhl znění 
„Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků“ Rada města znění Smlouvy odsouhlasila 
s použitím od roku 2013. 
 
Usnesení č. 911/12 
rada města    s o u h l a s í   

se zněním „Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků“ a s poskytováním 
jednorázových finančních příspěvků z rozpočtu města na základě této „Smlouvy„ 
s platností od roku 2013. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) V rámci kontroly akce Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice bylo zjištěno, že nebyly dosud 
vypořádány pozemky pod 1.etapou stavby cyklostezky. 
ZM v r. 2009 usn. č. 447/09 souhlasilo mimo jiných i s koupí oddělených pozemků v k.ú. 
Purkarec dle GP č. 259-19/2009: 
- p.č. 803/19, vlastník Lenka Podroužková, Jasanová 22, České Budějovice, výměra 232 m2, 
cena 16 240,- Kč;  
- p.č. 803/21 vlastník Jaroslava Staňková, Budějovická 945, Třeboň, výměra 88 m2, cena 6 
160,- Kč;  
RM dne 1.2.2010 usn. č. 1412/10 souhlasila se zřízením věcného břemene dle GP č. 275-
125/2010: 
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 - p.č. 798, vlastník Lenka Podroužková, Jasanová 22, České Budějovice, výměra VB 98 m2, 
cena 6 860,- Kč;   
Pro finanční vypořádání je nutno zařadit do rozpočtu potřebné prostředky celkem ve výši 
29 260,- Kč. Rada doporučila potřebné prostředky uvolnit. 
 
Usnesení č. 912/12 
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 

ve výši 22 400,- Kč na „Koupě pozemků pod stavbou - Cyklistická stezka Hluboká-
Poněšice“ 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu 
ve výši 6 860,- Kč na „Věcné břemeno - Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6130 Koupě pozemků pod stavbou - Cyklistická 
stezka Hluboká-Poněšice 

22,400 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5169 Věcné břemeno - Cyklistická stezka Hluboká-
Poněšice 

6,860 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) V souvislosti se stavbou - obnovou kanalizace v Horní ulici a na základě jednání 
zastupitelstva města byly provedeny vícepráce. Při započítání víceprací a méněprací se jedná o 
celkové navýšení stavebních prací o 36 tis. Kč vč. DPH. Vícepráce obsahují:  přípojky 
neevidované v technických mapách, příčná uliční vpusť, obetonování potrubí, bourání 
chodníku, nové lapače splavenin. Celkové náklady stavby se tak zvyšují vč. TDI na 755 tis. Kč. 
Při zohlednění rezervy tak faktické navýšení činí 30 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 913/12 
rada města    d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části navýšením o 30 tis. Kč na „Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava 
kanalizace- stavba“,   

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2321 5171 Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava 

kanalizace – stavba                            navýšení o 
30 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Město obdrželo žádost PMH o navýšení dotace na rok 2012. PMH předložil do rady 
rekapitulaci výdajů a porovnání nákladů, které byly plánovány, se skutečností. Materiál byl  
projednán ve finančním výboru. Rada probrala jednotlivé důvody (navýšení růstu cen 
pohonných hmot, mimořádné opravy vozů určených pro svoz odpadů a změny v posuzování 
nároků na odpočet DPH) a doporučila zastupitelstvu odsouhlasit navýšení dotace o 600 tis. Kč.   
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Usnesení č. 914/12 
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 ve výši 600 tis. jako navýšení dotace PMH.  
 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3639 5331 PMH                                             navýšení o  600 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Bod byl odložen. 
 
m) Ze štítu domu čp. 42(spořitelna) v Masarykově ulici dochází vlivem poškozené omítky 
k zatékání do sousedního domu jehož majitelem je p.Schembauer, který si na tuto skutečnost 
oprávněně stěžuje. Na základě těchto skutečností bylo vypsáno nabídkové řízení na provedení 
opravy v němž byly osloveny tři stavební firmy, z nichž nejnižší nabídku předložila firma 
STAVPRA Hluboká nad Vlt. a to 52.272,- Kč vč. DPH.  
 
Usnesení č. 915/12 
rada města    d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části ve výši 52,272  tis. Kč na „Oprava štítu spořitelny“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3639 5171 Oprava štítu spořitelny 52,272 

 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Rada bod odložila a vyžádala bližší informace o celé akci. Bod bude předložen do 
zastupitelstva města.   
 
K bodu 4) 
Město realizovalo projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“. 
Projekt byl dokončen a k 30.9.2011 zpracována závěrečná zpráva.  Na Úřad regionální rady 
(ÚRR) byla předána Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) a byla podána Žádost o platbu 
(ŽoP) dotace z ROP. Projekt byl financován kromě prostředků z ROP i z prostředků SFDI, 
Nadace jihočeské cyklostezky a z prostředků města. Po deseti výzvách ÚRR k doplnění ZMZ a 
po provedení administrativní kontroly projektu, provedl ÚRR koncem srpna 2012 fyzickou 
kontrolu projektu. 

a) Na základě administrativní kontroly doručil ÚRR městu „Oznámení příjemci o krácení 
finančních prostředků dotace“, ve kterém uvedl důvody krácení dotace a vyčíslil výši 
krácení výdajů projektu (viz příloha). Celková korekce výdajů z této části kontroly činí 
2 038 668,86 Kč vč. DPH, tj. krácení dotace ve výši 864 564,71 Kč (42,483 %).  

b) Současně na základě fyzické kontroly vyčíslil ÚRR krácení způsobilých výdajů projektu 
ve výši 373 706,46 Kč vč. DPH, tj. krácení dotace ve výši 158 482,54 Kč. Fyzická 
kontrola zjistila rozdíl v délce zábradlí u cyklostezky. 

Celkové oznámené krácení dotace činí 1 023 047,25 Kč. Celková požadovaná platba dotace 
v ŽoP byla ve výši 13 644 328,73 Kč. Dotace po krácení by tak činila 12 621 281,48 Kč a 
mohla by být vyplacena ještě v r. 2012, pokud by se město vzdalo možnosti podat námitky proti 
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výsledkům kontroly. V rozpočtu města je na r. 2012 v příjmech uvažováno s dotací ve výši 
13 644 tis. Kč. Pokud nebude dotace v r. 2012 vyplacena, ohrozí to rozpočtem plánované 
výdaje – především splátky úvěrů ( 6 024 tis. Kč – úvěr na Rekonstrukci MŠ, 1 850 tis. Kč - 
úvěr na Rekonstrukci místních komunikací musí být splacen do 31.12.2012, 7 320 tis. Kč – 
úvěr na Cyklostezku Hluboká-Poněšice úsek II a III – předpokládáno splacení po výplatě 
dotace). 
Město má možnost podat do 5 dnů od projednání Oznámení v zastupitelstvu města námitky k 
výstupu z administrativní kontroly interim, tak i námitky k protokolu o výsledku fyzické 
kontroly interim. 
Finanční poradce doporučil městu podat námitky proti navržené korekci způsobilých výdajů a 
korekci dotace. MÚ v současné době připravuje argumenty a text námitek. Rada města 
ponechala na zastupitelstvu, aby rozhodlo zda a za jakých podmínek budou námitky podány. 
 
Usnesení č. 916/12 
rada města    b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh ROP a posouvá bod do zastupitelstva města k posouzení.  
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Věra Řehořová vlastník pozemku 780/10 
katastrální území Jeznice se žádostí o provedení změny územního plánu. Jedná se o pozemek 
sousedící s již zastavěným pozemkem. Stavební a bytová komise změnu doporučila za 
předpokladu možnosti umístění maximálně dvou objektů individuelní rekreace, tzn. velmi 
malého stupně zastavitelnosti pozemku.   
 
Usnesení č. 917/12 
rada města   d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit pořízení změny územního plánu města Hluboká nad 
Vltavou na pozemku parcelní číslo 780/10 katastrální území Jeznice spočívající 
v možnosti výrazně rozvolněné zástavby pro individuelní rekreaci. 

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

 
K bodu 6) 
Město jako zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola Hluboká nad Vltavou a 
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou nevyhlásilo konkurz na funkci ředitele a ředitelé obou PO 
tak pokračují ve výkonu těchto funkcí i nadále. K prodloužení funkce ředitele dochází 
automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkurzu. Zřizovatel 
nevydává v tomto případě pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, protože zákon v těchto 
případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Dle metodiky je však vhodné, aby zřizovatel 
vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení 
„funkčního období“.   
 
Usnesení č. 918/12 
rada města    p o v ě ř u j e  

starostu města podpisem potvrzení ředitelům příspěvkových organizací Základní škola 
Hluboká nad Vltavou a Mateřská škola Hluboká nad Vltavou o prodloužení jejich 
funkčního období.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 7)  
a) Náklady na tisk Hlubockého Zpravodaje jsou vzhledem k lepší kvalitě tisku vyšší než 
předpokládal rozpočet. K 30.9.2012 byl již rozpočet vyčerpán. Náklady na tisk jednoho vydání 
činí 13 tis. Kč. Na zajištění listopadového a prosincového vydání je nutno navýšit rozpočet o 28 
tis. Kč.  
 
Usnesení č. 919/12 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 103/12 ve výdajové části 
navýšením o 28 tis. Kč na „Zpravodaj“.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3349 5136 Zpravodaj                                        navýšení o 28 
 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o 28 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) OV Líšnice požádal o opravu havárie kanalizace v komunikaci ve spodní části obce. 
Kanalizace je ve velmi špatném stavu, vede těsně pod povrchem nezpevněné komunikace a při 
odvozu odpadu nákladním vozidlem došlo k jejímu propadnutí. OV požádal o prostředky na 
nákup kanalizačních rour a uhrazení práce malé mechanizace při výkopu poškozené kanalizace. 
Vlastní opravu provedou občané Líšnice svépomocí.   
  
Usnesení č. 920/12 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 104/12 ve výdajové části 
navýšením o 30 tis. Kč na „Oprava kanalizace v obci Líšnice“.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2321 5171 Oprava kanalizace v obci Líšnice      navýšení o 30 
 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o 30 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
člen rady města        starosta města  
Aleš Raus                    Ing. Tomáš Jirsa 


