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Z á p i s 
ze 15. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 5.11.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  17 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka,              
 
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 17 zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášeníschopné.  
 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
K bodu 1) 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, ke kterému nebylo 
připomínek. Starosta dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
 
Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že dne 13.8.2012 ukončil Ing. Jan Zasadil trvalý 
pobyt v Hluboké nad Vltavou a z města se odstěhoval, čímž automaticky zanikl jeho mandát 
v zastupitelstvu města. V souladu se zákonem o volbách se tak ke dni 14.8.2012 stal členem 
zastupitelstva pan Radek Trčka, který předstoupil před zastupitelstvo a složil slavnostní slib 
zastupitele.  
Současně se složením slibu zastupitele je nutné schválit odměnu nového zastupitele v souladu 
s již odsouhlasenou výší odměn. Odměna p. Trčky činí za mandát zastupitele 594,- Kč 
měsíčně. 
 
Usnesení č. 360/12  
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

měsíční odměnu člena zastupitelstva p. Radka Trčky vypočtenou dle schválených 
pravidel ve výši 594,- Kč.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, zdržel se –  0, proti - 0     
 
Starosta dále předložil zastupitelstvu návrh na členy volební a návrhové komise a ověřovatele 
zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 361/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Reban, MUDr. Toušek, p. Irovský 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, zdržel se –  0, proti - 0     
 
Usnesení č. 362/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Prokeše, p. Karvánka 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, zdržel se - 0, proti - 0       
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Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo program 
jednání schválilo. 
 
Usnesení č. 363/12 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

následující program zasedání zastupitelstva města:  
 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání – složení slibu zastupitele. 
2) Dispozice s majetkem:  

a) Převzetí ZTV (vodovod, kanalizace, VO, komunikace) a souvisejících pozemků v 
lokalitě Hůrka - ACTIVE IN a.s.  

b) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 63/2 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - p. Vítovec.  
c) Žádost o prodej části pozemku PK parc. č. 805/1 v k.ú. Purkarec (zamítavé stanovisko 

RM) - p. Zdychynec.  
d) Žádost o prodej pozemků parc. č. 1874/4, 874/7 v k.ú. Kostelec (lokalita u vodojemu) 

-  p. Čermín.  
e) Žádost o prodej pozemků pod MVE ve slepém rameni v Podskalí - HYDROCON a.s.  
f) Žádost o uzavření sml. o sml. bud. - převzetí ZTV (kanalizace a vodovod) - Křesín - 

Precis CZ a.s.  
g) Směna pozemků v lokalitě u Barborky - manželé Smetanovi. 

3) Rozpočtová opatření:  
a) RO účetního charakteru  k 30.9.2012 a dotace na volby do zastupitelstva kraje - na 

vědomí.  
b) RO účetního charakteru k 31.10.2012.  
c) Příjem kupní ceny za plynovod.   
d) Příjem, výdej dotace JčK na hospodaření v lesích.  
e) Příjem dotace OPŽP - Zateplení ZŠ.  
f) Vypořádání pozemků pod stavbou "Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice".  
g) Kanalizace Horní ul. – navýšení.   
h) Navýšení dotace PMH.  
i) Oprava štítu čp. 42.  
j) Příspěvek na kapličku v Jaroslavicích. 
k) Obnova lesních cest – PD.  
l) Navýšení rozpočtu ZŠ. 
m) Návštěva partnerského města Neustadt – navýšení.  
n) Posudky, projekty – navýšení. 
o) Vodovod a kanalizace Lesní - příjem, výdaj. 

4) Granty a dotace: 
a) Korekce dotace ROP - cyklistická stezka Hluboká-Poněšice, úsek II a III.  
b) Odvod dotace ROP - Rekonstrukce místních komunikací.  
c) Žádost o dotaci ROP - Zázemí přístaviště Purkarec.  
d) Smlouva o dotaci SFDI - Pravobřežní cyklostezka ČB-Hluboká. 
e) Příspěvek Nadace ČEZ – Bezpečná křižovatka Zámostí – přesun realizace. 

5) Územní plány - Změna územního plánu - Jeznice. 
6) Různé. 

a) Souhlas s darem pro ZŠ.          
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 2) 
a) Na město se obrátila společnost ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 30, České Budějovice, 
se žádostí o uzavření darovací smlouvy, na základě které by byly touto společností coby 
investorem na město převedeny ZTV v lokalitě „Selská pole“ sestávající z následujících 
staveb: 

a) vodovod a kanalizace nacházející se na pozemcích parc. č. 374/2, 374/3, 423/34, 
423/43, 423/44, 423/45, 423/102, PK 423/1, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, lokalita 
Selská pole. Stavba byla zkolaudována Kolaudačním souhlasem Magistrátu města 
České Budějovice ze dne 13.9.2012, č.j. OOŽP/6427/2012/Kub a na základě Smlouvy 
o spolupráci při dodávce vody a odvádění odpadních vod ze dne 6.9.2012 byla 
předána do správy ČEVAK a.s. 

b) komunikace a zpevněné plochy nacházející se na pozemcích uvedených 
v Kolaudačním souhlasu Magistrátu města České Budějovice ze dne 10.10.2012, č.j. 
ODaSH/12/11302/Tal-KR. Komunikace byly geodeticky zaměřeny a zastavěné 
pozemky budou součástí darovací smlouvy.  

c) veřejné osvětlení nacházející se na pozemcích uvedených v kolaudačním souhlasu 
Městského úřadu Hluboká nad Vltavou ze dne 2.8.2012, č.j. 4084/3/12/Ká-330/4a.  

 
Usnesení č. 364/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í       

s uzavřením smlouvy darovací, se společností ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 
30, České Budějovice, na základě které budou na město převedeny stavby ZTV 
v lokalitě Selská pole sestávající ze staveb a) vodovod a kanalizace nacházející se 
na pozemcích parc. č. 374/2, 374/3, 423/34, 423/43, 423/44, 423/45, 423/102, PK 
423/1, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Stavba zkolaudována Kolaudačním 
souhlasem Magistrátu města České Budějovice ze dne 13.9.2012, č.j. 
OOŽP/6427/2012/Kub a na základě Smlouvy o spolupráci při dodávce vody a 
odvádění odpadních vod ze dne 6.9.2012 předána do správy ČEVAK a.s.,             
b) komunikace a zpevněné plochy nacházející se na pozemcích uvedených 
v Kolaudačním souhlasu Magistrátu města České Budějovice ze dne 10.10.2012, 
č.j. ODaSH/12/11302/Tal-KR. Komunikace geodeticky zaměřeny, zastavěné 
pozemky budou součástí darovací smlouvy, c) veřejné osvětlení nacházející se na 
pozemcích uvedených v kolaudačním souhlasu Městského úřadu Hluboká nad 
Vltavou ze dne 2.8.2012, č.j. 4084/3/12/Ká-330/4a. Součástí předávací 
dokumentace bude záruka za předané dílo, protokol o kamerových zkouškách dílo 
bude zcela prosto vad a nedodělků. ZM pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné darovací smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) 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. Po delší diskuzi 
zastupitelé budoucí prodej pozemku schválili, nicméně dobu pro uzavření kupní smlouvy, 
resp. dokončení stavby autoservisu, omezili maximální tříletou lhůtou. 
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Usnesení č. 365/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude budoucí 
prodej 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 Prodej pozemku bude uskutečněn až po kolaudaci provozovny autoservisu 
na pozemku parc. č. 60/5 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, nejpozději však do tří let od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. ZM pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o smlouvě budoucí.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti - 1, zdržel se - 1. 
 
c) 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. 366/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku PK parc. č. 805/1 v k.ú. Purkarec panu Milanu 
Zdychyncovi, bytem Křenovice 110, Dubné, protože se jedná o volně přístupné 
veřejné prostranství. ZM pověřuje MÚ administrací věci.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) 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 PK pozemku pro případný budoucí prodej za účelem výstavby 
rodinných domů. Pan Čermín zde hodlá, dle svého tvrzení, vystavět rodinný dům. 
Zastupitelstvo města budoucí prodej po delší diskuzi odsouhlasilo, nicméně podmínilo jej 
maximální tříletou lhůtou pro dokončení avizované stavby RD.    
 
Usnesení č. 367/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům parc. č. 874/4 o výměře 
493 m2 a parc. č. 874/7 o výměře 492 m2 v k.ú. Kostelec, na kterých hodlá žadatel 
vybudovat RD, za obvyklých podmínek, panu Janu Čermínovi, bytem Kostelec 56. 
Kupní smlouva bude uzavřena až po kolaudaci rodinného domu, nejpozději však do tří 
let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. ZM pověřuje MÚ administrací věci 
a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.  
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) 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 
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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. 
Z žadatelem dodaných stanovisek Povodí Vltavy s.p. a dále Ředitelství vodních cest je dále 
patrno, že stavba žádným způsobem neovlivní plánovaný přístav na slepém rameni.    
 
Usnesení č. 368/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku parc. č. 1798/2 o 
výměře cca. 1.200 m2 a dále pozemku parc. č. 243/1 o výměře 25 m2, vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, lokalita Hamr, se společností Hydrocon a.s., se sídlem 
Václavská 12/316, Praha 2. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 
Cena převáděných pozemků bude stanovena znaleckým posudkem, minimálně však 
bude činit 700,- Kč za 1 m2 převáděné plochy. Při prodeji musí být smluvně zakotveno 
zachování cyklostezky přes výpustní objekt a dále zachování protipovodňových 
opatření v místě. Prodej bude uskutečněn až poté, co bude stavba nové MVE 
zkolaudována.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) 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. 369/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í      

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 bude mj. záruka za předané dílo, 
protokol o kamerových zkouškách a dílo bude zcela prosto vad a nedodělků. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) 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)  
- 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. 467 m2 (pozemek pod tělesem příjezdové 
komunikace ke sportovnímu areálu Barborka) 
- část pozemku parc. č. 1753/1 o výměře 19 m2 (pozemek před novostavbou autoservisu 
rodiny Smetanových v Zahradní ulici) 
Přesná výměra směňovaných pozemků by byla stanovena oddělovacími geometrickými plány 
a jednalo by se o směnu tzv. „metr za metr“ bez jakéhokoli dalšího doplatku.  
 
Usnesení č. 370/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

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 467 m2 (pozemek pod tělesem příjezdové 
komunikace ke sportovnímu areálu Barborka), část pozemku parc. č. 1753/1 o výměře 
19 m2 (pozemek před novostavbou autoservisu rodiny Smetanových v Zahradní ulici). 
Přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena oddělovacími geometrickými 
plány. Na rozdíly v případných cenách či výměrách pozemků si nebudou směnitelé 
ničeho doplácet. ZM pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné směnné smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, 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 v období od jednání posledního zastupitelstva města radou 
města schválena rozpočtová opatření účetního charakteru: 

a) Rozpočtová opatření účetního charakteru (přesuny mezi paragrafy a položkami):  
• RO č. 98/12 k 30.9.2012 ze dne 15.10.2012    

 
b) Rozpočtová opatření účetního charakteru – účelová dotace JčK na volby do 

zastupitelstev krajů (příjmy a výdaje ve stejné výši bez změny rozdílu mezi příjmy a 
výdaji): 
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• RO č. 100/12 ze dne 15.10.2012 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

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

195 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6115 5xxx Volby do zastupitelstev krajů          (ÚZ 98 193) 195 
 
Usnesení č. 371/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtová opatření č. 98/12 a č. 100/12 schválená radou města dne 15.10.2012 na 
základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 86/11. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtová opatření k 31.10.2012 - přesuny mezi paragrafy a 
položkami a příjmy. 
 
Usnesení č. 372/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 105/12 v příjmové a 
výdajové části rozpočtu „Rozpočtové opatření účetního charakteru a příjmy 
k 31.10.2012“ dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.  
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Město na základě usnesení zastupitelstva města č. 325/12 ze dne 17.9.2012 prodalo 
společnosti E.ON ČR s.r.o. plynárenské zařízení -  plynovod v ul. Nad Parkovištěm a v ul. 
Lesní za cenu určenou znaleckým posudkem. Kupní cena činí u plynovodu v ul. Nad 
Parkovištěm částku 162 966,- Kč a u plynovodu v Lesní ul. částku 3.453.224,- Kč, celkem 
příjem 3 616 190,- Kč. 
 
Usnesení č. 373/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu k 31.10.2012, rozpočtovým opatřením č. 106/12 
v příjmové části rozpočtu ve výši 3 616,190 Kč za „Prodej plynovodu – ul. Nad 
Parkovištěm a ul. Lesní“  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 3113 Prodej plynovodu - ul. Nad Parkovištěm a ul. 
Lesní 

3 616,190 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Město obdrželo od Jč kraje na základě žádosti MÚ příspěvek na hospodaření v lesích na r. 
2012 ve výši 77,760 tis. Kč s určením na Obnovu a zajištění lesních porostů v lesích - umělá 
obnova sadbou-první. 
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Usnesení č. 374/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu k 31.10.2012 rozpočtovým opatřením č. 107/12 
v příjmové části ve výši 77,760 tis. Kč na „Příspěvek Jč kraje na hospodaření v lesích“ 
a ve výdajové části ve výši 77,760 tis. Kč na „Umělá obnova lesa sadbou“. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Příspěvek Jč kraje na hospodaření v lesích  
                                                               (ÚZ 754) 

77,760 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

1032 5169 Umělá obnova lesa sadbou                   (ÚZ 754) 77,760 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Město obdrželo v souvislosti se započetím realizace projektu „Zateplení ZŠ Hluboká nad 
Vltavou“ první 2 platby dotace v rámci programu OPŽP v celkové výši 409,320 tis. Kč.  
Rozpočet s příjmem dotace z tohoto projektu letos nepočítal.  
 
Usnesení č. 375/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s přijetím dotací v rámci programu OPŽP na projekt „Zateplení ZŠ Hluboká nad 
Vltavou“ a s provedením změny rozpočtu k 31.10.2012, rozpočtovým opatřením         
č. 108/12 v příjmové části: 
- ve výši 5,100 tis. Kč na „NIV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ“  
- ve výši 17,640 tis. Kč na „INV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ“  
- ve výši 86,700 tis. Kč na „NIV dotace FS – Zateplení ZŠ“  
- ve výši 299,880 tis. Kč na „INV dotace FS – Zateplení ZŠ“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4113 NIV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ    (ÚZ 90001) 5,100 
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4213 INV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ     (ÚZ 90877) 17,640 
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4116 NIV dotace FS – Zateplení ZŠ          (ÚZ 15370) 86,700 
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4216 INV dotace FS – Zateplení ZŠ         (ÚZ 15835) 299,880 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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f) V rámci akce Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice 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 
- p.č. 798, vlastník Lenka Podroužková, Jasanová 22, České Budějovice, výměra VB 98 m2, 
cena 6 860,- Kč.  Rada města doporučila provést vypořádání a rozpočtové opatření. 
 
Usnesení č. 376/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 109/12 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 22 400,- Kč na „Koupě pozemků pod stavbou - Cyklistická stezka 
Hluboká-Poněšice“ 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 110/12 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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) 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. 377/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 111/12 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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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h) Město obdrželo žádost PMH o navýšení dotace na rok 2012. PMH předložil rekapitulaci 
výdajů a porovnání nákladů, které byly plánovány, se skutečností. Materiál byl  projednán ve 
finančním výboru. Rada města 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. 
Zastupitel p. Irovský v této souvislosti poukázal na možné úspory v hospodaření PMH, jako 
např. sečení trávy, řešení parkování ve městě, údržba zeleně, atd.    
 
Usnesení č. 378/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 112/12 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 600 tis. jako navýšení dotace PMH.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3639 5331 PMH                                             navýšení o  600 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
i) Ze štítu domu čp. 42 (spořitelna) v Masarykově ulici dochází vlivem poškozené omítky 
k zatékání do sousedního domu, jehož majitelem jsou Šenbauer Jiří a Šenbauerová Jarmila, 
kteří si na tuto skutečnost oprávněně stěžují. 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. 
Rada města doporučila prostředky uvolnit. 
 
Usnesení č. 379/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 113/12 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 

 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j) Občanské sdružení „SK Jaroslavice 1382“ podalo žádost o poskytnutí příspěvku na stavbu 
repliky kapličky v Jaroslavicích. Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení a od 
4.8.2012 probíhá její výstavba. Celkové náklady jsou dle rozpočtu 494,456 tis. Kč. Polovinu 
částky (cca 250 tis. Kč) už občanské sdružení dokázalo shromáždit z vlastních prostředků, z 
darů rodáků Jaroslavic a s pomocí veřejné sbírky; nicméně jim stále polovina prostředků 
chybí, proto žádají o finanční příspěvek v jakékoliv výši. Zastupitelstvo bod odložilo a 
vyžádalo si další podklady s tím, že bude jednáno o případném zařazení příspěvku do 
rozpočtu roku 2013.  
 
k) Na základě usnesení RM č. 826/12 ze dne 10.9.2012  byla dne 23.10.2012 byla podána 
žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova na projekt „Rekonstrukce lesních cest Blanská 
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a Starooborská“. Přepokládaná realizace projektu je v roce 2013. Jako příloha žádosti musela 
být zpracována projektová dokumentace v celkové hodnotě 39 997 Kč.  
 
Usnesení č. 380/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 114/12 ve výdajové části ve 
výši 39,997  tis. Kč na „Rekonstrukce lesních cest Blanská a Starooborská - PD“  

 
 
Výdaj 
paragraf 

 
 
 
položka 

 
 

 
 
 

tis. Kč 
1032 6121 Rekonstrukce lesních cest Blanská a 

Starooborská- PD 
39,997 

 
 
l) Město obdrželo žádost ZŠ o mimořádné navýšení dotace na rok 2012 z důvodu regulačního 
opatření vlády a tím snížení prostředků na mzdy z Jihočeského kraje. Na výplaty 
nepedagogických pracovníků chybí 38 tis. Kč plus související prostředky na sociální a 
zdravotní pojištění a příděl FKSP. Celková potřeba navýšení rozpočtu tak představuje 51,300 
tis. Kč. 
 
Usnesení č. 381/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 115/12 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 51,300 tis. jako navýšení dotace ZŠ Hluboká nad Vltavou.  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3113 5331 Základní škola                                     navýšení o  51,300 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
m) Ve dnech 30.6. – 1.7.2012 se uskutečnila oficiální návštěva partnerského města Neustadt 
a.d.Aisch k 15. výročí podepsání partnerské smlouvy. Rozpočet akce byl překročen o 15 tis. 
Kč (autobus, ost.náklady).  
 
Usnesení č. 382/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 116/12 ve výdajové straně navýšením 
celkem o 15 tis. Kč na „Návštěva partnerského města Neustadt/Aisch“ . 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5173 Návštěva partnerského města Neustadt/Aisch    
                                                           navýšení o 

13 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Návštěva partnerského města Neustadt/Aisch    
                                                           navýšení o 

2 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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n) Položka „Projekty posudky“ je čerpána k 31.10.2012 ve výši 664 702,- Kč, na upravený 
rozpočet 688 264,- Kč. Do konce roku bude nutno uhradit znalecké posudky a geometrické 
plány (bude postupně plně nebo částečně vráceno žadateli do rozpočtu města), projektové 
dokumentace a podklady pro výběrová řízení. Položku je potřeba navýšit o cca 200 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 383/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 117/12 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 200 tis. Kč na „Posudky,projekty“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Posudky, projekty                        navýšení o 200 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
o) Město uzavřelo Smlouvu o úhradě podílu účelově vynaložených finančních prostředků na 
výstavbu inženýrských sítí s vlastníky pozemků v Lesní ul., kde město figuruje jako investor. 
Na základě této smlouvy uhradili vlastníci pozemků městu investiční příspěvek v celkové výši 
853 644,- Kč (Oldřiška a Miroslav Bartuškovi - 213 411,- Kč, Marie Hejnová  a  Jana 
Minaříková - 213 411,- Kč, Ing. Vojtěch Kurfirst - 213 411,- Kč, MUDr. Miroslava Bouzková 
- 213 411,- Kč). Město tuto částku použije na vybudování inženýrských sítí sestávajících 
z vodovodu a kanalizace v ul. Lesní ve výši 853 644,- Kč + 20 % DPH 170 729,- Kč. 
 
Usnesení č. 384/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

- s přijetím investičních příspěvků v celkové výši 853 644,- Kč od Oldřiška a 
Miroslav Bartuškovi - 213 411,- Kč, Marie Hejnová  a  Jana Minaříková - 
213 411,- Kč, Ing. Vojtěch Kurfirst - 213 411,- Kč, MUDr. Miroslava Bouzková - 
213 411,- Kč, na vybudování inženýrských sítí sestávajících z vodovodu a 
kanalizace v ul. Lesní, 

- se změnou rozpočtu k 31.10.2012 rozpočtovým opatřením č. 118/12 v příjmové 
části ve výši 853,644 tis. Kč na „Investiční příspěvek na inženýrské sítě Lesní ul.“ 
a ve výdajové části ve výši 1024,373 tis. Kč na „Inženýrské sítě Lesní ul.“, ve 
výdajové části snížení o 170,729 tis. Kč na „DPH“. 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 3113 Investiční příspěvek na inženýrské sítě Lesní ul. 853,644 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 6121 Inženýrské sítě Lesní ul. 1024,373 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6310 5362 DPH                                           snížení o 170,729 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 4) 
a) Město realizovalo projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a 
III“. Projekt byl dokončen k 30.9.2011. Úřad regionální rady (ÚRR) provedl kontrolu 
projektu. 

a) Na základě administrativní kontroly oznámil ÚRR městu korekci způsobilých výdajů 
z této části kontroly ve výši 2 038 668,86 Kč vč. DPH, tj. krácení dotace ve výši 864 
564,71 Kč (42,4083 %).  

b) Současně na základě fyzické kontroly vyčíslil ÚRR korekci způsobilých výdajů ve 
výši 373 706,46 Kč vč. DPH, tj. krácení dotace ve výši 158 482,54 Kč.  

Celkové krácení dotace činí 1 023 047,25 Kč. Celková požadovaná platba dotace ve výši 
13 644 328,73 Kč by po krácení činila 12 621 281,48 Kč. 
  
Město má možnost podat námitky do 5 dnů od projednání korekce v zastupitelstvu města. Na 
základě předchozích jednání bylo doporučeno zastupitelstvu města souhlasit s korekcí 
s výhradou a tím umožnit vyplacení nerozporované části dotace. 
 
Navržené výhrady ke korekci způsobilých výdajů dle administrativní kontroly interim: 

1) Neuznání fa. 33-35 – náklady na organizaci VŘ, které byly vystaveny před termínem 
zahájení fyzické realizace, korekci doporučeno uznat jako nezpůsobilý výdaj,  

2) Řízení projektu firmou RERA a.s. – náklady byly vysoutěženy v řádném VŘ, 
doporučeno uplatnit námitku a trvat na způsobilosti těchto nákladů. 

3) Vyklizení trasy – LČR přislíbily provést tyto práce na vlastní náklady, doporučeno 
uplatnit námitku a trvat na způsobilosti těchto nákladů. 

4) Nehospodárnost stavebních prací – náklady byly vysoutěženy v řádném VŘ, kontrolní 
rozpočet dle metodiky ÚRS byl proveden bez započtení vedlejších rozpočtových 
nákladů, při jejich započtení jsou stavební práce hospodárné, doporučeno uplatnit 
námitku a trvat na způsobilosti těchto nákladů. 

 
Navržené výhrady ke korekci způsobilých výdajů dle fyzické kontroly interim: 

Délka zábradlí – fakturovaná délka zábradlí vychází z metodiky výpočtu stanoveného 
v zadávací dokumentaci (koef. 1,18). Po přepočtu změřené délky uvedeným 
koeficientem činí rozdíl mezi délkou fakturovanou a délkou skutečnou 20 m. 
Doporučujeme uplatnit námitku a uznat jako nezpůsobilý výdaj pouze 20 m.  

 
Usnesení č. 385/12 
zastupitelstvo města         s o u h l a s í   s   v ý h r a d a m i 

s krácením finančních prostředků dotace ROP k projektu „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice úsek II a III“. CZ.1.14/3.1.00/05.01890, 
- na základě administrativní kontroly interim a „Oznámení příjemci o krácení finančních 

prostředků dotace“,  dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení (Podání námitek k Oznámení 
příjemci o krácení finančních prostředků dotace ROP – Cyklistická stezka Hluboká 
nad Vltavou – Poněšice úsek II a III, CZ.1.14/3.1.00/05.01890), 

- na základě fyzické kontroly interim, dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení (Podání námitek 
k výsledku fyzické kontroly interim  – Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice úsek II a III, CZ.1.14/3.1.00/05.01890 ). 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 15, proti - 0, zdržel se - 2. 
 
b) V září 2009 byla dokončena 1. etapa projektu „Rekonstrukce místních komunikací, 
CZ.1.14/1.5.00/03.01063“ (ul. Topolová a U Fáberů). Dne 5.5.2010 byla městu vyplacena 
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dotace ROP za tuto etapu ve výši 3 795 331,- Kč. Úřad regionální rady (ÚRR) při dodatečné 
kontrole zjistil nesrovnalosti a po uplatnění námitek města oznámil korekci způsobilých 
výdajů ve výši 582 268,91 Kč tj. krácení dotace ROP ve výši 538 599,- Kč (92,5%). Rada 
města věc projednala a usn. č. 775/12 nesouhlasila s navrženou výši korekce dotace ROP a 
pověřila MÚ dále jednat o snížení korekce. MÚ jednal s poradenskou firmou a s právním 
poradcem o možnostech snížení korekce. Po zvážení bylo konstatováno, že město již nemá 
žádné relevantní argumenty ve svůj prospěch a proto bylo doporučeno s navrženou výší 
korekce souhlasit. Zastupitelstvo města bylo s návrhem seznámeno dne 17.9.2012 s tím, že na 
úhradě korekce by se měly kromě města podílet i všechny zainteresované strany tj. 
poradenská firma, stavební dozor a projektant. Rozhodnutí o dalším postupu zastupitelé 
odložili na další jednání.  
Dne 18.10.2012 obdrželo město platební výměr č. 9/2012 na odvod za porušení rozpočtové 
kázně v souvislosti s uvedeným projektem ve výši 538 599,- Kč. Požadovaná částka k vrácení 
činí 14 % z vyplacené dotace. Odvod je nutno uhradit do 15 dnů od právní moci platebního 
výměru. Po úhradě odvodu bude stanoveno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení ode dne vyplacení dotace. Bylo doporučeno požádat o prominutí penále. 
Zastupitelstvo diskutovalo zda se město vůči platebnímu výměru odvolá, když nemá 
dostatečné hmotně-právní argumenty a rozhodlo neodvolat se a odvod uhradit. 
 
Usnesení č. 386/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s nepodáním odvolání proti Platebnímu výměru Úřadu regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad č. 9/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 
538 599,- Kč za I. etapu projektu  „Rekonstrukce místních komunikací, 
CZ.1.14/1.5.00/03.01063“,  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
Usnesení č. 387/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s odvodem dle Platebního výměru Úřadu regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad č. 9/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 538 599,- Kč 
za I. etapu projektu „Rekonstrukce místních komunikací, 
CZ.1.14/1.5.00/03.01063“, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 119/12 ve výdajové části 
ve výši 538 599,- Kč na „Odvod dotace ROP - Rekonstrukce místních 
komunikací“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2212 5368 Odvod dotace ROP - Rekonstrukce místních 
komunikací 

538,599 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
c) 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 Ředitelství vodních cest (ŘVC) ze státních 
prostředků  
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• část přístaviště na břehu (Zázemí) bude realizovat Město Hluboká na Vltavou 
s možným využitím dotace ROP 

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 2013. Celkové 
náklady části stavby, kterou by provádělo město Hluboká nad Vltavou, jsou  vyčísleny na 
6 660,6 tis. Kč vč. DPH ( 3 872 tis. Kč – WC vč. přípojek, 2 718 tis. Kč – přístup na molo, 
70,6 tis. Kč – VŘ, TDI), 15% spoluúčast města představuje  999,09 tis. Kč. V současné době 
se dokončuje projekt stavby sociálního zázemí a rozpočet. Pro podání žádosti o dotaci ROP je 
vhodné uzavřít partnerství bez finanční spoluúčasti s vorařským Spolkem Vltavan  Purkarec. 
Rada města doporučila souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zázemí Přístaviště 
Purkarec“, s realizací projektu a se zajištěním spolufinancování projektu ve výši 600 tis. Kč. 
Zastupitelstvo diskutovalo předpokládanou výši nákladů a rozhodlo WC z projektu vyřadit. 
Vyřazení WC z projektu může mít vliv na možnost podat žádost o dotaci do 23.výzvy ROP. 
 
Usnesení č. 388/2012 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zázemí Přístaviště Purkarec“, s tím, že z projektu  
bude vyřazena realizace WC. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 

Usnesení č. 389/2012 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s uzavřením „Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti“ s vorařským Spolkem 
Vltavan - Purkarec v rámci projektu „Zázemí Přístaviště Purkarec“. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Zastupitelstvo města dne 17.9.2012 usn. č. 353/12 souhlasilo s uzavřením smlouvy o dotaci 
SFDI na realizaci akce „Pravobřežní vltavská cyklostezka České Budějovice - Hluboká nad 
Vltavou“, úseky J, K, M s tím, že realizace začne poté, co bude tento krok schválen RM. ZM 
pověřilo MÚ zakomponovat do SOD s firmou AKUPI ČB spol. s r.o. možnost města 
odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu a bez finančních sankcí ze strany zhotovitele. 
Toto bylo provedeno Dodatkem č. 1 k SOD. ZM současně pověřilo starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušných smluv.  Rada města uložila starostovi města jednat 
s Nadací jihočeské cyklostezky a dalšími partnery o poskytnutí finančního příspěvku na 
spolufinancování akce. 
Nyní město obdrželo „Smlouvu č. 195/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012“, kterou je městu poskytnuta dotace ve 
výši 2 748 tis. Kč, což představuje 65 % snížených uznatelných nákladů stavební části akce.  
  

Pravobřežní vltavská cyklostezka České 
Budějovice - Hluboká nad Vltavou (úsek J,K,M) 

Financování dle 
smlouvy se SFDI  
Kč vč. DPH 

Cena dle SOD s AKUPI ČB spol. s r.o. 4 606 320,87  
Uznatelné náklady dle SFDI 4 228 177,67 
Neuznatelné náklady dle SFDI 378 143,20 
Dotace SFDI 65% z uznat.nákladů 2 748 000 
Podíl města vč.neuznatelných nákladů 1 858 320,87, 
TDI – odhad 100 000,00 
Celkem předpokládaný podíl města 1 958 320,87 
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Prostředky na úhradu podílu města nejsou zahrnuty v rozpočtu města. Před čerpáním 
prostředků SFDI je nutno nejprve prokázat použití vlastních prostředků ve výši 1 858 320,87 
Kč. Pokud by nebyla akce v r. 2012 dokončena a dotace SFDI nebyla v r. 2012 využita, je  
možno požádat o převod prostředků SFDI na r. 2013 s tím, že k tomu musí být objektivní 
důvody a současně musí být v r. 2012 akce alespoň započata s použitím části prostředků 
města. 
Vzhledem k tomu, že dosud není specifikována část díla, kterou by bylo vhodné provést v r. 
2012, včetně potřebných finančních prostředků, pověřilo ZM radu města odsouhlasením 
změny rozpočtu.  Do rozpočtu r. 2013 bude nutno zařadit do příjmů dotaci SFDI a do výdajů 
zbývající náklady na stavbu + TDI. 
 
Usnesení č. 390/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s přijetím dotace SFDI ve výši 2 748 000,- Kč na akci „Vltavská cyklostezka 
České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý břeh“ – ISPROFOND 
5318510030,   

- s podáním žádosti o převod prostředků SFDI ve výši 2 748 000,- Kč na akci 
„Vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý břeh“ – 
ISPROFOND 5318510030,  na r. 2013. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 391/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

se zahájením prací na realizaci akce „Vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká 
nad Vltavou, pravý břeh“ v r. 2012, 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 

 
Usnesení č. 392/12 
zastupitelstvo města    p o v ě ř u j e 

radu města odsouhlasením změny rozpočtu r. 2012 rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části na „Vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, 
pravý břeh - stavba“, a na „Vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad 
Vltavou, pravý břeh - TDI“, 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) V roce 2011 poskytla Nadace ČEZ městu dotaci ve výši 250 tis. Kč na projekt „Bezpečná 
křižovatka Zámostí“. Předmětem projektu je výstavba chodníku u mostu v Zámostí. V místě 
realizace projektu je v plánu stavba dešťové kanalizace, kterou připravuje Jihočeský kraj. 
Výstavba chodníku může být realizována až po ukončení této stavby dešťové kanalizace. Při 
podání žádosti v roce 2010 jsme předpokládali, že stavba kanalizace proběhne v roce 2011.  
Plánovaná stavba kanalizace je bohužel ve velkém časovém skluzu a ani v roce 2011, ani v 
roce 2012 nebyla uskutečněna. Proto nemohla být uskutečněna ani výstavba chodníku.  
Dle smlouvy s Nadací ČEZ má být projekt realizován do konce roku 2012. Je možno požádat 
o prodloužení termínu nebo zažádat o změnu projektu, abychom prostředky z Nadace ČEZ 
využili co nejdříve. Jako možná varianta se jeví zažádat o přesun prostředků na projekt 
"Bezpečný přechod silnice II/105", který bude realizován ještě v letošním roce.  
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V případě, že by Nadace ČEZ změnu projektu neodsouhlasila, bylo by požádáno o přesun 
prostředků na r. 2013 v rámci původního projektu. 
 
Usnesení č. 393/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s podáním žádosti Nadaci ČEZ o změnu z projektu "Bezpečná křižovatka Zámostí" 
na projekt "Bezpečný přechod silnice II/105" s použitím dotace ve výši 250 tis. Kč, 

- s podáním žádosti Nadaci ČEZ o přesun čerpání poskytnuté dotace 250 tis. Kč na 
projekt "Bezpečná křižovatka Zámostí" na r. 2013, v případě neodsouhlasení 
změny tohoto projektu na projekt "Bezpečný přechod silnice II/105"  . 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
a) 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 a rada města změnu doporučily za předpokladu možnosti umístění 
maximálně dvou objektů individuelní rekreace, tzn. velmi malého stupně zastavitelnosti 
pozemku.   
 
Usnesení č. 394/12 
zastupitelstvo města   s c h v a l u j e 

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. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
a) V souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů je pro přijetí daru příspěvkovou organizací nutný předchozí písemný souhlas 
zřizovatele. Příspěvková organizace města ZŠ Hluboká nad Vltavou uzavřela darovací 
smlouvu s panem Jaroslavem Opršalem na finanční dar ve výši 10 tis. Kč. Zastupitelstvo 
města jako zřizovatel ZŠ musí s tímto darem souhlasit, aby se vlastníkem daru mohla ZŠ stát. 
Pro další obdobné případy, které mohou v budoucnu nastat připraví MÚ jednotný typ 
darovací smlouvy na finanční dary, zpracuje pravidla pro přijímání finančních darů 
příspěvkovými organizacemi a tento materiál předloží orgánům města k projednání. 
 
Usnesení č. 395/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s finančním darem ve výši 10 tis. Kč poskytnutým dárcem panem Jaroslavem 
Opršalem, Antonína Barcala 7, 370 05 České Budějovice pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Hluboká nad Vltavou. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Zastupitel p. Šindelář opětovně upozornil na zlomený strom před objektem Podzámčí. Pan 
starosta přislíbil projednání vysazení nového stromu s vlastníkem objektu, případně vysazení 
stromu na náklady města. 
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c) Zastupitel p. Bartoň vznesl dotaz na další fungování informačního centra. Pan starosta jej 
seznámil se stavem věci a dále s tím, že stávající nájemce infocentra, pan Grill, jej přenechá 
do podnájmu panu Vlasákovi, který zajistí jeho provoz a současně zde bude provozovat 
kavárnu. Věc však spadá do kompetence rady města a ta ji projedná na svém příštím zasedání. 
 
d) Zastupitel p. Irovský upozornil na skutečnost, že městská policie měří rychlost vozidel na 
nově opraveném mostě u Bavorovic a uvedl, že takové jednání považuje za šikanu řidičů. 
Doporučil, aby byla rychlost měřena u přechodů pro chodce či u škol. Pan starosta přislíbil 
věc prověřit a pana Irovského o výsledku informovat. 
 
e) Zastupitel p. Vácha vznesl dotaz na důvod zúžení vozovky u CO v Zámostí a dále na dobu 
tohoto dopravního omezení. Ing. Smrčka přislíbil věc prověřit a pana Váchu o výsledku 
informovat. 
 
Po vyčerpání bodů programu pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání 
zastupitelstva města ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Jiří Prokeš  Jiří Karvánek 

starosta města  ověřovatelé zápisu 
 


