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Z á p i s 
ze 16. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 10.12.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  19 
 
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  19   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 předložil zastupitelstvu návrh na členy volební a návrhové komise a ověřovatele 
zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 396/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: p. Čmejrek, p. Slepička, Mgr. Bartoň 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, zdržel se –  3, proti - 0     
 
Usnesení č. 397/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Irovského, MUDr. Rebana 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, zdržel se - 2, proti - 0       
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo program 
jednání schválilo. 
 
Usnesení č. 398/12 
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. 
2) Návrh rozpočtu 2013: 

a) Schválení rozpočtového provizoria na r. 2013. 
b) Rozpočtový výhled 2013 – 2016.  

3) Rozpočtová opatření.  
a) RO - pověření rady města k provedení RO k 31.12.2012.  
b) RO - účetního charakteru schválená v RM - na vědomí.  
c) RO - účetního charakteru a příjmy k 10.12.2012.  
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d) Přijetí dotace OPŽP a čerpání úvěru  - Zateplení ZŠ.  
e) Dotace MZe na úroky z úvěru -  ČOV Zámostí.  
f) Havárie na zimním stadionu.  
g) Výměna střešních oken - byt. č. 5, Masarykova 42.  
h) Myčka - jídelna ZŠ – havárie. 
i) Oprava plotu – ZŠ. 
j) Dotace Jč kraje pro SDH. 
k) Žádost PMH – výpadek příjmů z pronájmu parkovišť – navýšení dotace.  

4) Granty a dotace  
a) Žádosti o dotace Jč kraje na r. 2013 – STAŽENO Z PROGRAMU. 
b) Výsledek šetření ÚHOS - Modernizace MŠ - dotace ROP. 
c) Vypořádání námitek  - Cyklostezka Hluboká-Poněšice úsek II,III - dotace ROP. 
d) Pokračování v administraci projektu  - zateplení MŠ čp. 62 - Zelená úsporám. 
e) Příspěvky Nadace ČEZ - schválení změn projektů. 
f) Pravobřežní cyklostezka – úsek I – smlouva s obcí Hrdějovice, příspěvek města ČB. 
g) Rekonstrukce místních komunikací – dodatek smlouvy s ROP. 

5) Územní plány: 
a) Změna ÚP – BUD s.r.o. 
b) Změna ÚP – východní část Smetanovy ul.  

6) Místní poplatek za komunální odpad  - vydání OZV č. 3/2012 a OZV č. 4/2012.  
7) Dispozice s majetkem: 

a) Žádost o prodej pozemků parc. č. 469/1, 469/6, 469/7 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
(lokalita Holý Vrch) - BUD s.r.o. – STAŽENO Z PROGRAMU. 

b) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod tělesem komunikace Líšnice - 
Radonice - Pozemkový fond ČR. 

c) Žádost o koupi pozemku parc.č.1221 v k.ú.Líšnice – manželé Touškovi. 
8) Různé. 

a) Dar ZŠ – souhlas zřizovatele.      
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2013 s tím, že byl předložen návrh s příjmy 
ve výši  91 489,555   tis. Kč a s výdaji ve výši 93 929,814 tis. Kč. V předloženém materiálu 
byly vysvětleny rozdíly oproti návrhu, který byl projednán v radě města. Tyto částky jsou 
vždy dle potřeby v dalších variantách rozpočtu upravovány.  
Schodek rozpočtu bude kryt předpokládaným přebytkem. Starosta upozornil, že daňové 
příjmy jsou nastaveny na úroveň letošního roku a to se jeví vzhledem k informacím jako 
konzervativní. 
Na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2013 zastupitelstvo odsouhlasilo, v souladu 
s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové 
provizorium na r. 2013 včetně pravidel čerpání. Projednávání dalších návrhů a předpokládané 
schválení konečného rozpočtu proběhne počátkem roku 2013. Jde o standardní postup, 
k němuž se zastupitelstvo uchyluje každoročně, neboť rozpočet města je schvalován až po 
schválení státního rozpočtu. 

 
Současně zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtový výhled na r. 2013-2016, v souladu s § 3 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a bylo informováno o 
splácení úvěrů. 
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Usnesení č. 399/12 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
 rozpočtové provizorium města pro rok 2013 ve výši předloženého návrhu rozpočtu  
 (příjmy –  91 489,555   tis. Kč, výdaje – 93 929,814 tis. Kč) a 
   s t a n o v u j e 

čerpání rozpočtu ve výši max. 1/12 na každý měsíc do doby schválení konečného 
rozpočtu roku 2013.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 400/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 
 s rozpočtovým výhledem města pro roky 2013 - 2016 dle předloženého návrhu.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 3) 
a) Aby mohlo dojít k provedení věcných změn rozpočtu za období od posledního jednání 
zastupitelstva města v roce 2012  do 31. 12. 2012 je nutno, v souladu s § 16 odst. 1c) zákona 
č. 250/2000 Sb., pověřit radu k provedení těchto změn. 
 
Usnesení č. 401/12 
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e 

radu města k provedení rozpočtových opatření na věcné změny rozpočtu na konci r. 
2012,  dle § 16 odst.1c) zákona č. 250/2000 Sb. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) 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: 

Rozpočtová opatření účetního charakteru:  
• RO č. 120/12 k 19.11.2012 ze dne 19.11.2012  
• RO č. 131/12 k 30.11.2012 ze dne 03.12.2012  

Podle uvedeného pověření jsou nyní tato RO předložena na vědomí jednání zastupitelstva 
města.  
 
Usnesení č. 402/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtové opatření č. 120/12 schválené radou města dne 19.11.2012 a rozpočtové 
opatření č. 131/12 schválené radou města dne 03.12.2012 na základě pověření, které 
udělilo radě města zastupitelstva města usnesením č. 86/11. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c)  

i) Předložena byla rozpočtová opatření k 10.12.2012 - přesuny mezi paragrafy a 
položkami a drobné příjmy.  
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Usnesení č. 403/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 134/12 v příjmové a 
výdajové části rozpočtu „Rozpočtové opatření účetního charakteru a příjmy 
k 10.12.2012“ dle Přílohy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 

 
ii)  Bylo nutno upravit rozpočet v příjmové části – dotace investiční dle skutečnosti: 
- byla vyplacena dotace ROP na projekt „Cyklostezka Hluboká-Poněšice úsek II a 

III“ ve výši 12 621 281,48 Kč, v rozpočtu je zařazen příjem ve výši 13 644 000,- 
Kč tj. příjem nižší o 1 022 718,52 Kč, 

- v r. 2012 nebude vyplacena předpokládaná dotace ROP ve výši 2 991 000,- Kč 
z II. etapy projektu „Rekonstrukce místních komunikací“, o tuto částku je upraven 
rozpočet. 

 
Usnesení č. 404/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 135/12 v příjmové části 
rozpočtu snížením o 1 022,71852 tis. Kč na „Dotace ROP – Cyklostezka Hluboká-
Poněšice-úsek II,III“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4223 Dotace ROP – Cyklostezka Hluboká-Poněšice-
úsek II,III                                              snížení o 

1 022,71852 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 405/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 136/12 v příjmové části 
rozpočtu snížením o 2 991 tis. Kč na „Rekonstrukce místních komunikací – dotace 
ROP“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4223 Rekonstrukce místních komunikací – dotace 
ROP                                                       snížení o 

2 991 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Město obdrželo v souvislosti se započetím realizace projektu „Zateplení ZŠ Hluboká nad 
Vltavou“ 3. platbu dotace v rámci programu OPŽP v celkové výši 6 343 666,20 Kč. Na 
minulém jednání zastupitelstva byla přijata dotace ve výši 409 320 Kč. O uvedené částky se 
snížilo čerpání úvěru. Rozpočet s příjmem dotace z tohoto projektu letos nepočítal.  
 
Usnesení č. 406/12 
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, rozpočtovým opatřením č. 137/12 
v příjmové části: 
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- ve výši 352,42590 tis. Kč na „INV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ“  
- ve výši 5 991,24030 tis. Kč na „INV dotace FS – Zateplení ZŠ“  
- snížením o 6 752,98620 tis. Kč na „Zateplení ZŠ – úvěr“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4213 INV dotace SFŽP – Zateplení ZŠ     (ÚZ 90877) 352,42590 
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4216 INV dotace FS – Zateplení ZŠ         (ÚZ 15835) 5 991,24030 
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 8123 Zateplení ZŠ - úvěr                           snížení o  6 752,98620 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Město čtvrtletně přijímá od MZe dotaci na úhradu části úroků z úvěru na akci 
„Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou, Zámostí“ V rozpočtu byl předpokládán příjem této 
neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč. Skutečnost r. 2012 činí 413 038,54 Kč.  
 
Usnesení č. 407/12 
zastupitelstvo města      s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 138/12 v příjmové části 
navýšením o 13,03854 tis. Kč na „Dotace MZe - úrok z úvěru – ČOV Zámostí“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4116 Dotace MZe - úrok z úvěru – ČOV Zámostí    
                                                            navýšení o  

13,03854 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Dne 23.11.2012 bylo obsluhou zimního stadionu zjištěno, že zatím z neznámého důvodu 
došlo k úniku chladícího média z chladícího systému. Vzhledem k začínající zimní sezoně 
bylo třeba věc urychleně vyřešit a byla proto na základě pokynu starosty města objednána 
dodávka chladícího média – 95% lihu u společnosti LIHO – Blanice spol. s r.o., se sídlem 
Blanice 11, Mladá Vožice a mohla tak být bez zpoždění zaledována hrací plocha ZS. Celá 
událost byla jako havárie nahlášena pojišťovně. Spol. LIHO vyfakturovala dodávku lihu 
částkou 290.309,- Kč vč. DPH. Vzhledem k nutnosti řešit havarijní situaci, byla faktura, na 
základě předjednání se starostou, místostarostou a většinou zastupitelů, dne 28.11.2012 
zaplacena a následně byla věc projednána radou města.  

 
Usnesení č. 408/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

- s proplacením faktury č. 212510215, ze dne 27.11.2012, znějící na částku        
290.309,- Kč vč. DPH společnosti LIHO – Blanice spol. s r.o., se sídlem Blanice 
11, Mladá Vožice.  ZM pověřuje MÚ administrací věci.   
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- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 139/12 ve výdajové části 
ve výši 290,309 tis. Kč na „Nákup chladícího média - zimní stadion-havárie“ 

   
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5139 Nákup chladícího média - zimní stadion-havárie 290,309 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Manželé Martina a Zbyněk Novotných užívají městský podkrovní byt č. 5 v domě 
Masarykova ul. čp. 42. Vlivem stáří (17 let) došlo k havarii dřevěných střešních oken (4 velká 
a 1 malé) a to tím způsobem, že se okna prakticky rozpadají. Okny zatéká a proniká vítr a 
dochází k zamáčení sádrokartonu kolem oken a jeho plesnivění. PMH požádal uvolnění 
finanční částky 78.246,- Kč na odstranění vzniklé závady, nebo o zařazení do rozpočtu           
r. 2013.  

 
Usnesení č. 409/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

- s výměnou 5 ks střešních oken v bytě č. 5, Masarykova čp. 42,  
- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 140/12 ve výdajové části 

ve výši 78,246 tis. Kč na „Výměna oken bytu č. 5, Masarykova 42“. 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 5171 Výměna oken bytu č. 5, Masarykova 42 78,246 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h,i) Základní škola požádala o navýšení rozpočtu ZŠ: 

i) Ve školní jídelně došlo k havárii myčky z roku 1982. Bylo nutné v rámci zachování 
provozu pořídit novou.  Oprava stroje již nebyla možná. Náklady na pořízení myčky 
činí 166 800 Kč vč. DPH. 
ii)  Nezbytné úpravy oplocení víceúčelového hřiště. Jedná se o opravu stávajícího 
oplocení, když zde hrozí zranění uživatelů hřiště. Dále se jedná o navýšení oplocení na 
jedné straně hřiště o cca 150 cm, aby nedocházelo při přestřelení branky k poškození 
nové fasády pavilonu 1.stupně.     
 

Usnesení č. 410/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 141/12 ve výdajové části 
navýšením rozpočtu ZŠ o 166,8 tis. Kč na „Myčka do ŠJ“ a o 43,840 Kč na akci 
„Oprava plotu víceúčelového hřiště“.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 6351 Myčka do ŠJ - ZŠ 166, 8  
 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 5331 Oprava plotu víceúčelového hřiště - ZŠ 43,840 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j) Jč Kraj poskytl městu účelovou neinvestiční dotaci u rozpočtu MV – generální ředitelství 
HZS ČR na výdaje jednotek SDH v r. 2012. Dotace je určena na odbornou přípravu velitelů, 
strojníků, nositelů dýchací techniky/motorové pily a na udržení akceschopnosti.  
 
Celková výše dotace  30 270,- Kč 
Z toho: 
SDH Hluboká n.V.  15 615,- 
SDH Bavorovice       720,- 
SDH Hroznějovice        240,- 
SDH Kostelec   13 695,-  
 
Usnesení č. 411/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í    

s přijetím neinvestiční dotace od Jč kraje na výdaje jednotek SDH v r. 2012 a 
s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 142/12 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 30,270 tis. Kč na „NIV dotace Jč kraje  pro SDH“, ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 30,270 tis. Kč na „Požární ochrana -SDH“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

  NIV dotace Jč kraje  pro SDH          ( UZ 14004) 30,270 
 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5xxx Požární ochrana -SDH 30,270 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
k) Na město se obrátil ředitel PMH s žádostí o vykrytí výpadku příjmů z pronájmu parkovišť 
ve výši 100 tis. Kč. Rada města projednala žádost Miloslava Bůrky o snížení odvodu 
z provozu městských parkovišť o 100 tis. Kč. Tuto částku by splatil provozovatel v příštím 
období. Rada si vyžádala od p. Bůrky návrh splátkového kalendáře s tím, že požaduje lhůtu ke 
splacení co nejkratší tak, aby to nemělo žádný vliv na výběrové řízení na provozovatele 
parkovišť v našem městě.  
 
Usnesení č. 412/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í    

s uvolněním částky 100 tis. Kč pro PMH na pokrytí výpadku příjmu PMH z pronájmu 
parkovišť v r. 2012 a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 143/12 
ve výdajové části rozpočtu navýšením o 100 tis. Kč na „PMH – dotace“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5331 PMH – dotace                                     navýšení o 100 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 4) 
a) Bod byl stažen z programu. 
 
b) V období 2009 - 2010 proběhla fyzická realizace projektu Modernizace MŠ Hluboká nad 
Vltavou. Projekt byl rozdělen do 2 etap. V dubnu 2010 byla na ÚRR podána žádost o 
proplacení 1.etapy projektu a  předložena závěrečná zpráva. Žádost o proplacení 2.etapy 
nebylo možno podat, protože nebyla proplacena 1.etapa. V prosinci 2010 rozhodl ÚRR o 
zaslání dokumentace k výběrovému řízení na ÚOHS. V lednu 2012 bylo oznámeno 
pozastavení administrace projektu z důvodu šetření podezření na nesrovnalost. Dne 
21.11.2012 ÚOHS městu sdělil, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci 
úřední. Jelikož tím byly odstraněny nesrovnalosti bránící další administraci projektu, je 
možno požádat ÚRR o vyplacení dotace.  
 
Usnesení č. 413/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledek šetření ÚHOS o postupu města při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce a 
dostavba školky – Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ a sdělení, že ÚHOS neshledal důvody 
pro zahájení správního řízení z moci úřední a ukládá MÚ požádat ÚRR o vyplacení dotace 
ROP z projektu „Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou“. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na základě usnesení ZM ze dne 5.11.2012 uplatnilo město vůči Úřadu regionální rady 
(ÚRR) námitky s výhradou k „Oznámení příjemci o krácení finančních prostředků dotace“ 
ROP a k výsledku fyzické kontroly interim na projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice úsek II a III“. ÚRR dne 23.11.2012 zaslal městu dopis „Vypořádání 
námitek proti krácení finančních prostředků dotace“, kde sděluje, že námitky nepřinesly nové 
informace a skutečnosti, a že námitkám nebylo vyhověno. Tímto se podle ÚRR nemění 
původní výše krácení dotace celkem ve výši 1 023 047,25 Kč. Současně ÚRR sdělil, že tímto 
končí kontrolu projektu a připravuje podklady k vyplacení dotace. Dne 29.11.2012 vyplatil 
ÚRR městu dotaci ve výši 12 621 281,48 Kč. 

 

Celkem korekce  1 023 047,25 

Dotace po korekci 12 621 281,48 

Dotace požadovaná 13 644 328,73 

 
Rada doporučila zastupitelstvu, aby uložilo MÚ, učinit právní kroky ke získání 
nevyplacených finančních prostředků dotace ROP a ke zrušení udělené korekce.  
Vzhledem ke správní lhůtě podalo město na ÚRR dne 7.12.2012, na základě konzultací 
s právníky, odvolání proti rozhodnutí o krácení dotace na uvedený projekt, dle správního 
řádu. Do 7.1.2013 běží také lhůta pro podání správní žaloby, což by mohl být další právní 
krok v této věci. 
 
Usnesení č. 414/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

oznámení ÚRR o Vypořádání námitek proti krácení finančních prostředků dotace ROP k 
projektu „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III, 
CZ.1.14/3.1.00/05.01890“ 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
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Usnesení č. 415/12 
zastupitelstvo města    u k l á d á 

MÚ učinit právní kroky ke zrušení rozhodnutí ÚRR o krácení finančních prostředků dle 
oznámení o Vypořádání námitek proti krácení finančních prostředků dotace ROP k 
projektu „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III, 
CZ.1.14/3.1.00/05.01890“ 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) 

a) Město podalo v roce 2010 žádost o dotaci do programu Zelená úsporám na projekt 
„Zateplení obvodového pláště a výměna oken MŠ č.62 Hluboká nad Vltavou“ 
(Schwarzenbergská MŠ). Žádost byla na SFŽP akceptována, posouzena, bodově 
ohodnocena a zařazena do tzv. zásobníku projektů, vzhledem k omezené výši 
disponibilních prostředků v programu Zelená úsporám. V současné době byla 
uvolněna alokace na projekty v segmentu veřejných budov ve výši 200 mil. Kč.  

b) V r. 2012 město podalo na ten samý projekt žádost o dotaci i do 35. výzvy programu 
OPŽP (prioritní osa 3, oblast podpory 3.2). Dne 25.10.2012 byl na webu OPŽP 
zveřejněn tento projekt v seznamu schválených žádostí. Oficiální dopis o schválení 
projektu nebyl dosud na MÚ doručen. 

 
Vzhledem k tomu, že byla podána žádost na stejný projekt jak do programu Zelená úsporám 
tak i do programu OPŽP, je nutno ve lhůtě do 19.12.2012, zaslat na SFŽP závazné stanovisko, 
zda město žádá (nebo nežádá) o pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory 
v segmentu veřejné budovy v programu Zelená úsporám. Důvodem je vyloučení duplicity 
čerpání podpory na jedno a totéž opatření. Pokud město nezašle kladné stanovisko bude 
žádost v programu Zelená úsporám z další administrace vyřazena. V případě schválení žádosti 
v rámci 35.výzvy OPŽP bude žádost v programu Zelená úsporám zamítnuta a naopak.  
 
Usnesení č. 416/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s pokračováním administrace žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zateplení 
obvodového pláště a výměna oken MŠ č.62 Hluboká nad Vltavou“ v segmentu veřejné 
budovy v rámci programu Zelená úsporám. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Nadace ČEZ oznámila, že na základě žádosti města souhlasí: 

a) se změnou termínu čerpání nadačního příspěvku na akci „Odpočinková zóna Domova 
důchodců“ ve výši 200 tis. Kč do 31.12.2013. 

b) se změnou účelu projektu „Bezpečná křižovatka Zámostí“ na projekt „Bezpečný 
přechod silnice II/105“ a se změnou termínu čerpání nadačního příspěvku ve výši 250 
tis. Kč na tuto akci do 28.2.2013. 

 
Usnesení č. 417/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- se změnou termínu čerpání nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt 
„Odpočinková zóna Domova důchodců“ ve výši 200 tis. Kč do 31.12.2013 a 
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy, 
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- se změnou účelu projektu „Bezpečná křižovatka Zámostí“ na projekt „Bezpečný 
přechod silnice II/105“ a se změnou termínu čerpání nadačního příspěvku Nadace 
ČEZ ve výši 250 tis. Kč na tuto akci do 28.2.2013 a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Rada města dne 19.11.2012 souhlasila s podáním žádosti o dotaci SFDI na realizaci úseku 
„I“ projektu „Vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý  břeh“. 
Jedná se o úsek cca 800 okolo Fischpointu Hrdějovice, v k.ú. Hrdějovice. Na projektu 
spolupracuje obec Hrdějovice poskytnutím součinnosti při majetkoprávním vypořádání.  

a) Protože se část "I" pravobřežní cyklostezky nachází v katastrálním území obce 
Hrdějovice, musí být součástí žádosti o příspěvek ze SFDI Smlouva o spolupráci 
uzavřená s obcí Hrdějovice, která bude řešit finanční a majetkoprávní vypořádání 
akce. Město Hluboká zajistí: projektovou dokumentaci, podání žádosti o příspěvek 
SFDI, alokaci vlastních zdrojů a realizaci stavby. Dále se město Hluboká nad Vltavou 
zavazuje, že do tří měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu převede bezplatně 
cyklistickou stezku do vlastnictví obce Hrdějovice. Obec Hrdějovice bezplatně 
poskytne dotčené pozemky po dobu realizace projektu a zajistí zařazení do pasportu 
komunikací a údržbu po dobu 8 let od ukončení akce. Po uvedenou dobu se oba 
partneři rovněž zavazují zajistit pojištění cyklostezky před případnými škodami, které 
by mohly nastat z důvodu umístění cyklostezky v zátopové oblasti.  

b) Na základě jednání starosty o financování projektu „Vltavská cyklostezka České 
Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý  břeh - úsek J,K,M“ z dalších zdrojů bylo 
městu předběžně oznámeno, že město Č. Budějovice poskytne Hluboké ještě v r. 2012 
na uvedený projekt příspěvek ve výši 605 tis. Kč. Nadace Jihočeské cyklostezky 
přislíbila příspěvek 500 tis. Kč na r. 2013. 

 
Usnesení č. 418/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

se Smlouvou o spolupráci s obcí Hrdějovice při realizaci akce „Vltavská cyklostezka 
České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý břeh – úsek I“, v souladu 
s podmínkami pro podání žádosti o dotaci SFDI a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 419/12 
zastupitelstvo města      s o u h l a s í 

- se smlouvou o příspěvku města České Budějovice na projekt „Vltavská 
cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý  břeh, úsek J,K,M“ a 
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy,  

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 144/12 v příjmové části 
ve výši 605 tis. Kč na „Příspěvek města ČB-Vltavská cyklostezka České 
Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý  břeh, úsek J,K,M “ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4221 Příspěvek města ČB - Vltavská cyklostezka 
České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, pravý  
břeh, úsek J,K,M 

605 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Dne 6.12.2012 ÚRR předložil k odsouhlasení Dodatek č. 2 Smlouvy o podmínkách 
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu 
„Rekonstrukce místních komunikací“. Předmětem dodatku je změna monitorovacích 
ukazatelů - snížení hodnoty monitorovacího ukazatele „délka rekonstruovaných komunikací“ 
z 1,41 km na 1,299 km. Toto snížení vzniklo v důsledku zaměření místních ulic dle 
skutečného stavu po odečtení nezpůsobilých částí vozovky. 
 
Usnesení č. 420/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s Dodatkem č. 2 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad  k projektu „Rekonstrukce místních komunikací, 
CZ.1.14/1.5.00/03.01063“ 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
a) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost BUD s.r.o. se žádostí o změnu 
územního plánu na pozemcích parcelní číslo 468/2, 468/6, 468/7 a 469/8 katastrální území 
Hluboká nad Vltavou – lokalita jižně od ZTV Holý Vrch IV. Rada města dne 10.9.2012 
s předloženým návrhem nesouhlasila z důvodu. že v návrhu byla předložena velmi hustá 
zástavba. Dne 30.10.2012 společnost BUD záměr doplnila, souhlasí s rozvolnější zástavbou a 
současně žádá změnu veřejné zeleně na pozemcích mezi cestou k Zíkovu lomu a zástavbou 
ZTV Holý Vrch IV. na zeleň soukromou. Stavební a bytová komise i následně rada města dne 
19.11.2012 tuto změnu doporučila. Zastupitelstvo projednání věci odložilo. 

 
b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili majitelé pozemků na východním okraji Zámostí 
(za Smetanovou ulicí).  

Jedná se o několik změn, které by bylo vhodné řešit najednou: 
• Paní Pařízková připravuje delší dobu spolu s vlastníky sousedních pozemků 

výstavbu ZTV. Po zaměření území a jednání s vlastníky dotčených pozemků 
bylo navrženo posunutí navržené komunikace v území východním směrem a 
s tím spojené rozšíření zastavitelného území o jeden stavební pozemek na 
komunikaci navazující – jedná se o změnu územního plánu obce 

• Současně vlastníci výše uvedených dotčených pozemků upřesnili strukturu 
vnitřních komunikací. Vzhledem k tomu, že se liší od stávajícího územního 
plánu zóny, žádají o jeho změnu 

 
Žádosti předložili: Josef Pařízek, Eva Pařízková, Miroslava Mužíková, Edita Hamerníková, 
EGE s.r.o., René a Jiřina Kekelyovi, Jana a Josef Frydrychovi. 
 
Přesný rozsah rozšíření zastavitelného území bude ještě ovlivněn požadavkem orgánů 
ochrany životního prostředí na úpravu biocentra a biokoridoru u Lučního potoka. 
 
Usnesení č. 421/12 
zastupitelstvo města   s c h v a l u j e 

pořízení změny územního plánu obce a územního plánu zóny Zámostí na pozemcích 
na východním okraji Zámostí katastrální území Hluboká nad Vltavou 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 6) 
Zastupitelstvo města projednalo návrh PMH na zvýšení místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na 
základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálních odpadů za r. 2011 by poplatek činil 
cca 900 Kč. Vzhledem k stávající situaci navrhl PMH jeho výši v úrovni 600-700 Kč za osobu 
a rok. Nyní je poplatek na výši 500 Kč. Rada města nedoporučila zvýšení „poplatku za 
odpad“ a doporučila ponechat současnou výši poplatku 500 Kč. 
 
V souvislosti s uvedenými změnami zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 
zastupitelstvo projednalo návrh na změnu (zrušení) platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 
o místních poplatcích a vydání dvou nových samostatných vyhlášek: 

a) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s přílohou o rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálních odpadů, účinnost 
od 1.1.2013. Vyhláška nově zpoplatňuje cizince a současně některé skupiny cizinců 
osvobozuje. 

b)  Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, účinnost od 
1.1.2013.Vyhláška obsahuje ostatní místní poplatky a jsou v ní promítnuty změny, 
které byly upraveny vyhláškami č. 1/2011, 2/2011 a 2/2012. Dále jsou do vyhlášky 
promítnuty dosud neupravené změny, které nastaly v důsledku změny zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích (změna vymezení části osob osvobozených od 
poplatku ze psů a od poplatku za lázeňský a rekreační pobyt) a další drobné změny. 

 
Rada města doporučila obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 a č. 4/2012, schválit. Současná 
vyhláška č. 1/2010 by nebyla v části týkající se „poplatku za odpad“ aplikovatelná. 
Zastupitelstvo města souhlasilo s doporučením rady nezvyšovat „poplatek za odpad“ a rovněž 
odsouhlasilo navržené vyhlášky.  

 
Usnesení č. 422/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s ponecháním místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v současné výši 500 Kč za 
poplatníka a kalendářní rok, 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 423/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

- s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, s účinností od 1.1.2013, dle předloženého návrhu,  

- s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 místních poplatcích, s účinností od 
1.1.2013, dle předloženého návrhu. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 7) 
a) Bod byl stažen z programu. 
 



-13- 

b) Město plánuje v roce 2013 uskutečnit opravu komunikace Radonice – Líšnice, která je 
v havarijním stavu. V souvislosti s touto akcí oslovil město Pozemkový fond ČR, aby si 
požádalo o bezúplatný převod pozemků pod tělesem komunikace do vlastnictví. Jedná se o 
pozemky parc. č. 1202/17, 1202/18, 1202/19, 1202/20 v k.ú. Líšnice u Kostelce.  
 
Usnesení č. 424/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků nacházejících se pod tělesem 
komunikace Líšnice – Radonice parc. č. 1202/17, 1202/18, 1202/19, 1202/20 v k.ú. 
Líšnice u Kostelce, Pozemkovému fondu ČR. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušných dokumentů.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na město se obrátili Manželé Touškovi, bytem Líšnice 13, s žádostí o prodej pozemku 
parc. č. 1221 o výměře 110 m2 v k.ú. Líšnice u Kostelce – viz situace. Žadatelé vlastní RD na 
pozemku parc. č. 11 v sousedství a RD na pozemku parc. č. 13, ke kterému pozemek parc. č. 
1221 bezprostředně přiléhá. Pozemek o jehož prodej je žádáno je navíc historicky zaplocen a 
jeho odkoupením by byl uveden faktický stav na stav právní.   
 
Usnesení č. 425/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s prodejem pozemku parc. č. 1221 o výměře 110 m2 v k.ú. Líšnice u Kostelce 
manželům MUDr. Františkovi a MUDr. Libuši Touškovým, bytem Líšnice 13, 
Hluboká nad Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 70,- 
Kč za 1 m2 převáděné plochy. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 8) 
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 
Elchin Kazimov, Budweis trading s.r.o., na finanční dar ve výši 30 tis. Kč. Zastupitelstvo 
města jako zřizovatel ZŠ musí s tímto darem souhlasit, aby se vlastníkem daru mohla ZŠ stát. 
 
Usnesení č. 426/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s finančním darem ve výši 30 tis. Kč poskytnutým dárcem panem Elchin Kazimov, 
Budweis trading s.r.o., Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Hluboká nad Vltavou. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b)  Pan Šindelář poreferoval zastupitelstvu o činnosti kontrolního výboru za rok 2012 a uvedl, 
že byly zjištěny některé dílčí nedostatky ve vyúčtování subjektu, jež pobírá dotace 
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z městského rozpočtu. Tyto nedostatky je třeba v součinnosti s MÚ odstranit. Dále požádal 
MÚ aby vešlo do jednání s provozovateli baseballového areálu a adrenalin parku o oddělení  
komerčních a nekomerčních aktivit a s tím související změně nájemní smlouvy. 
 
c)  Pan Šťastný sdělil, že nechal vypracovat koncepci parkování ve městě. Materiál předloží 
MÚ a zde bude k dispozici k nahlédnutí všem zastupitelům. V této souvislosti bylo 
jednotlivými zastupiteli debatováno o možné koncepci parkování ve městě. 
 
d) Pan Irovský navrhl, aby město investovalo prostředky do rekonstrukce elektroinstalace ve 
zdravotním středisku v souvislosti s uzavřením nových nájemních smluv s lékaři. Dále 
požádal o zajištění rekonstrukce Zborovské ulice a zámecké cesty. 
 
e)  Mgr. Bartoň požádal ředitele PMH p. Rause o vysvětlení ohledně výměny popelnic ve 
Fügnerově ulici za kontejnery. Pan Raus věc vysvětlil, když uvedl, že výměna byla provedena 
na objednávku bytového družstva.  
 
f)  Pan Čmejrek vznesl dotaz na termín realizace stavby veřejných WC na centrálním 
parkovišti. Pan starosta uvedl, že k realizaci stavby dojde v roce 2013, pokud to dovolí 
rozpočtové možnosti města. 
 
Po vyčerpání bodů programu pan starosta poděkoval přítomným za účast a za práci v roce 
2012, popřál klidný rok 2013 a jednání zastupitelstva města ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Václav Irovský  MUDr. Jan Reban 

starosta města  ověřovatelé zápisu 
 


