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Zápis 
z 28. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 25.5.2009  
 
 
Přítomni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef  Půr, 

Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač 
 
Omluven: Ing. Pavel Dlouhý,  
 
K bodu 1) 

   
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 1070/09  
rada města s c h v a l u j e 

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

a) Prodej pozemků parc. č. 411 a 423/5 (lokalita Hůrka) v k.ú. Hluboká n.Vlt.  
b) Pronájem části pozemku parc. č. 292 (lokalita Hamr) v k.ú. Hluboká - p. Horník. 
c) Pronájem části poz. parc. č. 121 (lokalita Podskalí) v k.ú. Hluboká - manž. Šimkovi. 
d) Pronájem pozemku parc. č. 455/14 (lokalita u Hněvkovické přehrady) v k.ú. 

Jaroslavice u Kostelce - Ing. Fajtl  
e) Prodej pozemku parc. č. 477/17 (Sulimo) v k.ú. Hluboká n. Vlt. - MUDr. Bouzková. 
f) Prodloužení nájemní smlouvy - občerstvení na koupališti - p. Petr Dvořák. 
g) Souhlas s umístěním kabelu NN 1216/3 v k.ú. Kostelec - p. Kysnar. 
h) Prodej domu Pražská 594 (areál CO). 
i) Souhlas s vyhrazením parkovacích míst před restaurací v Purkarci - p. Křížek. 
j) Vypořádání pozemků pod cyklostezkou Hluboká – Munice. 
k) Zaměření poz. p.č. 196/11  v k.ú. Purkarec - p.Tourek – STAŽENO Z PROGRAMU. 
l) Stanovení postupu při vymáhání pohledávky za nezaplacené nájemné - p. Borovka. 
m) Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku p.č.1682/2 - Jiří Baloun. 
n) Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti Pollenica s.r.o. na adrese trvalého 

pobytu – p. Jankovský. 
o) Přidělení bytu č. 3 – garsonka - Masarykova 42 – STAŽENO Z PROGRAMU. 
p) Byt č. 2 – 3+1, Zborovská 80 – STAŽENO Z PROGRAMU. 
q) Byt č. 5 – 3+1, Purkarec 131. 
r) Ukončení pronájmu pozemku – k.ú. Bavorovice – p. Irovský. 
s) Prodej pozemku u Jednoty – Smlouva o smlouvě budoucí kupní – NOVA projekt s.r.o. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Žádost o finanční příspěvek na Jarní drezurní závody – KONĚ VONDROV JTJ HHC. 
b) Žádost o příspěvek na presentační brožuru - Spolek Vltavan Purkarec. 
c) Dotace JčK na volby do EP. 
d) RO účetního charakteru. 
e) Presentace města v příloze Deníku Cesty městy. 
f) Dar Nadace ČEZ na opravu střech muzea voroplavby Purkarec. 
g) Příspěvek JO Slavoj Hluboká na regatu o Pohár města. 
h) Navýšení rozpočtu knihovny – výměna akumulačních kamen. 
i) Žádost TJ Bavorovice o příspěvek. 
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j) Žádost FC Mariner o příspěvek na el. energii v budově se šatnami na hřišti.  
k) Navýšení nákladů na hřbitov. 
l) Výdaje na úhradu služeb a nájmu bytu Nikoly Dvořákové, nám. Čsl armády 34. 

4) Různé. 
a) Smlouva s EON na r. 2010. 
b) Přístavba Domova důchodců – rozpočet akce. 
c) Přístup na pozemek z pozemku města – p.Mášová , ul. Nad Parkovištěm. 
d) VŘ na zhotovitele stavby „Cyklostezka Hluboká – Poněšice“. 
e) VŘ – Požární nádrž Jeznice, Vorařské muzeum Purkarec. 
f) Úpravy odměn ředitelů ZŠ a MŠ – STAŽENO Z PROGRAMU. 
g) Odvodnění od Hosína. 
h) Připojení na komunikaci Lipová. 
i) Rekonstrukce chodníku Masarykova ul. od Parkhotelu ke křižovatce. 
j) Žádost o zakoupení vozidla pro účely SDH Purkarec.  
k) Zvýšení objemu finančních prostředků  pro OV Líšnice na rok 2009.  
l) Žádost o zakoupení výkonného projektoru do kina Panorama – dar Nadace ČEZ.  
m) Žádost o navýšení prostředků na hasičárnu v Kostelci.  
n) Navýšení prostředků na akci „Purkarec – šatna ke hřišti“. 
o) Žádost o zařazení akce „Vybudování pláže Purkarci“do rozpočtu roku 2010. 
p) Výměna pozemků pod komunikacemi mezi městem a Lesy ČR, s.p. 
q) Objekt restaurace v Municích – informace o ceně a nákladech na nutné opravy.   
r) Umístění hracích automatů v hotelu Bakalář -  informace. 
s) Žádost o příspěvek na 4.ročník festivalu vodních sportů Wave 09. 
t) Příspěvek na organizaci utkání Jágr týmu. 
u) Žádost o povolení prodeje zmrzliny v jednom ze stánků na zámecké cestě. 
v) Vodovod u jezu – vyjádření rady. 
w) Informace o zájezdu českokrumlovského pěveckého souboru Perchta a jeho nabídce 

obsadit několik volných míst obyvatelům Hluboké.  
x) Zvýšení ceny za pronájem lední plochy na zimním stadionu.  
 

Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
a) Na město se písemně obrátili manželé Vlastimil a Ludmila Bízkovi, společně s paní 
Eliškou Adamovou, se žádostí o koupi pozemků PK parc. č. 411 o výměře 4.375 m2 a KN 
parc. č. 423/5 o výměře 3.790 m2 (lokalita Hůrka) v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Dle sdělení 
žadatelů je důvodem žádosti probíhající revitalizace této lokality spočívající v jejím 
zasíťování a následném rozdělení na stavební parcely. Za tímto účelem bylo vlastníky 
pozemků v této lokalitě vytvořeno sdružení „Hůrka“, které bude stavbu ZTV pro budoucích 
46 stavebních parcel zajišťovat a financovat. Ostatní členové sdružení, tedy pan Karel Vácha, 
pana Karel Poborský a pan Miroslav Pýcha se k žádosti připojili a žádají o schválení prodeje 
shora uvedených pozemků manž. Bízkovým a pí. Adamové. Rada doporučila zastupitelstvu 
prodej odsouhlasit s tím, že bude realizován nejvyšší nabídce prostřednictvím realitní 
kanceláře, vše při dodržení podmínek k zajištění plynulosti výstavby ZTV v dotčené lokalitě. 
Tyto podmínky jsou obsaženy v Zásadách pro budování infrastruktury, nový vlastník s nimi 
bude seznámen a podmínkou uzavření kupní smlouvy bude jejich akceptace.    
 
Usnesení č. 1071/09 
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků PK parc. č. 411 o výměře 4.375 m2 a        
KN parc. č. 423/5 o výměře 3.790 m2 (lokalita Hůrka) v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
prostřednictvím realitní kanceláře nejvyšší nabídce minimálně za 700,- Kč za 1 m2 
s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, případného 
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geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladem do Katastru         
nemovitostí ČR. V podmínkách prodeje bude zahrnuto, že kupující bude souhlasit 
s přispěním finanční částkou sdružení vlastníků okolních pozemků coby investorů dle 
podílu velikosti pozemků na rozpočet příprav (ÚR,SP) a výstavby ZTV Hůrka, bude 
ochoten akceptovat podmínky Zásad výstavby infrastruktury, zaváže se bezplatně 
převést pozemky vyčleněné pro výstavbu komunikací do majetku města a žádným 
způsobem nebude ohrožovat plynulost výstavby ZTV.  

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátil Ing. František Horník, Hamry 499, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o 
nekomerční pronájem části pozemku parc. č. 292 o výměře 17.4 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Žadatel hodlá na předmětné části pozemku vybudovat dřevěný přístřešek pro 
parkování osobního automobilu.      
 
Usnesení č. 1072/09 
rada města   s o u h l a s í      

s pronájmem části pozemku parc. č. 292 o výměře 17.4 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
panu Ing. Františku Horníkovi, bytem Hamry 499, Hluboká nad Vltavou, za 
obvyklých podmínek na dobu neurčitou za účelem vybudování přístřešku pro 
parkování osobního automobilu. Žadatel je při stavbě přístřešku povinen postupovat 
v souladu s platnými právními předpisy a věc konzultovat se stavebním úřadem  
Hluboká nad Vltavou. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem nájemní smlouvy.    

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město se obrátili manželé Jaromíra a Karel Šimkovi, kteří provozují pneuservis 
v podskalí. Žadatelé hodlají postavit vedle svého pneuservisu přístřešek na obytné auto a 
zjistili, že pruh pozemku parc. č. st. 121, který je ve vlastnictví města, zasahuje za pozemek 
parc. č. 2042, který je ve jejich vlastnictví. Podali tedy žádost o souhlas s umístěním stavby na 
části pozemku parc. č. st. 121 a současně žádost o dlouhodobý pronájem této části pozemku 
(viz. orientační mapka). Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla podána měně než 15 dnů 
před minulým jednáním rady města, povolila tato při svém minulém jednání umístění stavby 
přístřešku a nyní, po vyvěšení záměru na ÚD (minimálně 15 dnů), je na místě aby RM 
rozhodla o pronájmu dotčené části pozemku.  
 
Usnesení č. 1073/09 
rada města s o u h l a s í    

s pronájmem části pozemku parc. č. st. 121 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře         
cca. 80 m2 manželům  Jaromíře a Karlu Šimkovým, bytem Fügnerova 688, Hluboká 
nad Vltavou, na dobu neurčitou za obvyklých podmínek. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem nájemní 
smlouvy.      

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Na město se opakovaně písemně obrátil Ing. Michal Fajtl, bytem U střelnice 140, 370 01 
České Budějovice, se žádostí o koupi pozemku parc. č. 455/14 o výměře 1.526 m2 v k.ú. 
Jaroslavice u Kostelce. Jedná o pozemek, který byl dříve součástí hospodářství jeho rodiny, 
přičemž v současné době je žadatel vlastníkem okolních pozemků. Dle sdělení žadatele je 
pozemek vlastníkem neudržován, dochází zde k černým skládkám odpadu a je poškozován 
zde tábořícími rybáři. Žadatel hodlá místo rekultivovat a udržovat jako louku, případně sad. 
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Na sousedním pozemku parc. č. 466/2, který je v jeho vlastnictví, pak hodlá postavit 
dřevostavbu pro trvalé bydlení své rodiny. 
Žádostí se rada města zabývala již na svém jednání dne 25.3.2008 a věc odložila s tím, že 
město v současné době nebude prodávat pozemky přímo sousedící s vodní plochou 
Hněvkovické přehrady. Žadatel dále alternativně navrhl dlouhodobý pronájem předmětného 
pozemku, nicméně žádost byla MÚ doručena dne 15.4.2009 a pronájem tedy nebylo možno 
při minulém jednání rady města (vzhledem k absenci splnění zákonné podmínky zveřejnění 
tohoto záměru na Úřední desce města nejméně po dobu 15 dnů) projednat. Rada města tedy 
při minulém jednání vyslovila alespoň předběžný souhlas s pronájmem a nyní, po vyvěšení 
záměru na ÚD města je nutno pronájem definitivně schválit.    
    
Usnesení č. 1074/09 
rada města s o u h l a s í   

s pronájmem pozemku parc. č. 455/14 o výměře 1.526 m2 v k.ú. Jaroslavice u 
Kostelce, panu Ing. Michalu Fajtlovi, bytem U střelnice 140, 370 01 České 
Budějovice, na dobu neurčitou, s výpověďní lhůtou 3 let, za obvyklých podmínek. 
Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem nájemní smlouvy. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Na město se opakovaně písemně obrátila MUDr. Miroslava Bouzková, bytem Hluboká nad 
Vltavou, se žádostí o koupi pozemku parc. č. 477/17 o výměře 1.577 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Svou žádost odůvodnila žadatelka tím, že je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 
477/16 a tyto dva pozemky hodlá v budoucnu sloučit a na těchto postavit rodinný domek.    
Stavební a bytová komise rady města žádost již při minulém vyřizování věci projednala a 
doporučila žadateli vyhovět, případně pozemek prodat za nejvyšší nabídku ceny 
prostřednictvím RK. Rada města následně věc odložila s tím, že město nepotřebuje prodávat 
pozemky v této lokalitě. Nyní rada doporučila zastupitelstvu prodat pozemek prostřednictvím 
realitní kanceláře nejvyšší nabídce. 
 
Usnesení č. 1075/09 
rada města    d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 477/17 o výměře 1.577 m2 
prostřednictvím realitní kanceláře nejvyšší nabídce, minimálně však za cenu 700,- Kč 
za 1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku a správní 
poplatek spojený s vkladem do Katastru nemovitostí.   

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 1076/09 
rada města    u k l á d á    

MÚ zajistit, po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem, prodej pozemku prostřednictvím 
RK za nejvyšší kupní cenu.  

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

 
f) Na město se obrátil pan Petr Dvořák, bytem Smetanova 768, Hluboká nad Vltavou, který na 
základě nájemní smlouvy ze dne 31.8.1999 a jejích dodatků provozuje občerstvení 
v prostorách městského koupaliště. Smlouva s panem Dvořákem je uzavírána vždy na dobu 
určitou od 1.5. do 30.9. a její podmínky nebyly od roku 1999 měněny. Dle Čl. 5 odst. 2 
smlouvy „celkové roční nájemné činí 10 % z obratu, resp. 10 % ze všech příjmů, které získá 
nájemce prodejem občerstvení v bufetu“. Nájemce je dále povinen každý rok doložit doklady 
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potvrzující jeho příjmy v dané sezoně a z této částky je vypočteno roční nájemné. Rada 
odsouhlasila dodatek ke smlouvě s tím, že byla stanovena minimální částku ročního 
nájemného. Bylo navrženo, aby se každoročně tato částka navyšovala v rámci dodatku o míru 
inflace za uplynulý rok.   
 
Usnesení č. 1077/09 
rada města   s o u h l a s í      

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.8.1999 s panem Petrem Dvořákem, 
bytem Smetanova 768, Hluboká nad Vltavou, na základě které má pronajaty nebytové 
prostory občerstvení v areálu městského koupaliště. Tento dodatek se uzavírá na dobu 
určitou od 1.5.2009 do 30.9.2009 s tím, že Čl. 5 odst. 2 smlouvy ze dne 31.8.1999 se 
tímto dodatkem doplňuje o větu: „,minimálně však roční nájemné činí částku 30 tis. 
Kč“. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a dále pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem tohoto dodatku k nájemní smlouvě.      

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Pan František Kysnar požádal jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s umístěním kabelu NN na pozemku parc. č. 1216/3 v k.ú. Kostelec, jenž je v majetku města.   
 
Usnesení č. 1078/09 
rada města s o u h l a s í 

s uložením kabelu NN na pozemku parc. č. 1216/3 v  k.ú. Kostelec s tím, že při 
pokládce kabelů nedojde ke kácení stromů ani narušení vzrostlé zeleně a musejí být 
dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí 
být dodrženy pokyny správce sítě a že 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 
 
h) Na město se písemně obrátila paní Monika Švehlová, bytem Pražská 594, Hluboká nad 
Vltavou, která společně se svým druhem obývá byt o výměře 84,85 m2 v městském domě na 
shora uvedené adrese. Jedná se o dům, který město získalo do vlastnictví od Ministerstva 
obrany ČR a který je dále obýván další rodinou. Žadatelka žádá o prodej jednotky, kterou 
obývá, případně o prodej celého domu.  
Dům není prohlášením vlastníka rozdělen na bytové jednotky a v KN tedy není veden jako 
bytový dům, ale jako rodinný dům. Z tohoto důvodu nelze prodávat jednotlivé byty v domě a 
spoluvlastnické podíly na společných částech domu a zastavěném pozemku, ale prodat je 
možno pouze celý dům – ať již jednomu nabyvateli do výlučného vlastnictví či více 
nabyvatelům do spoluvlastnictví. Další alternativou je učinit prohlášení vlastníka o vymezení 
jednotek a poté, co bude dům na jednotky rozdělen, tyto prodat jednotlivým nájemníkům. 
Takový postup s sebou ovšem nese další náklady o které by musela být navýšena kupní cena.  
Další komplikací v případě prodeje domu a zastavěného pozemku je ta skutečnost, že 
pozemek parc. č. st. 1393 (98 m2) a dům č.p. 594 na něm stojící se nachází uprostřed 
pozemku parc. č. 940/9 (1168 m2). Tento pozemek je možno rozdělit tak, aby byl k domu 
zajištěn minimálně přístup, v ideálním případě také manipulační prostor či zahrada (dle 
situace cca 500 m2). Zbývající část (cca 750 m2) lze nabídnout k prodeji samostatně pro 
výstavbu rodinného domu (pozemek je územním plánem určen pro výstavbu). Vypracování 
oddělovacího GP a cena takto odděleného pozemku opět navyšuje kupní cenu, která byla 
znalcem odhadnuta na cca. 800.000,- Kč za dům a zastavěný pozemek. Cena je jako 
v ostatních případech uvažována jako cena domu s obsazenými byty, tedy cca. ve výši 1/3 
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oproti domu bez nájemníků. Závěrem je třeba uvést, že pozemek parc. č. 940/9 dosud není ve 
vlastnictví města, nicméně převod je v současné době ve fázi schvalování Ministerstvem 
financí ČR.   
 
Usnesení č. 1079/09 
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu souhlasit s prodejem domu č.p. 594 stojícího na pozemku parc. č. st. 
1393 o výměře 98 m2 , tohoto zastavěného pozemku a dále pozemku, jenž bude 
oddělen GP z pozemku parc.č. 940/9 stávajícím nájemníkům domu do jejich 
podílového spoluvlastnictví za stanovenou cenu 1mil. Kč s tím, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, případného geometrického plánu a 
správní poplatek spojený s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Výměra nově 
vzniklého pozemku bude upřesněna do jednání zastupitelstva. Dále rada města 

 
u k l á d á    

MÚ zajistit oddělení pozemku pro případnou další výstavbu a tento nový pozemek 
připravit k prodeji 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Na město se obrátil pan Miroslav Křížek, který spolu se svou manželkou koupil objekt 
restaurace a ubytovny v Purkarci. V současné době pan Křížek provozuje restauraci a započal 
i s rekonstrukcí objektu na penzion. Součástí prodeje nebyly po předchozí dohodě pozemky 
parc. č. 834/20 a 834/21, které tvoří veřejné prostranství před restaurací a které jsou               
(a v minulosti vždy byly) využívány pro parkování. Pan Křížek žádá radu města o to, aby 
deklarovala, že parkovací místa na shora uvedených pozemcích mohou být využívána jako 
vyhrazená parkovací místa pro hosty jeho restaurace a jeho budoucího penzionu. Vzhledem 
k tomu, že obdobně bylo postupováno v některých případech hotelů na Hluboké, rada vzala 
využití parkovacích míst na vědomí.    
 
Usnesení č. 1080/09 
rada města b e r e  n a  v ě d o m í  

že parkovací místa na pozemcích parc. č. 834/20 a 834/21 budou využívána jako 
vyhrazená parkovací místa pro hosty  restaurace a penzionu p. Miroslava Křížka. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) Město v minulosti vybudovalo cyklostezku Hluboká nad Vltavou – Munice na pozemcích 
ve vlastnictví třetích osob. Tyto osoby poskytly pouze souhlas se stavbou tělesa cyklostezky a 
je tedy na místě vypořádat právní vztahy k pozemkům pod jednotlivými částmi cyklostezky.  
Na město se proto obrátili spoluvlastníci pozemku PK parc. č. 360 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, paní Věra Sládková a pan Vlastimil Sládek, kteří požádali o uzavření nájemní 
smlouvy, na základě které by část svého pozemku pod tělesem cyklostezky městu dlouhodobě 
pronajali. Výši nájemného nestanovili, nicméně nechávají na radě města aby jeho výši navrhla 
k dalšímu jednání.  Pro tento účel je třeba zmínit, že nájemné, kdy město pronajímá pozemky 
pro nekomerční účely, je regulováno cenovým předpisem a činí 4,- Kč / 1m2 / rok. Rada 
navrhla projednat s vlastníky jako další varianty zřídit věcné břemeno či pozemky odkoupit.  
 
Usnesení č. 1081/09 
rada města s o u h l a s í   

s pronájmem části pozemku PK parc. č. 360 o výměře dle GP v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou od paní Věry Sládkové, bytem Chvalšiny 83 a pana Vlastimila Sládka, bytem 
Thomayerova 798, České Budějovice, na dobu neurčitou za obvyklých podmínek. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


-7- 

Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem nájemní smlouvy.Rada města dále pověřuje MÚ jednáním 
s dalšími vlastníky pozemků pod tělesem cyklostezky o možnosti zřízení věcného 
břemene, odkupu či nájmu.těchto pozemků. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Bod byl stažen z programu. 
 
l) Odbor ekonomický a správy majetku MÚ revizí pohledávek zjistil, že p. Jan Borovka, 
naposledy bytem Vltavská 18, Hluboká nad Vltavou, dosud městu nezaplatil nájemné za rok 
2007 (splatné v roce 2008) za pronájem nebytového prostoru na adrese Zborovská 857 
(prodejna ovoce a zeleniny v objektu DD). Pohledávka za panem Borovkou činí celkem 
35.448,- Kč s příslušenstvím. Rada odsouhlasila vymáhání dlužné částky soudní cestou 
prostřednictvím advokátní kanceláře.    
 
Usnesení č. 1082/09 
rada města   s o u h l a s í      

s vymáháním pohledávky ve výši 35.448,- Kč s příslušenstvím po dlužníkovi p. Janu 
Borovkovi, naposledy bytem Vltavská 18, Hluboká nad Vltavou, soudní cestou, 
prostřednictvím advokátní kanceláře. Rada města pověřuje MÚ administrací věci, 
současně ukládá MÚ aby ji o dalším průběhu kauzy informoval a dále pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem smlouvy o právním zastoupení s advokátní 
kanceláří.     

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
 
m) Jiří Baloun, Hamry 1066, požádal o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro RD 
na pozemku st. p.č. 138/2 a s jejím uložením do pozemku města p.č. 1682/2 vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou ( komunikace Hamry). Nyní je uvedený RD zásobován vodou 
z podružného odběru ze sousedního RD.  
 
Usnesení č. 1083/09 
rada města   s o u h l a s í   

se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 1682/2 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k uložení vodovodní přípojky pro nemovitost čp. 1066 
Hamry, Hluboká nad Vltavou na pozemku p.č. st. 138/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
ve vlastnictví Jiří Baloun (1/2) a Jaroslava Hladíková (1/2) oba bytem Hamry 1066, 
Hluboká nad Vltavou s tím, že musejí být dodrženy všechny platné a účinné právní 
předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny správců sítí, a že 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 
 
n) Martin Jankovský, Žižkova 247, požádal o souhlas s umístěním sídla společnosti Pollenica 
s.r.o. na adrese jeho trvalého bydliště -  byt č. 10, Žižkova 247, Hluboká nad Vltavou. Dům je 
ve vlastnictví města a M. Jankovský užívá byt č. 10 na základě nájemní smlouvy.  
V současné době podniká jako fyzická osoba Martin Jankovský – Pollenica, Nyní zakládá 
společnost Pollenica s.r.o., kde musí se sídlem společnosti souhlasit vlastník nemovitosti. 
Žadatel uvádí, že v sídle společnosti nebude provozovat žádnou výrobu ani jinou činnost, 
jedná se pouze o sídlo firmy pro korespondenční kontakt. 
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Usnesení č. 1084/09 
rada města   s o u h l a s í   

umístěním sídla společnosti Pollenica s.r.o. na adrese Žižkova 247, 373 41 Hluboká 
nad Vltavou, byt č. 10. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Bod byl stažen z programu. 
 
p) Bod byl stažen z programu. 
 
q) RM souhlasila 16.3.2009 s přidělením bytu č. 5, 3+1, Purkarec čp. 131 ( po Jiřím Binerovi) 
panu Karlu Štabrňákovi, Purkarec 27 s tím, že p. Štabrňák uhradí příspěvek na investiční 
rozvoj města ve výši 300 tis. Kč. Pan Štabrňák dne 13.5.2009 od své žádosti o přidělení bytu 
odstoupil. Bytový dům Purkarec 131 je určen k prodeji do družstevního vlastnictví bytovému 
družstvu nájemníků, které není dosud založeno. Dne 20.5.2009 o byt požádali za podmínek 
předchozího výběrového řízení, které bylo ukončeno k 2.3.2009, Tomáš Pitrovský (nar. 
26.6.1979), Bavorovice 78 s manželkou s tím, že příspěvek na investiční rozvoj města ve výši 
300 tis. Kč jsou dle žádosti schopni uhradit do 15.7.2009.  
 
Usnesení č. 1085/09 
rada města   s o u h l a s í  

s přidělením bytu č. 5, 3+1, Purkarec 131 panu Tomáši Pitrovskému, Bavorovice 78, 
na dobu neurčitou, s podmínkou předchozí úhrady nabídnutého příspěvku na investiční 
rozvoj města. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
r) Na město se obrátil pan Zdeněk Irovský, bytem Horní 125, Hluboká nad Vltavou, který na 
základě nájemní smlouvy ze dne 23.6.2008 užívá pozemek parc. č. 15/2 v k.ú. Bavorovice. 
Pan Irovský na předmětném pozemku choval koně, nicméně tuto činnost ukončil a žádá o 
ukončení nájemního vztahu dohodou. Vzhledem ke skutečnosti, že RM schvaluje pronájem a 
pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy, odsouhlasila i dohodu o jejím ukončení a 
pověřila starostu města podpisem takovéto dohody.       
 
Usnesení č. 1086/09 
rada města   s o u h l a s í      

s ukončením nájemního vztahu mezi městem Hluboká nad Vltavou a panem Zdeňkem 
Irovským, založeným nájemní smlouvou ze dne 23.6.2008, na základě které nájemce 
pan Irovský užívá pozemek parc. č. 15/2 v k.ú. Bavorovice. Tento souhlas rada města 
podmiňuje tím, že nájemce v plné výši uhradí případné své závazky vůči městu 
Hluboká nad Vltavou plynoucí z tohoto nájemního vztahu. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
dohody o ukončení nájemního vztahu.    
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
s) Na svém jednání dne 5.11.2009 Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemku parc. č. 
142/1 o výměře 619 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (zpevněná plocha – parkoviště u 
obchodního domu Jednota v centru města) od ÚZSVM (pozemek je již ve vlastnictví města) a 
současně na svém zasedání dne 9.2.2009 odsouhlasilo prodej pozemků parc. č. 142/1 o 
výměře 619 m2, parc. č. 142/3 o výměře 6 m2, parc. č. 157/3 o výměře 28 m2 a parc. č. st. 
1005/2 o výměře    97 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemky, které tvoří 
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funkční celek se stávajícím OD Jednota a o jejichž prodej bylo budoucím investorem, 
společností NOVA projekt s.r.o., požádáno v souvislosti s realizací stavby nového objektu na 
tomto místě. Realizací smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dále kupní smlouvy byla pověřena 
advokátní kancelář JUDr. Dusila, která od schválení záměru prodeje dojednala se společností 
NOVA projekt s.r.o. konečné znění těchto smluv a předložila je radě města k projednání a 
odsouhlasení. JUDr. Dusil informoval radu města o podrobnostech transakce se společností 
NOVA projekt s.r.o. a jejím smluvním zajištění. Upozornil radu na stěžejní body smlouvy - 
výši smluvních pokut při neplnění závazků ze smlouvy a dále nejzazší termíny realizace 
obchodu. Při jejich stanovení je třeba především počítat s tím, že částka za prodej pozemků je 
obsažena v příjmové části rozpočtu města na letošní rok. Rada odsouhlasila návrh smlouvy 
s tím, že výše smluvních pokut bude ještě konzultována s MÚ.   
 
Usnesení č. 1087/09 
rada města  s o u h l a s í      

s přiloženým zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní o prodeji 
pozemků parc. č. 142/1, parc. č. 142/3, parc. č. 157/3 a parc. č. st. 1005/2 , vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, se společností Novaprojekt s.r.o., se sídlem Karla IV. 93/3,     
370 01 České Budějovice, IČ: 60837012, za celkovou kupní cenu ve výši 
1.806.139,50 Kč.  

 
Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
 
K bodu 3) 
a) KONĚ VONDROV, Jezdecká tělovýchovná jednota Holiday Horses Club, Vondrov 762 
požádal město o finanční příspěvek na organizaci akce Jarní drezurní závody – kvalifikace pro 
ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR CHANCE a.s., které se uskutečnili dne 17.5.2009 ve Dvoře 
Vondrov.   
 
Usnesení č. 1088/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 30/09 ve 
výdajové části rozpočtu na příspěvek pro spol. KONĚ VONDROV, Jezdecká 
tělovýchovná jednota Holiday Horses Club, Vondrov 762 ve výši 10 tis. Kč na 
organizaci Jarních drezurních závodů.  
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 Příspěvek na organizaci Jarních drezurních 
závodů – Koně Vondrov JTJ HHC  

10 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Spolek VLTAVAN Purkarec, 373 43 Purkarec požádal o příspěvek na vydání presentační 
brožury pro „Vltavan Čechy“ ( svaz vltavanských spolků Praha, Davle, Štěchovice, Purkarec 
atd.), který reprezentuje spolky Vltavan v zahraničí. Spolek požádal o příspěvek na tisk 1000 
ks presentačních brožur. 
 
Usnesení č. 1089/09 
rada města     s o u h l a s í  

- s poskytnutím příspěvku Spolku VLTAVAN Purakrec, IČ: 46682082 na pořízení 
presentačních brožur pro „Vltavan Čechy“. 
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- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 31/09 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 5 tis. Kč na „Příspěvek Spolku VLTAVAN 
Purkarec na presentační brožuru“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5192 „Příspěvek Spolku VLTAVAN Purkarec na 
presentační brožuru 

5 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. 
– 6. června 2009 obdrželo město neinvestiční dotaci Jč Kraje ve výši 149 500,- Kč.  
Předběžné vyúčtování je nutno provést do 15.7.2009. Rada doporučila zastupitelstvu přijmout 
dotaci a provést změnu rozpočtu v příjmové a výdajové části rozpočtu.  
 
Usnesení č. 1090/09 
rada města     d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města  
- souhlasit s přijetím neinvestiční dotace JčK na  výdaje spojené s volbami do 

Evropského parlamentu 2009 ve dnech 5.- 6.6.2009 ve výši 149,5 tis. Kč, 
- souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části 

rozpočtu ve výši 149,5 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 149,5 tis. Kč na 
„Volby do Evropského parlamentu 2009“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 „Dotace JčK na volby do Evropského 
parlamentu 2009“                           ( ÚZ 98 348) 

149,5 

    
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6117  „Volby do Evropského parlamentu 2009“  
                                                        ( ÚZ 98 348) 

149,5 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) K provedení změn rozpočtu účetního charakteru k  30.4.2009 doporučila rada města 
zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovými opatřeními dle přílohy. Změny rozpočtu v 
příjmové části představují navýšení příjmů o 429 943,- Kč. 
 
Usnesení č. 1091/09 
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s provedením rozpočtových opatření účetního 
charakteru k 30.4.2009 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Deník nabídl městu presentaci v příloze Deníku jižní Čechy „Cesty městy“, která vyjde 
24.6.2009 nákladem 35 000 ks. Cena presentace na ½ stránky je 8 330,- Kč. Rada prezentaci 
odsouhlasila. 
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Usnesení č. 1092/09 
rada města  s o u h l a s í 

- s presentací města v příloze Deníku jižní Čechy „Cesty městy“ o rozsahu ½ 
stránky za 8 330,- Kč 

- provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 32/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 8 330,- Kč na „Presentace města v příloze 
Deníku jižní Čechy - Cesty městy“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5169 „Presentace města v příloze Deníku jižní Čechy 
- Cesty městy“ 

8,330 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na základě žádosti grantového pracoviště MÚ poskytla Nadace ČEZ městu dar na projekt 
„Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci“ ve výši 200 tis. Kč. V rozpočtu je vyčleněno 
na tuto akci 280 tis. Kč. Oprava je již provedena. Celkové náklady činily 280 489,- Kč. 
Dar je nutno přijmout a provést změnu rozpočtu ve výdajové části. 
 
Usnesení č. 1093/09 
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města 
- souhlasit s přijetím daru Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč na projekt „Oprava 

střechy muzea voroplavby v Purkarci“ 
- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 200 

tis. Kč na projekt „Oprava střechy muzea voroplavby v Purkarci“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2321 Dar Nadace ČEZ „Oprava střechy muzea 
voroplavby v Purkarci 

200 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou žádá o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na první 
ročník poháru České republiky s názvem „Pohár města Hluboká nad Vltavou“, který se koná 
20.-21.6.2009 na rybníku Bezdrev,  na  poháry, ceny, technické zabezpečení .  
 
Usnesení č. 1094/09 
rada města  s o u h l a s í 

- s poskytnutím příspěvku JO Slavoj Hluboká nad Vltavou o.s. na pořádání regaty 
„Pohár města Hluboká nad Vltavou“ ve výši 10 tis. Kč,  

- provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 33/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 10 tis. Kč na organizaci regaty „Pohár města 
Hluboká nad Vltavou“ 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 Příspěvek JO Slavoj Hluboká n.V. na „Pohár 
města Hluboká nad Vltavou“ 

10 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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h) Rada schválila změnu rozpočtu ve výdajové části ve výši 13,128 tis. Kč na výměnu 
akumulačních kamen v městské knihovně.  
 
Usnesení č. 1095/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 34/09 ve 
výdajové části rozpočtu  navýšením rozpočtu knihovny o 13 128,- Kč na „Knihovna - 
výměna akumulačních kamen“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3314 5169 „Knihovna - výměna akumulačních kamen“ 13,128 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) TJ Bavorovice požádal o příspěvek na organizované sportovní akce mládeže ve výši 22 tis. 
Kč. Rada s přihlédnutím k tomu, že zastupitelstvo schválilo použití odvodu části výtěžku z 
provozu výherních hracích přístrojů ve výši 47 931 Kč a s jeho použití na „Vybavení a úprava 
hřišť“ žádosti nevyhověla i s přihlédnutím ke schválení úhrady spotřeby elektřiny na hřišti 
v Bavorovicích – viz následující bod.  
 
Usnesení č. 1096/09 
rada města  n e s o u h l a s í 

s poskytnutím příspěvku TJ Bavorovice na organizované sportovní akce. 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
j) FC Mariner Bavorovice požádal o příspěvek na elektřinu na fotbalovém stadionu 
v Bavorovicích za období 1.4.2008 – 25.3.2009 ve výši 50 453,- Kč. Úspornými opatřeními 
se podařilo i přes růst cen snížit náklady oproti předchozímu období o téměř 6 500,- Kč. Rada 
schválila úhradu elektřiny z prostředků určených rozpočtem na „Příspěvky na činnost“.   
 
Usnesení č. 1097/09 
rada města s o u h l a s í  

s poskytnutím příspěvku FC MARINER Bavorovice  s.r.o. na spotřebovanou elektřinu 
na fotbalovém hřišti v Bavorovicích ve výši 50 453,- Kč z prostředků určených 
rozpočtem na  „Příspěvky na činnost“. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
k) Rada projednala úhradu za zpopelnění kostí ze hřbitova ve výši 6 493,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že v rozpočtu není z těmito položkami uvažováno je nutno řešit úhradu změnou 
rozpočtu. 
 
Usnesení č. 1098/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 35/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 6 493,- Kč na „Zpopelnění kostí ze hřbitova“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3632 5169 „Zpopelnění kostí ze hřbitova“ 6,493 
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Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
l) Do rozpočtu města nebyly zařazeny náklady na nájem a služby, které město hradí za Nikolu 
Dvořákovou, nám. Čsl. armády 34. Je nutno provést změnu rozpočtu. 
Náklady činí:  - plyn  14 312,- Kč 

- elektřina 15 048,- Kč 
- nájem 20 148,- Kč 
Celkem  49 508,- Kč 

 
Usnesení č. 1099/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 36/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 14 312,- Kč na „Spotřeba plynu v bytě Nikoly 
Dvořákové“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 5153 „Spotřeba plynu v bytě Nikoly Dvořákové“ 14,312 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
Usnesení č. 1100/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 37/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 15 048,- Kč na „Spotřeba elektřiny v bytě Nikoly 
Dvořákové“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 5154 „Spotřeba elektřiny v bytě Nikoly Dvořákové“ 15,048 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
Usnesení č. 1101/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 38/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 20 148,- Kč na „Nájemné v bytě Nikoly 
Dvořákové“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 5169 „Nájemné v bytě Nikoly Dvořákové“ 20,148 
 

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  
 
K bodu 4) 
Různé 
a) E.ON nabídl městu na r. 2010 zvýhodněný produkt Jistota Plus, kterým může město ušetřit 
v r. 2010 náklady na dodávku elektřiny ve výši 20 % na všechny odběry (26 odběrných míst) 
a u veřejného osvětlení úspora o dalších 4,5 % ( 5 odběrných míst) a předložil návrh nových 
smluv. Nabídka je platná do konce května 2009. Pokud bude město chtít využít tuto nabídku, 
musí s E.ON uzavřít nové smlouvy na r. 2010. Těmito smlouvami dojde k ukončení 
předchozích smluv, kde město mělo uzavřeny smlouvy na jednotlivá odběrná místa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


-14- 

se standardním tarifem dle ceníku. Tím město přejde do nového režimu, kdy na základě těchto 
nových smluv bude EON před koncem sjednaného období nabízet městu na další období 
individuální cenu, podle v té době předpokládaného vývoje cen elektřiny na burze. Podle 
informací EON  je individuální cena zpravidla výhodnější než pevný tarif dle ceníku. 
 
Usnesení č. 1102/09 
rada města   s o u h l a s í   

s podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady 
Small business s E.ON Energie a.s., na všechna odběrná místa města Hluboká nad 
Vltavou na r. 2010. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Starosta informoval radu o průběhu příprav výstavby domova důchodců včetně změny 
odhadů finančních nákladů na akci. Rada v diskusi vyjádřila podporu pokračování 
v přípravách akce v souladu s jednáním zastupitelstva města. 
 
c) Na Město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Jitka Mášová se žádostí o vyjádření 
k záměru umístit na svůj pozemek parcelní číslo 134/2 prodejní stánek, který bude sloužit 
jako fotoatelier. Mezi chodník a pozemek žadatelky by byly umístěny dřevěné schody 
vyrovnávající výškovou nerovnost městského pozemku parcelní číslo 1671/6. Rada města 
žádosti nevyhověla. 
 
Usnesení č. 1103/09 
rada města n e s o u h l a s í 

s předloženým návrhem na umístění stánku a úpravou pozemku parcelní číslo 1671/6 
k.ú. Hluboká nad Vltavou. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Rada odsouhlasila kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, která v souvislosti 
s přípravou výběrového řízení na zhotovitele stavby „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice“ úsek II. a III. navrhla společnost Stavební poradna s.r.o. (pověřena organizací 
výběrového řízení).  
 
Usnesení č. 1104/09 
rada města s o u h l a s í 

s předloženým návrhem kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií užšího 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice“ 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Rada projednala závěry Výběrové komise, které vzešly z jejího jednání dne 18.5.2009 o 
nabídkách obeslaných firem na opravu požární nádrže v Jeznici a na akci Purkarec, obnova 
jednací síně OV v muzeu, WC a návrhy PMH k řešení obou akcí. 

i) Požární nádrž Jeznice - finanční rozpočet města uvažuje s cenou díla 200 tis. Kč, 
nejnižší nabídka  Stavitelství Vácha a syn, s.r.o. ve výši 459.607 tis. Kč. Po projednání 
s OV a projektantem dohodnuto provedení prací ve výši 200 tis Kč tak, aby na tyto 
práce mohlo být v další etapě plynule navázáno. Projednáno rovněž s dodavatelem 
díla. 
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Usnesení č. 1105/09 
rada města s o u h l a s í 

s provedením prací na akci Požární nádrž Jeznice spol. Stavitelství Karel Vácha a syn, 
s.r.o. a  s provedením akce v navrženém rozsahu pro rok 2009. 

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

 
ii) Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC - finanční rozpočet města uvažuje 
s hodnotou díla ve výši 400 tis. Kč, nejnižší nabídka z 5-ti obeslaných firem je od 
Stavitelství Vastl 461.396,-Kč. Rada navrhla zastupitelstvu města schválení změny 
rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části, kterým by se navýšila částka na 
tuto akci z rozpočtovaných 400 tis. na 461,396 tis. Kč (tj. o 61,396 tis. Kč) tak, aby 
mohla být celá akce dokončena již v letošním roce.  
 

Usnesení č. 1106/09 
rada města s o u h l a s í 

s provedením prací na akci Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC spol. 
Stavitelství Vastl a 
   
 d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části navýšením na akci „Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, 
WC“ ve výši 61,396 tis. Kč. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6121 Purkarec, obnova jednací síně OV v muzeu, WC 
                                                           navýšení o 

61,396 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Bod byl stažen z programu. 
 
g) Na základě jednání mezi Městem Hluboká nad Vltavou a Jihočeským krajem, kde bylo 
město Hluboká nad Vltavou požádáno o pomoc při řešení odvodu dešťových vod z 
komunikace III/1461 (silnice Hluboká nad Vltavou - Hosín) se dne 17.4.2009 konalo jednání 
mezi MÚ a společností EGE s.r.o. a byl sepsán zápis, se kterým byla rada seznámena.  
 
Usnesení č. 1107/09 
rada města s o u h l a s í 

s předloženým návrhem řešení a ukládá městskému úřadu projednat ho se zástupci 
Jihočeského kraje. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Na město se obrátil Václav Ryklík zastupující stavebníka Mother Land s.r.o. se žádostí o 
povolení připojení pozemků parcelní číslo 1125/44 a 1125/45 k.ú. Hluboká nad Vltavou na 
přilehlou komunikaci Lipová na Křesíně. Na výše uvedených pozemcích vznikne jeden 
rodinný dům. Rada vyslovila souhlas. 
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Usnesení č. 1108/09 
rada města s o u h l a s í 

s připojením pozemků parcelní číslo 1125/44 a 1125/45 k.ú. Hluboká nad Vltavou na 
přilehlou komunikaci Lipová. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Již několik let se při tvorbě rozpočtu na další období zmiňuje potřeba zrekonstruovat 
chodník na Masarykově ul. po levé straně od Parkhotelu ke křižovatce. V současné době v 
tomto úseku provedla společnost SETERM CB a.s. výměnu olejového kabelu NN II a chystá 
se provést zádlažbu. Práce na zádlažbě jsou ohodnoceny částkou cca 56 tis. Kč. Po dohodě je 
spol. SETERM ochotna nám touto částkou přispět v případě, že by se město rozhodlo provést 
celkovou rekonstrukci tohoto chodníku. Dle zpracovaného rozpočtu (p. Riedl) je cena díla cca 
186 tis. Kč. Rada odsouhlasila navrhovaný postup a doporučila zastupitelstvu schválit změnu 
rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části ve výši 186 tis. Kč a v části příjmové ve 
výši 56 tis. Kč.  Podíl města by činil 130 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 1109/09 
rada města  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města odsouhlasit záměr rekonstrukce chodníku v Masarykově ul. a 
schválit změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu  ve výši 
185 tis. Kč a v příjmové části ve výši 56 tis. Kč na akci „Chodník Masarykova ul. od 
Parkhotelu - rekonstrukce“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5171 Chodník Masarykova ul. od Parkhotelu - rekonstrukce 186 
    
 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 2321 Chodník Masarykova ul. od Parkhotelu – rekonstrukce – 
úhrada části nákladů 

56 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) SDH Purkarec požádal o zakoupení vozidla – dodávka valník (např. typ Iveco Daily, které 
používají hlubočtí hasiči). Vozidlo by SDH používal pro dopravu „stříkačky“ s příslušenstvím 
a nádrže na vodu, které již SDH vlastní. ZOD Olešník, které poskytovalo k dopravě stříkačky 
traktor utlumuje činnost a není již možné traktor takto využívat. Rada doporučila tuto žádost 
k projednání v zastupitelstvu města kam budou předloženy konkrétnější informace.  
 
k) MÚ obdržel žádost OV Líšnice o zvýšení objemu prostředků o 37.200,- Kč z důvodu nutné 
změny prací při akci dokončení kanalizace a opravy poškozené kanalizace od těžkých vozidel. 
Finanční rozpočet OV - 73.800 Kč, provedené akce -111.000 Kč, rozdíl - 37.200 Kč. 
Práce byly na místě zkontrolovány a uznána nutnost jejich provedení. Vzhledem k dalším 
drobným výdajům rada schválila navýšení o 40 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 1110/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 39/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 40 tis. Kč jako navýšení na „Osadní výbory“. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5xxx Osadní výbory                                navýšení o 40 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Rada dále projednala žádost o zakoupení výkonného projektoru do kina Panorama. Jedná se 
o využití každoročního příspěvku Nadace ČEZ na zakoupení projektoru do kina. Pan Píša 
provedl dotaz u jedné z firem na dodávku tohoto zařízení – nabídnutá cena je 255.612,- Kč. 
Dle pravidel zadávání zakázek bude provedeno v případě schválení uvolnění prostředků na 
požadovaný účel výběrové řízení. Zařízení se dle vyjádření p. Píši zakupuje z toho důvodu, že 
stále častěji posílají filmové společnosti filmy na DVD a stávající dataprojektor je 
nevyhovující. Rada vyjádřila souhlas s podáním žádosti Nadaci ČEZ. 
 
m) Rada projednala požadavek na navýšení prostředků na hasičárnu v Kostelci z důvodu 
překročení finančních prostředků na rekonstrukci. Po posouzení oprávněnosti rada 
odsouhlasila navýšení z prostředků určených k použití radě města. Jedná se o částku 54 883,- 
Kč. 
 
Usnesení č. 1111/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 40/09 ve 
výdajové straně rozpočtu  ve výši 54,883 tis. Kč jako navýšení na akci „SDH Kostelec, 
auto/hasičárna“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 6121 SDH Kostelec, auto/hasičárna         navýšení o  54,883 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n,o) Rada města projednala společně dvě žádosti OV Purkarec. Žádost o navýšení prostředků 
na akci „Purkarec – šatna ke hřišti“ -  v rozpočtu na letošní rok bylo schváleno pořízení šatny 
ke hřišti v Purkarci za 50 tis. Kč. Při dalších jednáních však byla navržena minimální cena ve 
výši 119,536 tis. Kč. Rozdíl cca 70 tis. Kč. Další žádostí bylo zařazení akce „Vybudování 
pláže v Purkarci“ do rozpočtu roku 2010 s tím, že OV předpokládá provedení prací ještě letos 
před létem a odhadnutá částka cca 100 tis. Kč by byla uhrazena z rozpočtu roku 2010. 
Rada žádostem vyhověla s tím, že částka cca 170 tis. Kč bude v roce 2010 uhrazena 
z poloviny z rozpočtu města (bude navrženo zařazení do rozpočtu roku 2010) a z poloviny 
z prostředků určených pro použití OV Purkarec.   
 
Usnesení č. 1112/09 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit úhradu navýšených prostředků na akci  Purkarec – šatna 
ke hřišti a prostředky na akci Vybudování pláže v Purkarci do rozpočtu roku 2010. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) Na město se obrátil státní podnik Lesy ČR s nabídkou směny pozemků pod polními a 
lesními komunikacemi v k.ú. Hluboká nad Vltavou a k.ú. Líšnice. LČR nabízí městu 
pozemky – všechny v k.ú. Hluboká n.Vlt. - PK parc. č. 1750/1 (lokalita Vývarka), KN parc. č. 
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1754/9 (lokalita Hradčana, u sporthotelu Barborka), KN parc. č. 1602/3 (hráz Munického 
rybníka), výměnou za pozemky ve vlastnictví města PK parc. č. 1709/1 v k.ú. Hluboká 
n.Vlt.(lokalita Zíkův lom – cesta do staré obory) a KN parc. č. 1211 (sestávající z PK 1210, 
1211) v k.ú. Líšníce. Nabízené komunikace LČR nevyužívá a naopak komunikace ve 
vlastnictví  města  byly na jeho náklad opraveny.   
 
Usnesení č. 1113/09 
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemků se státním podnikem LESY ČR, a to 
pozemků ve vlastnictví města - PK parc. č. 1709/1 v k.ú. Hluboká n.Vlt, KN parc. č. 
1211 (sestávající z PK 1210, 1211) v k.ú. Líšnice, za pozemky ve vlastnictví státního 
podniku LESY ČR - PK parc. č. 1750/1, KN parc. č. 1754/9, KN parc. č. 1602/3, vše 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou s tím, že LESY ČR uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku, případného geometrického plánu a správní poplatek spojený 
s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem směnné smlouvy.  

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
q) Na základě úkolu z předchozích jednání rady zajistil MÚ odhad nutných nákladů na opravu 
objektu restaurace v Municích. Z dodaných podkladů vyplývá, že dle variantního řešení  
oprav se náklady pohybují v rozsahu od cca 500 tis. Kč do cca 890 tis. Kč. Rada byla rovněž 
seznámena s odhadem ceny objektu, která činí 3,650 mil. Kč. Rada pověřila starostu města, 
aby seznámil provozovatele restaurace p. Kasku s výší nákladů na opravy objektu a se 
znaleckým odhadem ceny nemovitostí.  
 
r) Rada byla seznámena se záměrem provozovatele hotelu Bakalář umístit v provozovně 
výherní hrací přístroje (dále VHP). Rada diskutovala obecně o umisťování VHP na území 
města. Konstatovala, že město se musí řídit zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákazem povolovat provozování 
VHP v sousedství škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních 
orgánů a církví. Vzhledem k tomu, že nový požadavek na umístění VHP je v blízkosti KC 
Panorama (školské zařízení – LŠU) a knihovny, rada vyjádřila nesouhlas. Starosta byl 
pověřen projednáním stanoviska rady s provozovatelem hotelu Bakalář s upozorněním, že 
v případě trvání na umístění VHP v hotelu Bakalář bude město nuceno zamezit těmto 
aktivitám specifikací lokalit se zákazem umístění VHP městskou obecně závaznou vyhláškou.       
 
Usnesení č. 1114/09 
rada města v y j a d ř u j e   n e s o u h l a s 
 s umístěním výherních hracích přístrojů v hotelu Bakalář,  
  p o v ě ř u j e   
 starostu města projednáním nesouhlasu s provozovatelem hotelu Bakalář a 
  u k l á d á 
 starostovi města informovat radu o výsledcích jednání na jejím následujícím jednání. 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
s) Rada dále odsouhlasila finanční  příspěvek na 4.ročník festivalu vodních sportů Wave 09, 
který se uskuteční ve dnech 27.7. – 2.8.2009 ve Vodáckém areálu v Českém Vrbném. 
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Usnesení č. 1115/09 
rada města  s o u h l a s í 

- s poskytnutím příspěvku SK VODNÍ SLALOM Č. Budějovice na 4.ročník 
festivalu vodních sportů Wave 09,   

- provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 41/09 ve 
výdajové části rozpočtu  ve výši 3 tis. Kč na organizaci „4.ročníku festivalu 
vodních sportů Wave 09“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 4.ročník festivalu vodních sportů Wave 09 3 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
t) Dále rada odsouhlasila finanční  příspěvek pro společnost Agentura Rubikon s.r.o., Praha 1 
na organizaci fotbalového utkání Jágr týmu, které se uskuteční v neděli dne 14.6.2009 na 
hřišti na Hluboké.  
 
Usnesení č. 1116/09 
rada města  s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 42/09 ve 
výdajové části rozpočtu  ve výši 3 tis. Kč na organizaci „Organizace utkání v kopané – 
Jágr tým“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 Organizace utkání v kopané – Jágr tým  3 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
u) Na město se obrátili manželé Benešovi, nájemci stánků na zámecké cestě s žádostí, aby jim 
bylo umožněno nad rámec smlouvy umístit v jednom ze stánků prodej zmrzliny, jako 
doplňkový sortiment zboží. V současné době je velmi obtížné obsadit všechny stánky 
povoleným předmětem prodeje, a proto rada žádosti vyhověla.  
 
Usnesení č. 1117/09 
rada města  s o u h l a s í 
 pro rok 2009 s využitím jednoho ze stánků na zámecké cestě na prodej zmrzliny. 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
  
v) Dne 19.11.2008 byl v radě města projednán záměr Ředitelství vodních cest ČR zrealizovat 
na pravém břehu Vltavy u jezu v Hluboké nad Vltavou plavební komoru. Investor stavby i 
přes dřívější upozornění nechce v souvislosti s výstavbou plavební komory přeložit 
vodovodní řad, který se v prostoru budoucí plavební komory nachází. Jedná se o vodovod 
spojující řady na levém a pravém břehu a v případech výpadku na přívodních řadech 
v Zámostí od Hrdějovic nebo v Podskalské louce od Bavorovic dokáže tyto řady nahradit. 
Provozovatel vodovodu vyjádřil z technických důvodů nesouhlas s řešením stavby bez 
přeložky. V současné době probíhá územní řízení o umístění stavby plavební komory. Rada 
vyjádřila nesouhlas se stavbou bez přeložení vodovodu z prostoru plavební komory a 
souvisejících staveb. 
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Usnesení č. 1118/09 
rada města n e s o u h l a s í 

s vydáním územního rozhodnutí na plavební komoru v Hluboké nad Vltavou bez 
zajištění přeložky vodovodu z prostoru stavby 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
w) Starosta informoval o zájezdu českokrumlovského pěveckého souboru Perchta do 
srbského města Bela Crkva a o nabídce možnosti doplnit volná místa hlubockými občany. 
Bela Crkva je naše partnerské město, kterému se snažíme pomoci podobně, jako na počátku 
devadesátých let nám svoji pomoc nabídla partnerská města švýcarský Bolligen a německý 
Neustadt A. d. Aisch.   
 
x) Na radu se obrátil provozovatel zimního stadionu na Hluboké Stavitelství Karel Vácha a 
syn s.r.o. o schválení navýšení cen za poskytování zařízení ke sportovním účelům. Vzhledem 
k předloženým argumentům, zejména navýšení cen elektrické energie a plynu rada 
předložený návrh odsouhlasila. 

 
Usnesení č. 1119/09 
rada města s o u h l a s í 
 s úpravou cen za poskytování zařízení ke sportovním účelům takto: 
 dosavadní sazba 571,-Kč/hod. vč.9%DPH se mění na  650,-Kč 
            1246,- Kč/hod. vč.9%DPH se mění na 1350,-Kč 
    900,-Kč/hod. vč.9%DPH se mění na 1000,-Kč    
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 

   
 
člen rady města        starosta města 
Aleš Raus         Ing. Tomáš Jirsa 
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