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Zápis
z 33. jednání rady města Hluboká nad Vltavou

konaného dne 16.11.2009
Přítomni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Hana Hricová, Aleš Raus, Karel 

Vácha, Jan Piskač

Omluveni: Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Josef Půr

K bodu 1)
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady:

Usnesení č. 1318/09 
rada města s c h v a l u j e

program svého jednání:
1) Schválení programu.
2) Návrh rozpočtu, rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled:

a) Návrh rozpočtu 2010.
b) Rozpočtové provizórium 2010.
c) Rozpočtový výhled 2011 – 2013.

3) Dispozice s majetkem:
a) Uložení kanalizační přípojky do p.č. 425/1, k.ú.Hluboká, Havlíčkova ul. - Aleš Tůma. 
b) Uložení vodovodní přípojky do p.č.834/8, k.ú. Purkarec -Ing. Dagmar Saulichová.
c) Přehodnocení výše nájmu půdního bytu Zborovská 80 – Jaroslav Konvalina.
d) Žádost o suterénní byt v čp. 34 – Jaroslav Kotrlík. 
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy IC – Wedos a.s.
f) STAŽENO z PROGRAMU. 
g) Žádost o přechod nájemní smlouvy – manž. Mrázovi a p. Čonka.
h) Souhlas s uložením kabelu NN – PAS Kysnar – Pražská, Poněšická, Dvořákova.
i) Souhlas s uložením kabelu NN – PAS Kysnar – Plovárna.
j) Směna pozemků – Munice – pí. Sulková.
k) Žádost o zřízení „výukové zahrádky“ v MŠ Zámostí – o.s. Taranis.
l) STAŽENO Z PROGRAMU.
m) Žádost Jednota SD o pronájem nebytových prostor (obchod) v Domově důchodců.
n) Změna v osobě nájemce – pozemek v chatové osadě Buzkov.

4) Rozpočtová opatření:
a) Účetního charakteru.
b) Příspěvek na mládež ( sportovní den 13.11.09) – FC MARINER Bavorovice s.r.o. 
c) Příspěvek na činnost oddílu sálového fotbalu– Zřejmě slušnej oddíl Hluboká.
d) Příspěvek na konzultační činnost v r. 2010 – Národní institut pro integraci osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s.
e) Příspěvek na péči o těžce zdravotně postižené – Městská charita Č.Budějovice.
f) Úhrada věcného břemene k pozemkům LČR na cyklostezce Hluboká-Poněšice.
g) Navýšení mezd – městská policie, koupaliště, hřbitov.
h) Projekty financované z ROP.
i) Dar ČEZ na dataprojektor KC Panorama.
j) Soudní výlohy – přechod nájmu bytu Masarykova 34 – Novotný.
k) Příspěvek na Mikulášský průvod – ZOO Ohrada.

5) Granty a dotace.
a) Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III – dotace ROP.
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b) Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou – dotace ROP pro ZŠ.
c) Rekonstrukce VHI Hluboká - 2.etapa - zamítnutí dotace MAS. 
d) Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí – spolufinancování z JčK.
e) Přístavba DD.

6) Nařízení RM o údržbě komunikací ve městě.
7) Územní plány.

a) Fotovoltaické elektrárny.
b) Rozšíření zastavitelného území – město.
c) Využití pozemků u bývalého mlýna v Hamru. 

8) Organizační opatření – inventarizace majetku města za rok 2009.
9) Splavnění Vltavy – informace.
10) Návrh dodatku směrnice pro činnost Městské policie.
11) Souhlas s darem na provoz MŠ.
12) Obecně závazná vyhláška o snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
13) Různé.

a) Příspěvek TJ Hluboká nad Vltavou na provoz sportovních zařízení.
b) Návrh odměn vedoucím pracovníkům PO a MÚ.

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

K bodu 2)
a) Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2010. Starosta seznámil radu s některými doplňky 
ve výdajové části. Největší změnou je doplnění příjmů a výdajů na akci „ČOV Zámostí“. 
Členové rady byli informování o návrhu financování této velké investiční akce v bodu 5d. 
Všechny doplňky budou zařazeny do návrhu rozpočtu, který bude předložen na jednání 
zastupitelstva města dne 30.11.2009. Vzhledem k tomu, že jednotlivé OV mají dodat návrhy 
svých rozpočtů do konce listopadu, budou tyto informace doplněny až do následujícího 
jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 1319/09
rada města u k l á d á 

MÚ předložit do jednání zastupitelstva města dne 30.11.2009 upravený návrh rozpočtu 
města na rok 2010. 

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

b) Na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2010 a  vzhledem k tomu, že další 
projednávání návrhů a předpokládané schválení rozpočtu bude počátkem roku 2010, rada 
doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium včetně pravidel čerpání. Jde 
o standardní postup, k němuž se zastupitelstvo uchyluje každoročně, neboť rozpočet města je 
schvalován až po schválení státního rozpočtu.

Usnesení č. 1320/09
rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města
- schválit rozpočtové provizorium města pro rok 2010 ve výši předloženého návrhu 

rozpočtu a
- stanovit čerpání rozpočtu ve výši max. 1/12 na každý měsíc do doby schválení 

konečného rozpočtu roku 2010. 

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

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



-3-

c) V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů rada projednala rozpočtový výhled na léta 2011 – 2013. Jde o 
obecný odhad vývoje příjmů a výdajů, který nepočítá s přebytkem rozpočtu a je koncipován 
jako vyrovnaný. 

Usnesení č. 1321/09
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Hluboká nad Vltavou na roky 
2011 – 2013 dle předloženého návrhu. 

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

K bodu 3)
a) Pan Aleš Tůma požádal o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku města na 
p.č.425/1 v k.ú. Hluboká n.V. pro RD na parc. č. 426/2, Havlíčkova ul. čp. 349. RD je nyní 
připojen na kanalizaci přes sousední RD .

Usnesení č. 1322/09
rada města   s o u h l a s í 

se vstupem na pozemek ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 425/1 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, k uložení kanalizační přípojky pro RD Havlíčkova 349 na p.č. 
426/2 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví leš Tůma, Havlíčkova 349, 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

b) Ing. Dagmar Saulichová, zastoupená JUDr. J. Dědičem, požádala o souhlas s uložením 
vodovodní přípojky do pozemku města na p.č. 834/8 pro stavbu RD k bydlení a rekreaci na 
parc. č. 56/1, vše v k.ú. Purkarec.

Usnesení č. 1323/09
rada města   s o u h l a s í 

se vstupem na pozemek ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou na p.č. 834/8 v k.ú. 
Purkarec, k uložení vodovodní přípojky pro stavbu RD k bydlení a rekreaci na parc. č. 
56/1, v k.ú. Purkarec, ve vlastnictví Ing. Dagmar Saulichová, Čelakovského sady 434, 
120 00 Praha 2 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

c) Jaroslav Konvalina vybudoval na základě Smlouvy o provedení půdní vestavby a uzavření 
budoucí smlouvy o nájmu bytu z r. 2001,  půdní byt v domě čp. 80, Zborovská ul. bez 
finanční účasti města.   Vznikl byt o ploše 190,77 m2. Ve Smlouvě je zakotveno, že nájemné 
bude stanoveno jako za byt IV. kategorie po dobu 30 let s tím, že nájemné může být 
upravováno dle platných  předpisů o nájemném. Po ukončení regulace bude nájemné 
upravováno v závislosti na cenách obvyklých tak, aby poměr mezi nájemným za byt prvé a 
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čtvrté kategorie v den uzavření NS byl zachován. Po uplynutí doby 30 let bude nájemné 
stanoveno dle skutečné kategorie bytu. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2005. 
Vzhledem k tomu, že výše nájemného IV. kategorie se postupně přibližuje nájmu za I. 
kategorii, požádal p. Konvalina o další nezvyšování jeho nájmu, který nyní činí 3359,- Kč 
měsíčně. Rada odsouhlasila nezvyšování nájmu do doby než poměr nájemného mezi 
uvedenými kategoriemi městských bytů přesáhne smlouvou uvedený poměr.  

Usnesení č. 1324/09
rada města   s o u h l a s í 

s nezvyšováním nájemného z půdního bytu Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou do 
doby než poměr nájemného mezi kategoriemi městských bytů přesáhne smlouvou 
uvedený poměr.  

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

d) Rada města projednala žádost Stavitelství Karel Vácha a syn o pronájem prostoru 
v suterénu domu nám.Čsl. armády čp. 34. Prostor je od počátku roku 2008 nevyužíván. 

Usnesení č. 1325/09
rada města   s o u h l a s í 

s pronájmem nebytového prostoru v suterénu domu nám.Čsl. armády 34 společnosti 
Stavitelství Karel Vácha a syn, s.r.o. na dobu neurčitou za 14 tis. Kč ročně.    

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

e) Město uzavřelo dne 19.11.2008 nájemní smlouvu se společností WEDOS a.s., na základě 
které je tato společnost nájemcem a provozovatelem městského informačního centra na adrese 
Zborovská č.p. 80. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 19.11.2008 do 19.11.2009, 
nájemné bylo dohodnuto v symbolické výši 1,- Kč s tím, že město nebude přispívat (na rozdíl 
od minulého nájemce) na provoz IC. Společnost WEDOS a.s. požádala o prodloužení shora 
uvedené nájemní smlouvy.

Usnesení č. 1326/09
rada města s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy č. 2008/224/Jir, ze dne 19.11.2008, se společností 
WEDOS a.s., se sídlem Masarykova 40, Hluboká nad Vltavou, IČ: 280 70 283, jejímž 
předmětem bude pronájem nebytového prostoru – informačního střediska v přízemí 
budovy Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou, a to na dobu určitou od 20.11.2009 do 
31.12.2012, za stávajících podmínek. 

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

f) Bod byl stažen z programu.

g) Na město se obrátil pan Jozef Čonka bytem Munice 68, Hluboká nad Vltavou, se žádostí o 
převod nájmu části pozemku parc. č. 1671/6 o výměře cca. 107 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Jedná se o pozemek přiléhající k domu na adrese Tyršova 7, který žadatel zakoupil 
od manželů Silvie a Jaroslava Mrázových, původních nájemců. Nájemní smlouva byla 
uzavřena v roce 2001 a roční nájemné činí 321,- Kč. Jedná se o pozemek, o jehož koupi pan 
Čonka v souvislosti s plánovanou přístavbou domu již v minulosti žádal, nicméně ZM jeho 
prodej zamítlo.
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Usnesení č. 1327/09
rada města s o u h l a s í  

se změnou v osobě nájemce v nájemním vztahu založeném nájemné smlouvou ze dne 
11.7.2001, vztahující se k části pozemku parc. č. 1671/6 o výměře cca. 107 m2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, když do práv a povinností z této smlouvy na místo manželů 
Jaroslava a Silvie Mrázových, vstupuje pan Jozef Čonka, Jozef Čonka bytem Munice 
68, Hluboká nad Vltavou, za stávajících podmínek, vyjma výše nájemného, která se 
tímto zvyšuje v souladu s cenovým předpisem na 7,- Kč/1m2/rok. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné nájemní smlouvy.     

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

h) Pan František Kysnar požádal jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s umístěním kabelu NN na pozemku parc. č. 955, 954/3, 959/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou,  
které jsou v majetku města. Jedná se o ulice Poněšická, Pražská a Dvořákova v Zámostí.    

Usnesení č. 1328/09
rada města s o u h l a s í

s uložením kabelu NN v pozemcích parc. č. 955, 954/3, 959/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou 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

i) Pan František Kysnar požádal jménem investora E.ON Česká republika, a.s. o souhlas 
s umístěním kabelu NN na pozemku parc. č. 232/2, 1797 v k.ú. Hluboká nad Vltavou,  které 
jsou v majetku města. Jedná se o pozemky u městské plovárny a bowlingu.     

Usnesení č. 1329/09
rada města s o u h l a s í

s uložením kabelu NN v pozemcích parc. č. 232/2, 1797 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
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

j) Na město se obrátili paní Drahoslava Sulková a pan Pavel Kubeš, vlastníci pozemků          
parc. č. 32/1 a parc. č. 31 v k.ú. Munice, se žádostí o směnu částí těchto pozemků za část 
pozemku parc. č. 69, který je ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou. Směna by byla 
provedena na základě oddělovacího GP „metr za metr“. Žadatelé hodlají rekonstruovat dům 
č.p. 9 v Municích a město by jim přenechalo část pozemku parc. č. 69 v prodloužení 
stávajícího domu. Naproti tomu by žadatelé městu přenechali část svých pozemků             
parc. č. 32/1 a parc. č. 31, na kterých město v minulosti vybudovalo chodník. Osadní výbor 
obce Munice se směnou souhlasí.
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Usnesení č. 1330/09
rada města d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit se směnou částí pozemků parc. č. 69 (ve vlastnictví 
města Hluboká nad Vltavou za části pozemků parc. č. 32/1 a parc. č. 31 (ve vlastnictví 
paní Drahoslavy Sulkové a pana Pavla Kubeše) o stejné výměře, která bude dále 
upřesněna oddělovacím GP, vše v k.ú. Munice. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci a její následné předložení k rozhodnutí Zastupitelstvu města.

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

k) Na město se obrátil pan Jindřich Petr, předseda občanského sdružení Taranis, se žádostí o 
povolení zřízení výukové zahrádky v areálu mateřské školky v Zámostí. Cílem tohoto 
projektu je dle žadatele vytvoření vhodného prostředí pro předškolní děti k navázání vztahu 
s přírodou, výuku základů přírodovědy a výuku jednoduchých zahradnických prací. Součástí 
zahrady by měl být záhon s léčivými bylinami a dalšími rostlinami. Ředitelka MŠ              
Mgr. Remtová se shora uvedeným záměrem souhlasí a žádá o jeho podporu. Rada města 
odsouhlasila zřízení zahrádky bez finančního příspěvku města.

Usnesení č. 1331/09
rada města s o u h l a s í 

se zřízením výukové zahrádky v areálu mateřské školky v Zámostí občanským 
sdružením Taranis o.s. Rada města pověřuje koordinací projektu ředitelku MŠ        
Mgr. Danielu Remtovou.    

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

l) Bod byl stažen z programu.

m) V souvislosti s budoucí demolicí objektu Jednoty ve Zborovské ulici se na město obrátil 
technický náměstek spotřebního družstva Jednota SD pan Vladimír Kozák se žádostí o 
pronájem nebytových prostor v domě č.p. 857 v ulici Zborovská (Domov důchodců – bývalá 
prodejna zeleniny). Tento pronájem byl již RM i ZM předběžně odsouhlasen v souvislosti 
s výstavbou nového obchodního komplexu na místě dnešního starého obchodního domu. Při 
předchozích jednáních mezi zástupci Jednoty a panem starostou byla doba pronájmu 
předběžně dohodnuta od 1.12.2009 na dobu výstavby nového objektu, s ročním nájemným v 
symbolické výši 1,- Kč.

Usnesení č. 1332/09
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením nájemní smlouvy se spotřebním družstvem Jednota SD, na základě které 
mu budou pronajaty nebytové prostory v domě č.p. 857 v ulici Zborovská o výměře 
68,35 m2. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou od 1.12.2009 do ukončení 
rekonstrukce původního objektu Jednoty ve Zborovské ulici a nájemné se stanoví ve 
výši 1,- Kč / 1 rok. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní smlouvy.    

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

n) Na město se obrátil pan Miroslav Dědina, bytem Bezdrevská 1150/17, České Budějovice, 
se žádostí o převod nájmu části pozemku parc. č. 618/1 v k.ú. Jeznice. Jedná se o pozemek 
přiléhající k rekreační chatě ev. č. 12, nacházející se na pozemku parc. č. st. 82, kterou žadatel 
zakoupil od paní Vlasty Kroutlové, původního nájemce. Nájemní smlouva byla uzavřena 
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v roce 2001, pronajatý pozemek o výměře 26 m2 je využíván k rekreačním účelům a roční 
nájemné činí 117,- Kč. 

Usnesení č. 1333/09
rada města s o u h l a s í 

se změnou v osobě nájemce v nájemním vztahu založeném nájemné smlouvou ze dne 
9.7.2001, vztahující se k části pozemku parc. č. 618/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Jeznice, 
když do práv a povinností z této smlouvy na místo paní Vlasty Kroutlové, bytem 
Okružní 231, Hrdějovice, vstupuje pan Miroslav Dědina, bytem Bezdrevská 1150/17, 
České Budějovice, za stávajících podmínek. Rada města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní 
smlouvy.     

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

K bodu 4)
a) K provedení změny rozpočtu účetního charakteru k 31.10.2009 doporučila rada města 
zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovými opatřeními dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1334/09
rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města souhlasit s provedením rozpočtových opatření účetního 
charakteru k 31.10.2009 dle předloženého návrhu.

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

b) FC MARINER Bavorovice s.r.o. požádal o příspěvek na sportovní den mládeže 
k zakončení mládežnické fotbalové sezony, který se uskuteční dne 13.11.2009 ve výši 
10 000,- Kč  na ceny a občerstvení. Rada žádosti nevyhověla (hlasování : pro - 0, proti - 4, 
zdržel se – 1).

c) Oddíl sálového fotbalu Zřejmě slušnej oddíl (ZSO) požádal o příspěvek na činnost oddílu 
ve výši 10 000,- Kč. Oddíl hraje pod hlavičkou Hluboké nad Vltavou druhou nejvyšší 
celostátní soutěž sálového fotbalu - krajskou ligu.

Usnesení č. 1335/09
rada města  s o u h l a s í

- s poskytnutím příspěvku oddílu sálového fotbalu Zřejmě slušnej oddíl na činnost ve 
výši 8 tis. Kč,

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 108/09 ve 
výdajové části rozpočtu  ve výši 8 tis. Kč na „Příspěvek oddílu sálového fotbalu 
Zřejmě slušnej oddíl na činnost“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3419 5192 Příspěvek oddílu sálového fotbalu Zřejmě slušnej oddíl 

na činnost
8

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

d) Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 
republiky o.s., Havlíčkova 44, Jihlava, požádal o příspěvek na r. 2010 na konzultační činnost 
pro oblast bezbariérového užívání staveb ve správním obvodu města Hluboká. Jedná se 
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možnost budoucí odborné metodické a konzultační činnosti pro stavební úřady a další orgány 
státní správy a samosprávy. Tato služba funguje na pobočce v Č.Budějovicích a je při 
stavebních řízeních využívána. OSSÚ MÚ Hluboká n.V. doporučil příspěvek poskytnout. 
Rada deklarovala vůli poskytnout příspěvek ve výši 2000,- Kč v roce 2010.

e) Městská charita ČB se od 1.1.2009 stará ve městě o těžce zdravotně postižené a 
nesoběstačné občany města (péče o hygienu, úklid domácnosti, donáška nákupů a obědů, 
doprovody k lékařům atd.). Celoročně poskytuje Charita péči čtyřem občanům města.
Městská charita požádala o příspěvek ve výši 18 tis. Kč. Rada doporučila zastupitelstvu 
žádosti vyhovět.

Usnesení č. 1336/09
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města odsouhlasit provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části rozpočtu  ve výši 18 tis. Kč na „Příspěvek Městské charitě ČB na 
poskytování péče o těžce zdravotně postižené a nesoběstačné občany“.

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

f) Město Hluboká n.V. uzavřelo smlouvu o věcném břemeni č. 2009/193/Ad na pozemky 
Lesů ČR pod cyklostezkou Hluboká-Poněšice, vybudovanou v r. 2008. Se zřízením věcného 
břemene je spojena úhrada Lesům ČR ve výši 11 900,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 1337/09
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města odsouhlasit provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části rozpočtu  ve výši 11,9 tis. Kč na „Věcné břemeno k pozemkům Lesů 
ČR pod cyklostezkou Hluboká-Poněšice“

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

g) MÚ předložil radě návrhy na navýšení rozpočtu roku 2009 z důvodu překročení mzdových 
prostředků u Městské policie (navýšení o 149 tis. Kč vč. zdrav. a soc. pojištění), na koupališti 
(o 60 tis. Kč) a v rámci kapitoly Pohřebnictví (o 18 tis. Kč). Rada byla seznámena z důvody  
navýšení a doporučila zastupitelstvu navýšení schválit dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1338/09
rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města odsouhlasit změnu rozpočtu roku 2009 ve výdajové části 
navýšením mzdových prostředků dle předloženého návrhu.

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

h) Rada projednala rozpočtová opatření v rámci projektů z ROP:
a) Modernizace MŠ  Hluboká – změna proti předpokladu projednaném na minulé RM

- v důsledku rychlejšího postupu prací 2. etapy dojde k vyššímu čerpání úvěru v r. 
  2009 o 3 179 tis. Kč z 9 699 tis. Kč na 12 878 tis. Kč.  Doporučuje se v tomto smyslu 
  upravit usnesení RM č. 1309/09.
-  proti schválenému rozpočtu dochází v rámci provedených VŘ k navýšení výdajů na:

vybavení šatny – skříně navíc 39 964,- Kč, 
pořízení myček na nádobí 94 377,- Kč
koberce a osvětlení   2 574,- Kč
okna 12 317,- Kč
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- Celkové náklady projektu tak činí 20 181 597,- Kč. Na r. 2010 zbývá 7 304 241,- Kč.

Při realizaci projektu se vyskytly problémy se zařazením nákladů stavebního dozoru 
do neinvestičních výdajů a s pořízením plastových oken na místo projektovaných 
dřevěných. Bylo požádáno o změnu rozpočtu. Pokud by změny nebyly na ÚRR 
uznány mohlo by dojít k přesunu těchto nákladů do nezpůsobilých a tím ke snížení 
dotace.

b) Podaná žádost do 6. výzvy ROP - Revitalizace sídliště Fügnerova :
- ROP oznámil v rámci posuzování podané žádosti přesun části výdajů projektu na 

stavební práce (rozšíření parkoviště) do nezpůsobilých výdajů (- 662 888,31 Kč) 
z důvodu, že na rozšíření parkoviště je nahlíženo jako na doplňkovou aktivitu, která 
může zaujímat pouze 20 % rozpočtu (v žádosti činí 41 % ), tj. snížení z 2 035 950,- Kč 
na 1 373 061,69 Kč 

- výsledkem je snížení celkových způsobilých výdajů a tím i snížení možné dotace o 
613 173,- Kč z 2 939 456,- Kč na 2 326 285,- Kč. 

- Celkové náklady projektu zůstávají ve výši 3 315 513,- Kč. 

Usnesení č. 1339/09
rada města     d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
v příjmové části rozpočtu snížením o 6 196 tis. Kč, ve financích zvýšením o 3 179 tis. 
Kč a ve výdajové části zvýšením čerpání úvěru o 3 179 tis. Kč, ve financích snížením 
o 6 196 tis. Kč k projektu „Modernizace mateřské školy Hluboká nad Vltavou“

Příjem
paragraf položka tis. Kč

4222 Dotace ROP – Rekonstrukce MŠ       snížení o - 6 196

Příjem
paragraf položka tis. Kč

8115 Rekonstrukce MŠ  - úvěr                    zvýšení o 3 179

Výdej
paragraf položka tis. Kč
3111 6121 Rekonstrukce MŠ                               zvýšení o 3 179

Výdej
paragraf položka tis. Kč

8124 Splátka úvěru - Rekonstrukce MŠ         snížení o                      - 6 196

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

i) ČEZ a.s. poskytl městu dar ve výši 255 tis. Kč na „Pořízení dataprojektoru do kina v KC 
Panorama v Hluboké nad Vltavou“. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel Audio Kropík 
Č.Budějovice s cenou vč. montáže ve výši 255 612,- Kč. Je nutno doporučit ZM přijetí daru a 
provedení změny rozpočtu.

Usnesení č. 1340/09
rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města
- přijetí daru ČEZ a.s. ve výši 255 tis. Kč na „Pořízení dataprojektoru do kina v KC 

Panorama v Hluboké nad Vltavou“,
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- provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 
255 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 255,612 tis. Kč na „Pořízení 
dataprojektoru do kina v KC Panorama v Hluboké nad Vltavou“

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3313 3122 Dar ČEZ a.s. na „Pořízení dataprojektoru do 

kina v KC Panorama v Hluboké nad Vltavou“
255

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3313 6122 Pořízení dataprojektoru do kina v KC Panorama 

v Hluboké nad Vltavou
255,612

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

j) Město na základě usnesení RM vedlo soudní řízení o vyklizení bytu č. 14, o velikosti 3+1 v 
domě na nám. Čsl. armády 34 v Hluboké nad Vltavou, proti Martinu Novotnému. Město ve 
sporu neuspělo a je povinno dle rozsudku uhradit náklady řízení žalovaného ve výši 9 996,-
Kč, náklady řízení soudu ve výši 1 771,- Kč a dále předpokládané náklady AK Vavroch na 
právní zastoupení ve výši cca 15 000,- Kč. Celkem náklady činí cca 27 tis. Kč. V rozpočtu 
v kapitole 3612 je rezerva v položce 6121 a doporučuje se zastupitelstvu města převést z této 
položky 27 tis. Kč na novou položku 5166 bez navýšení rozpočtu. 

Usnesení č. 1341/09
rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením spočívajícím v 
převedení částky ve výši 27 tis. Kč v rámci paragrafu 3612 z položky 6121 do položky 
5166 na „Náklady právního zastoupení a soudní výlohy soudního řízení o vyklizení 
bytu č.14 v čp.34“ 

Příjem
paragraf položka tis. Kč
3612 6121 Budovy haly a stavby                      snížení o - 27

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3612 5166 Náklady právního zastoupení a soudní výlohy 

soudního řízení o vyklizení bytu č.14 v čp.34
27

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

k) ZOO Ohrada pořádá po loňském úspěchu (2000 účastníků) akci „Mikulášský průvod 
z města Hluboká nad Vltavou do ZOO Ohrada“ v neděli 6.12.2009 v 16,00 hod. od Hotelu 
Záviš. ZOO požádala o příspěvek na pořádání akce. Celkové náklady činí cca 35 000,- Kč. 
Příspěvek bude použit na organizaci akce (osvětlená alej, andělská brána, peklo, průchod 
ZOO, krátké divadelní vystoupení, sladké odměny, ohňostroj).

Usnesení č. 1342/09
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města odsouhlasit provedení změny rozpočtu roku 2009 rozpočtovým 
opatřením ve výdajové části ve výši 10 tis. Kč pro ZOO Ohrada na akci „Mikulášský 
průvod z města Hluboká nad Vltavou do ZOO Ohrada“
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Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 5)
a) Z projektů města předložených do 5. výzvy ROP byl :

1) Zamítnut projekt „Přístavba Domova důchodců“ (viz bod 5e)
2) Schválen byl projekt „Cyklistická stezka Hluboká –Poněšice úsek II a III“
     -  dotace byla oproti žádosti ve výši 14 391 793,- Kč snížena na 10 974 310,65 Kč 
Na základě snížení dotace ROP byl rozpočet akce úsporou ve stavební části vypuštěním 
zábradlí ponížen o 3 191 987,- Kč z 29 598 072,- Kč na 26 296 604,- Kč.
Celkové náklady vč. služeb činí 29 508 810,- Kč.

Zdroje financování:
SFDI:  16 250 000,- Kč  ( příjem a výdaj v r. 2009)
NJC:     2 339 059,- Kč  ( příjem a výdaj v r. 2009)
ROP:   10 974 310,65 Kč  ( výdaj 6 411 tis. Kč v r. 2009 a 4 563 tis. Kč v r. 

2010 a příjem dotace v r. 2010)
Celkem: 29 563 369,- Kč

V XI/2009 bylo získáno stavební povolení a zahájeny stavební práce. Dokončení akce 
v V/2010. V r. 2009 musí být provedeny stavební práce za cca 25 mil. Kč, tak aby mohla 
být využita celá přislíbená dotace SFDI ( 19.11.2009 proběhne předání podkladů na SFDI 
k vypracování smlouvy o dotaci).  

Usnesení č. 1343/09
rada města  d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města

- souhlasit s přijetím dotace ROP na projekt „Cyklistická stezka Hluboká –Poněšice 
úsek II a III“ ve výši 10 974 310,65 Kč a zařadit akci do rozpočtu r. 2010

- provést změny rozpočtu r. 2009 v souvislosti se zahájením realizace projektu 
„Cyklistická stezka Hluboká –Poněšice úsek II a III“ a vzhledem k předpokládanému 
podpisu smlouvy o dotaci se SFDI ve výši 16 250 tis. Kč.

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

b) Základní škole Hluboká byla přidělena dotace ROP k financování projektu „Sportovní 
areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“ ve výši 1 931 822,- Kč. Celkové náklady 
2 023 862,- Kč. Z toho stavební náklady 1 850 000,- Kč, odměna pro zpracovatele projektu 
173 862,- Kč. Stavba bude realizována v r. 2010 (II-VII) a platba dotace se předpokládá také 
v r. 2010. Město se zavázalo předfinancovat projekt z rozpočtu města. 
Je nutno akci zařadit do rozpočtu města v r. 2010 s výdajem ve výši 2 023 862,- Kč a 
s příjmem ve výši 1 931 822,- Kč, podíl města tak činí 92 040,- Kč.

Usnesení č. 1344/09
rada města  d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města

zařadit akci „Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“ do rozpočtu města 
na r. 2010 s výdajem ve výši 2 023 862,- Kč a s příjmem ve výši 1 931 822,- Kč.

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

c) Z projektů města předložených do 2. výzvy MAS byl :
1) Zamítnut projekt „Rekonstrukce VHI Hluboká 2. etapa“
2) Schválen projekt „Obnova kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha“ v Zámostí
     -  dotace: 479 526,- Kč

-  celkové náklady: 634 041,- Kč
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-  způsobilé výdaje: 532 807,- Kč
-  nezpůsobilé výdaje (DPH): 101 234,- Kč 
- realizace 1 – 9/2010

Doporučuje se přijmout dotaci a zařadit akci do rozpočtu r. 2010.

Usnesení č. 1345/09
rada města  d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města

- souhlasit s přijetím dotace SZIF na projekt „Obnova kaple Panny Marie a Sv. 
Vojtěcha“ ve výši 479 526,- Kč

- zařadit akci „Obnova kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha“ do rozpočtu města na r. 2010 
s výdajem ve výši 634 041,- Kč a s příjmem ve výši 479 526,- Kč.

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

d) Jč kraj poskytl městu příspěvek na dofinancování akce prováděné v rámci programu MZe  
na akci „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ ve výši 10 % z nákladů 
stavební a technologické části akce bez DPH tj. 4 195 048,- Kč. Příspěvek bude poskytnut po 
vyčerpání vlastního podílu města. 
Ministerstvo zemědělství ČR poskytne dotaci 38 % z nákladů stavební a technologické části 
akce bez DPH. 
Zbývající náklady hradí město ze svého rozpočtu ( 10 % vlastní prostředky, 42% úvěr)

Zdroj % r. 2010
Vlastní zdroje 10 4 195
Dotace MZe 38 15 941
Dotace JčK 10 4 195
Zvýhodněný úvěr( zvýhodnění 4 % na 10 let) 42 17 619
Celkem bez DPH 100 41 950
DPH 8 390 
Celkem vč. DPH 50 340

Zahájení akce leden 2010, v r. 2009 vyhlásit výběrové řízení na získání úvěru na 
spolufinancování akce ve výši 26 009 tis. Kč ( úvěr  + DPH ) na 10 let a zařadit akci do 
rozpočtu r. 2010 a požádat MZe o úhradu části úroků z úvěru.

Usnesení č. 1346/09
rada města  d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit

- s přijetím příspěvku JčK na akci „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ 
ve výši 4 195 048,- Kč

- s přijetím dotace MZe ve výši 38 % nákladů stavební a technologické části akce bez 
DPH

- se zařazením akce „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – Zámostí“ do rozpočtu 
r. 2010 s příjmem ve výši 4 195 tis. Kč z dotace JčK a 15 941 tis. Kč z dotace MZe a s 
výdajem ve výši 50 340 tis. Kč.

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

e) Město Hluboká nad Vltavou žádalo prostřednictvím společnosti G-project s.r.o. o dotaci na 
realizaci přístavby domova důchodců v Hluboké nad Vltavou v prostoru bývalé zemědělské 
usedlosti Souchů na Masarykově ulici, a to z Regionálního operačního programu Jihozápad. 
Byla zajištěna příslušná projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí a v současné 
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době probíhá stavební řízení (předpoklad vydání stavebního povolení do konce listopadu). 
Společnost G-project v tomto týdnu podala informaci, že tento projekt nebyl vybrán 
k podpoře.

Usnesení č. 1347/09
rada města   b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o nevybrání projektu na přístavbu domova důchodců k podpoře 
z Regionálního operačního programu Jihozápad a souhlasí s dokončením projektu do 
fáze vydání stavebního povolení. 

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

K bodu 6)
V souvislosti s tzv. „chodníkovou novelou“ zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích byl ředitelem PMH panem Rausem předložen návrh Nařízení o zabezpečení 
schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města 
Hluboké nad Vltavou a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města 
Hluboká nad Vltavou, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací, dále jen 
„nařízení“). Dle tohoto nařízení a dále dle plánu zimní údržby, jenž je přílohou nařízení, bude 
Podnikem místního hospodářství postupováno při zimní údržbě komunikací a chodníků ve 
městě. Právní odbor MÚ předmětné nařízení konzultoval s Krajským úřadem a předložil jej  
RM k projednání.  

Usnesení č. 1348/09
rada města    v y d á v á     

Nařízení č. 2/2009 o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a 
průjezdních úseků silnic na území města Hluboké nad Vltavou a o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků na území města Hluboká nad Vltavou, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací. Úplné znění Nařízení č. 1/2009 tvoří 
přílohu  tohoto usnesení a je jeho neoddělitelnou součástí.

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

K bodu 7)
a) Na Městský úřad Hluboká nad Vltavou se obrátil Petr Novotný se žádostí o vyjádření 
k umístění fotovoltaické elektrárny na dvou lokalitách. První se nachází severně od rybníka 
Malý Hvězdář mezi silnicemi II/105 a III/10580a (Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou). 
Druhá severozápadně od silnice III/10579 (Hluboká nad Vltavou – Zliv). Stavební a bytová 
komise vyslovila se záměrem umístění fotovoltaických elektráren nesouhlas.

Usnesení č. 1349/09
rada města    n e s o u h l a s í 

se záměrem umístění fotovoltaických elektráren na pozemcích PK 405, 1630, 1628 
katastrální území Hluboká nad Vltavou

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

b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili Pavel Holý, Ing. Karel Běhounek a Ivan 
Běhounek se žádostí o rozšíření zastavitelného území v Hluboké nad Vltavou na Hůrce a to o 
pozemky parcelní číslo 394/9 a 394/10 – viz situace v příloze. Stavební a bytová komise 
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doporučila  žadatelům řešit celou lokalitu a to včetně širších vztahů zejména s ohledem na 
připojení na vodovod, kanalizaci a komunikace.

Usnesení č. 1350/09
rada města    d o p o r u č u j e 

žadatelům o rozšíření zastavitelného území o pozemky 394/9 a 349/10 doplnit žádost o 
návrh řešení dopravy a napojení na vodovod a kanalizaci.

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

c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Růžena Zimová s připomínkami 
k územnímu plánu a současnému využití pozemků okolo bývalého mlýna v Hamru. Vyjadřuje 
nesouhlas s tím, že územní plán s ní nebyl projednán a nesouhlasí s ním. Návrh na jiné využití 
však nepředložila. Jedná se o pozemky parcelní číslo 243/5, 241/2, 128/1 a 246/2. Dále 
navrhuje, že pokud má město zájem si část těchto pozemků pronajmout, lze o tom jednat. 
Pozemky, které mají charakter veřejné zeleně, a takto jsou v územním plánu navrženy, jsou 
ohraničeny (241/2 a 243/5). Tyto pozemky navrhuje vlastník k pronájmu městu. Stavební a 
bytová komise konstatovala, že město prostřednictvím Podniku místního hospodářství tyto 
pozemky udržuje, doporučuje zachovat jako veřejnou zeleň a navrhuje s paní Zimovou jednat 
o pronájmu.

Usnesení č. 1351/09
rada města    p o v ě ř u j e

starostu města jednat o pronájmu pozemků parcelní číslo 241/2 a 243/5 katastrální 
území Hluboká nad Vltavou s majitelem nemovitostí.

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

K bodu 8)
Rada města projednala materiál „Organizační zabezpečení k zajištění řádné periodické 
inventarizace v roce 2009“ a schválila provedení inventarizace majetku města dle tohoto 
materiálu. 

Usnesení č. 1352/09
rada města   u k l á d á

provést inventarizaci majetku města dle předloženého materiálu „Organizační 
zabezpečení k zajištění řádné periodické inventarizace v roce 2009“

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

K bodu 9)
Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost Pöyry Invironment a.s. s informací o 
plánovaném provedení prohrábky Vltavy a to v úseku od jezu Hluboká nad Vltavou. Dle 
informací společnosti Pöyry by k realizaci mělo dojít  v roce 2010. rada vzala tuto informaci 
na vědomí.

Usnesení č. 1353/09
rada města   b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o plánovaném zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Hněvkovice.

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
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K bodu 10)
Mgr. Hubinger z Městské policie Hluboká nad Vltavou předložil návrh na dodatek ke 
Směrnici pro činnost Městské policie. Jedná se o stanovení maximálního možného počtu 
nárokovaných bodů při doplňování výstroje a úpravu textu ve výstrojní tabulce. Rada změnu 
formou dodatku ke „Smlouvě…“ odsouhlasila. 

Usnesení č. 1354/09
rada města s o u h l a s í 

se změnou Směrnice pro činnost Městské policie dle předloženého návrhu.

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

K bodu 11)
Rada projednala v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. návrh darovací smlouvy, kterou MŠ 
Hluboká nad Vltavou přijímá peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč. Rada pověřila starostu vydat 
písemný souhlas k uzavření smlouvy a tento souhlas bude nedílnou součástí předmětné 
darovací smlouvy. 

Usnesení č. 1355/09
rada města u d ě l u j e   s o u h l a s 

k uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru pro MŠ Hluboká nad 
Vltavou dle předloženého návrhu.

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

K bodu 12)
V rámci tzv. „Janotova balíčku“ byl novelizován zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti 
(dále jen „zákon“). Na základě této novely byla zvýšena sazba daně z dosavadní 1,- Kč za       
1 m2 plochy na 2,- Kč za 1 m2 plochy. Zvýšení se týká pozemků uvedených v ust. § 6 odst. 2 
zákona – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Zvýšení se 
naopak nevztahuje na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady, trvalé travní 
porosty, lesy a rybníky. Zde původní sazba daně zůstává. Shora uvedená částka je pak dle    
ust. § 6 odst. 4 zákona násobena koeficientem 1,0 až 4,5, odvíjejícím se od velikosti obce. 
Hluboká nad Vltavou a pod ní spadající obce jsou nyní zařazeny do skupiny s koeficientem 
1,4. Tímto koeficientem je dále násobena v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona i sazba daně ze 
staveb – obytných domů a jejich příslušenství a bytů. Dle ust. § 6 odst. 4 písm. b) a dále na 
základě ust. § 11 odst. 3 písm. a) zákona může obec obecně závaznou vyhláškou shora 
uvedený koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Tím by se 
koeficient pro všechny místní části obce Hluboká nad Vltavou, tedy Hluboká nad Vltavou, 
Bavorovice, Munice, Purkarec, Kostelec, Jeznice, Poněšice, Líšnice, Hroznějovice, snížil na 
1,0. Obecně závazná vyhláška musí být městem vydána nejpozději do 30.11.2009 a v ten den 
musí být i vyvěšena na úřední desce města. Její účinnost pak nastane současně se dnem 
účinnosti novely zákona o dani z nemovitosti (v rámci nabytí účinnosti „Janotova balíčku“), 
tedy 1.1.2010. Rada doporučila zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku tak, aby byla 
daň z nemovitostí snížena na nejnižší možnou míru.

Usnesení č. 1356/09
rada města    d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. OZV č. 3/2009 tvoří přílohu tohoto 
usnesení a je jeho neoddělitelnou součástí.

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
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K bodu 13)
Různé:
a) Rada města uvolnila z prostředků určených pro použití radě příspěvek na provoz 
sportovních zařízení pro TJ Hluboká nad Vltavou ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek je poskytnut 
vzhledem k tomu, že byly sníženy dotace pro TJ od OV ČSTV.

Usnesení č. 1357/09
rada města    s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením rady města č. 109/09 ve 
výdajové části jako „Příspěvek na provoz sportovních zařízení TJ Hluboká nad 
Vltavou“ ve výši 50 tis. Kč.   

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
3419 5192 Příspěvek na provoz sportovních zařízení TJ Hluboká n. Vlt. 50

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

b) Rada města dále projednala a odsouhlasila návrhy mimořádných odměn vedoucím 
pracovníkům příspěvkových organizací a MÚ za II. pololetí roku 2009. 

Usnesení č. 1358/09
rada města s c h v a l u j e 

odměny vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a MÚ za II. pololetí 2009 
dle předloženého  návrhu.

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

člen rady města starosta města
Aleš Raus Ing. Tomáš Jirsa
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