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Z á p i s 
z 18. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 4.5.2009.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :    
Přizváni:   Jan Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka  – MÚ  
  
Zasedání zastupitelstva předsedal a řídil starosta  Ing. Tomáš Jirsa.  
 
K bodu 1) 
Starosta konstatoval, že z 21 členů zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina. 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Berit, pracovník MÚ. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na 
členy volební a návrhové komise a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh 
odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 432/09 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Ing.Hana Hricová, Zdeněk Čmejrek, MUDr. 
Ladislav Pešl. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  16, zdržel se - 3, proti - 0  
 
Usnesení č. 433/09 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu:  Danu Svobodovou, Jiřího Karvánka. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, zdržel se - 2, proti - 0    
 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, k němuž nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
 
Usnesení č. 434/09 
zastupitelstvo města s c h v á l i l o 
 tento program zasedání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Dispozice s majetkem: 

a) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 240/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita u mostu) od 
ÚZSVM. 

b) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 156/3, parc. č. 156 díl "a" k.ú. Hluboká n. Vlt. 
(ulice Nad Parkovištěm) od PFČR. 

c) Koupě pozemku parc. č. 426/27 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita "Fidelák") od         
Ing. Vladimíra Šímy. 

d) Prodej části pozemku parc. č. 1671/6 v k.ú. Hluboká n.Vlt. (ulice Nad Parkovištěm)   
p. Jozefu Čonkovi. 

e) Prodej části pozemku parc. č. 1237/1 v k.ú. Hluboká n.Vlt. (lokalita Na Vyhlídce)     
pí. Heleně Kozlové. 

f) Převzetí historického majetku města - pozemků parc. č. 196/16, 196/1 díl 2 v k.ú. 
Purkarec od s.p. Lesy ČR. 

g) Prodej pozemku parc. č. 34 v k.ú. Bavorovice pí. Evě Jindrové. 
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h) Prodej pozemků parc. č. 155/3, 60/2, 154/2 v k.ú. Líšnice u Kostelce p. Janu Fraňkovi. 
i) Výpůjčka pozemku parc. č. 764/3 v k.ú. Kostelec (dětské hřiště) od ÚZSVM. 
j) Prodej pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Bavorovice ("Kachňárna") spol. Tagrea a.s. 
k) Prodej domů Nerudova 771, 772. 
l) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1788/1 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce od ÚZSVM. 
m) Pozemky pod Cyklistickou stezkou Hluboká-Poněšice. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) Navýšení dotace MF na výkon státní správy. 
b) Příspěvek na investiční rozvoj města.  
c) Dotace MV na rozšíření pracoviště Czech POINT. 
d) Navýšení dotace PMH na opravy vozu na svoz PDO. 
e) Příspěvek JčK pro SDH Hluboká n.V. a SDH Kostelec. 
f) Část výtěžku z provozu VHP za r. 2008. 
g) Náklady na povinnou školní docházku do ZŠ Týn n.V. 
h) Přijetí dotace MK ČR – knihovnický software. 
i) Krátkodobá půjčka města PMH a schválení ručení na půjčku PMH od KB. 
j) Veřejné osvětlení ZTV Křesín.  

4) Granty a dotace. 
a) VŘ na zhotovitele stavby „Modernizace MŠ Hluboká. 
b) Financování nových projektů předkládaných do ROP.  
c) Studie využití kulturního dědictví Hlubocka-Lišovska – STAŽENO Z PROGRAMU. 
d) Rekonstrukce VHI  Hluboká n.Vlt. 
e) Sportovní areál ZŠ Hluboká n.V. – financování. 

5) Změna ÚP: 
a) Rozšíření zastavitelného území - Hůrka. 
b) Rozšíření zastavitelného území - Holý Vrch. 
c) Rozšíření zastavitelného území – Zámostí. 
d) Fotovoltaická elektrárna Bavorovice. 
e) Fotovoltaická elektrárna Stará obora. 

6) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na r. 2009. 
7) Různé: 

a) Převod dvou vozů Škoda Felicia Combi. 
b) Převod historického majetku do vlastnictví města od Pozemkového fondu. 
c) Koupě a umístění kamenné plastiky. 
d) Souhlas města s vinkulací pojistného plnění – BD Novostav. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se - 0, proti -  0 
 
K bodu 2)  
a) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových s nabídkou bezúplatného převodu pozemku parc. č. 240/1 o výměře     
491 m2  v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví města. Jedná se o svažitý pozemek u mostu 
přes náhon a řeku Vltavu. Pozemek není městem nijak využíván, nicméně přes tento vede 
stezka od mostu do zámeckého parku.   
 
Usnesení č. 435/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

s bezúplatným převzetím pozemku parc. č. 240/1 o výměře 491 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a zároveň pověřuje starostu města 
Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.     
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
b) Inventurou pozemků ve vlastnictví města bylo zjištěno, že dosud nejsou vypořádány 
vlastnické vztahy k pozemkům pod stavbami komunikace a chodníků v ulici Nad 
parkovištěm. Jedná se o lokalitu u autobusových zastávek, kdy dle současného stavu zápisu 
v KN je město vlastníkem pouze některých pozemků a dalším vlastníkem pozemků pod 
těmito stavbami je ČR – Pozemkový fond. Dle ust. § 5 odst. 1 písm. d) zák. č. 95/ 1999 Sb. 
může město požádat o bezúplatný převod pozemků zastavěných veřejně prospěšnou stavbou 
do vlastnictví města. Za účelem podání žádosti byl vypracován GP, kterým byly zaměřeny a 
sjednoceny pozemky pod stavbami komunikace a chodníků. Žádost by se tedy vztahovala na 
pozemky parc. č. 156/3 o výměře 153 m2 a parc. č. 156 díl „a“ o výměře 914 m2 – vše dle 
tohoto GP.      
 
Usnesení č. 436/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

s  podáním  žádosti Pozemkovému  fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 
156/3 o výměře 153  m2  a  parc.  č.  156  díl  „a“  o  výměře  914  m2 – vše dle 
oddělovacího GP č. 2077-129/200 v  k.ú.  Hluboká  nad  Vltavou do vlastnictví města. 
Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací  věci  a  současně  pověřuje  starostu  města  
Ing.  Tomáše  Jirsu podpisem příslušné smlouvy.      

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se – 0  
 
c) Pan Ing. Vladimír Šíma, bytem Neplachova 997/4, České Budějovice, je vlastníkem 
pozemku parc. č. 426/25 a domu stojícího na pozemku parc. č. st. 380 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou v lokalitě „Fidelák“ u hlavní silnice ČB – Týn n. Vlt. Na základě předchozích jednání 
s městem byl z důvodu zajištění výhledu do křižovatky a především z důvodu vybudování 
chodníku v tomto místě panem Šímou zbourán plot ohraničující jeho pozemek a vybudován 
nový plot tak, aby bylo zajištěno místo pro vybudování chodníku mezi plotem a silnicí. 
Pozemek parc. č. 426/27, na němž má být chodník vybudován, byl GP oddělen z pozemku 
parc. č. 426/25 a město hodlá tento nově vzniklý pozemek parc. č. 426/27 o výměře 17 m2  od 
p. Šímy vykoupit. Kupní cena pozemku byla na základě předchozí dohody a stanoviska rady 
města stanovena ve výši ceny základu nové zdi. Vzhledem k tomu, že cena základu       
(12.000,- Kč) odpovídá cca. ceně pozemku - 700,- Kč/m2, doporučuje se zachovat standardní 
postup a pozemek za tuto cenu zakoupit.  
 
Usnesení č. 437/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

s koupí pozemku parc. č. 426/27 o výměře 17 m2 , nově vzniklého oddělovacím GP 
z pozemku parc. č. 426/25, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou od  pana Vladimíra Šímy, 
bytem Neplachova 997/4, České Budějovice, za kupní cenu 700,- Kč/m2, t.j. celkem za  
11.900,- Kč s tím, že vzniklé související náklady ponese město. Zastupitelstvo 
pověřuje MÚ administrací věci a zároveň pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu 
podpisem kupní smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Jozef Čonka, bytem Tyršova 7, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1671/6 o výměře 32 m2, 
který sousedí se zastavěným pozemkem v jeho vlastnictví. Žadatel hodlá na této části 
pozemku parc. č. 1671/6 vystavět verandu domu. Zastupitelstvo přihlédlo k možnému záměru 
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revitalizace protější budovy sýpky a s tím související možností úpravy celého prostranství u 
autobusových zastávek. V takovém případě by mohlo vybudování verandy domu směrem 
k centru města zkomplikovat takový koncept. Zastupitelstvo prodej neschválilo.   
 
Usnesení č. 438/09 
zastupitelstvo města    n e s o u h l a s í    

s prodejem části pozemku parc. č. 1671/6 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 
výměře 32 m2 panu Jozefu Čonkovi, bytem Tyršova 7, Hluboká nad Vltavou, 
z důvodu zamýšlené možné revitalizace celé zájmové lokality.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se – 0  
 
e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Helena Kozlová, bytem Na vyhlídce 725,   
373 41 Hluboká nad Vltavou, se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1237/1 o výměře dle 
GP do 50 m2, který sousedí s pozemky parc. č. 1240/6 a 1240/5 v jejím vlastnictví. Jedná se o 
úzký pruh mezi zaplocenými pozemky žadatelky a pozemkem jiného vlastníka, který je 
víceméně nepřístupný. Členové stavební a bytové komise provedli ve věci místní šetření a 
zjistili, že část dotčeného pozemku, o jejíž koupi má žadatelka zájem, je nepřístupná a 
neudržovaná. Žadatelka hodlá tento pozemek vymýtit a udržovat.   
 
Usnesení č. 439/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í  

s prodejem části pozemku parc. č. 1237/1 (dle GP) v k.ú. Hluboká nad Vltavou o 
výměře cca. 50 m2 paní Heleně Kozlové, bytem Na vyhlídce 725, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 700,- Kč za 1 m2 
plochy. Žadatelka je povinna uhradit náklady na vypracování GP, náklady na 
vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s řízením o 
vkladu vlastnického práva k předmětu převodu. Zastupitelstvo pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
kupní smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0  
 
f) Na město se obrátily Lesy ČR s.p. s informací, že pozemky parc. č. 196/16 a PK 196/1 díl 2 
v k.ú. Purkarec jsou historickým majetkem města, nicméně tyto jsou zapsány na LV státního 
podniku Lesy ČR. Své tvrzení s.p. Lesy ČR dokládají výpisem z pozemkové knihy.           
Lesy ČR žádají o převod těchto pozemků na LV města dle zák. č. 172/1991 Sb. ve znění p.p. 
o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.  
 
Usnesení č. 440/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í     
      s  převzetím  pozemků  parc. č. 196/16  a  PK 196/1 díl 2 v  k.ú.  Purkarec  do  vlastnictví   
      města  a  s  podáním  návrhu  na  zápis tohoto majetku na LV města Hluboká nad Vltavou.  
      Zastupitelstvo   pověřuje   MÚ   administrací   věci   a   současně   pověřuje starostu města  
      Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.   
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se –  0 
 
g) Na město se obrátila paní Eva Jindrová, bytem Písecká 11, České Budějovice, se žádostí o 
prodej pozemku parc. č. 34 o výměře 26 m2 v  k.ú. Bavorovice. Pozemek sousedí 
s nemovitostmi v jejím spoluvlastnictví a je umístěn přímo na návsi obce Bavorovice.   
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Osadní výbor Bavorovice s prodejem nesouhlasí. Stavební a bytová komise provedla místní 
šetření a zjistila, že na tomto pozemku se nachází sloup veřejného osvětlení a jsou v něm 
vedeny sítě. Zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 441/09 
zastupitelstvo města   n e s o u h l a s í  

s prodejem pozemku parc. č. 34 o výměře 26 m2 v k.ú. Bavorovice paní Evě Jindrové, 
bytem Písecká 11, České Budějovice.     

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0  
 
h) Na město se obrátil Bc. Jan Franěk, bytem Netolická 8, České Budějovice, se žádostí o 
prodej pozemků KN parc. č. 155/3, 60/2, 154/2 o výměře celkem 601 m2 v k.ú. Líšnice u 
Kostelce, které sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. Předmětné pozemky jsou již několik 
desítek let zaploceny a rodinou žadatele užívány coby sad. V blízkosti těchto pozemků vede 
polní cesta, která by zůstala zachována a majetkové poměry by byly předmětným prodejem 
uvedeny na odpovídající právní stav. Osadní výbor Líšnice s prodejem souhlasí. 
Zastupitelstvo prodej odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 442/09 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s prodejem pozemků KN parc. č. 155/3, 60/2, 154/2 o výměře celkem 601 m2, v k.ú. 
Líšnice u Kostelce, panu Bc. Janu Fraňkovi, bytem Netolická 8, České Budějovice, za 
cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 70,- Kč za 1 m2 plochy. Žadatel 
je povinen uhradit náklady na vypracování GP, náklady na vypracování znaleckého 
posudku a administrativní poplatek spojený s řízením o vkladu vlastnického práva 
k předmětu převodu. Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací věci a dále pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem kupní smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se –  0 
 
i) Na město se písemně obrátil Ing. Jiří Pudil v zastoupení osadního výboru Kostelec se 
žádostí o vyřízení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 764/3 o výměře 2.438 m2 v k.ú. 
Kostelec do vlastnictví města. Předmětný pozemek je ve vlastnictví státu, hospodaří s ním 
ÚZSVM, nachází se nedaleko kostela v obci Kostelec a je využíván jako víceúčelové 
(především volejbalové) hřiště. Osadní výbor žádá o vyřízení bezúplatného převodu s tím, že 
pozemek bude sloužit výhradně ke sportovnímu vyžití mládeže v obci. Odbor právní a 
vnitřních věcí záležitost projednal se zástupci ÚZSVM a těmito bylo sděleno, že vzhledem 
k absenci zákonných důvodů nemůže být pozemek městu bezúplatně převeden (pouze 
odprodán za cenu stanovenou znaleckým posudkem), ale je možno jej v souladu s ust. § 27 
zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR (využití pro sportovní a tělovýchovné účely) poskytnout 
do bezúplatné výpůjčky na dobu 8 let (stanoveno zákonem), obdobně jako například v případě 
pozemku pod fotbalovým hřištěm v Bavorovicích. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti 
o bezúplatnou výpůjčku předmětného pozemku.     
 
Usnesení č. 443/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

s podáním žádosti o výpůjčku pozemku parc. č. 764/3 o výměře 2.438 m2 v k.ú. 
Kostelec za účelem výstavby volejbalového a víceúčelového hřiště pro potřeby občanů 
obce Kostelec. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a dále pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem předmětné smlouvy.  
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
j) Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti Tagrea, a.s., se sídlem Čekanice 207, Tábor,            
o prodej pozemku parc. č. 267/1 o výměře 630 m2 v k.ú. Bavorovice. Jedná se o zpevněnou 
komunikaci, tvořící součást areálu bývalé „kachňárny“, který původně vlastnila a provozovala 
společnost Drůbež-Hluboká, s.r.o. Celý areál pak na společnost Tagrea přešel v rámci koupě 
balíku pohledávek. Žadatel nemá s předmětným areálem žádné další podnikatelské záměry a 
usiluje o jeho prodej, přičemž po koupi pozemku pod komunikací by celý areál mohl prodat 
jako celek. Místním šetřením bylo zjištěno, že dotčená komunikace prochází celým areálem, 
který je ale uzavřen vraty a oplocen. Komunikace pak umožňuje příjezd z hlavní silnice ČB – 
Týn n.Vlt. na pozemky za areálem, jež jsou ve vlastnictví Rybářství Hluboká, a.s. Bylo proto 
iniciováno jednání mezi zástupci města a společnostmi Tagrea a Rybářství Hluboká, ze 
kterého vyšel závěr, že Rybářství Hluboká souhlasí s případným prodejem za podmínky, že 
bude současně zřízeno ve prospěch pozemků za areálem věcné břemeno chůze, jízdy a vedení 
sítí po převáděném pozemku.       
 
Usnesení č. 444/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s prodejem pozemku parc. č. 267/1 (komunikace) o výměře 630 m2 v k.ú. Bavorovice 
společnosti Tagrea, a.s., se sídlem Čekanice 207, Tábor, za cenu ve výši dle 
znaleckého posudku, minimálně však za cenu 300,- Kč za 1 m2 plochy s tím, že 
žadatel je povinen uhradit případné náklady na vypracování GP, náklady na 
vypracování znaleckého posudku a administrativní poplatek spojený s řízením o 
vkladu vlastnického práva k předmětu převodu. Souhlas se uděluje pod podmínkou, že 
spol. Tagrea a.s. vyjedná a zajistí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze, 
jízdy a vedení sítí po převáděném pozemku ve prospěch pozemků nacházejících se za 
areálem v němž leží převáděný pozemek. Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem kupní smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
k) Dále zastupitelé jednali o žádosti nájemníků bytů a nebytových prostor v domech č.p. 
771, 772 v ulici Nerudova v Hluboké nad Vltavou o koupi domů. Jedná se o bytové domy o 2 
x 9 bytových jednotkách a nebytovým prostorem (bývalá kotelna) v domě č.p. 771. Město se 
zástupci nájemníků již v minulosti jednalo a tito nabídli kupní cenu cca. 3.500,- Kč za 1m2 
plochy jednotky. Rada města pověřila PMH vypracováním analýzy finančních nákladů na 
nutné opravy domů a výnosů z privatizace s tím, že poté se k věci vrátí a stanoví kupní cenu 
za prodej domů. Znalcem byla taktéž vypracována informace o ceně domů dle platné 
vyhlášky. V informaci je zohledněn mj. fakt, že se jedná o obsazené byty, což cenu snižuje 
cca. o dvě třetiny oproti ceně domu s byty bez nájemníků. Po zvážení shora uvedených faktů 
se věcí opakovaně zabývala rada města a doporučila zastupitelstvu souhlasit s prodejem domů 
nájemníkům za kupní cenu 8.000,- Kč/1m2 plochy jednotky. Shora uvedené rozhodnutí rady 
města bylo sděleno žadatelům a na základě jejich žádosti bylo svoláno jednání, na kterém tito 
nabízenou kupní cenu neakceptovali. Současně uvedli, že maximální možná cena, kterou jsou 
ochotní akceptovat je 3.500,- Kč/1m2 plochy jednotky. Na jednání byl dále diskutován 
technický stav předmětných domů a z jednání dále vyplynula skutečnost, že o koupi domů 
nemají zájem všichni nájemníci, ale pouze jejich část. Tuto skutečnost taktéž potvrdili osobně 
někteří zastupitelé, na které se osobně obrátili někteří nájemníci z dotčených domů, kteří jim 
sdělili, že nemají o koupi bytů zájem. Po další diskusi zastupitelstvo deklarovalo svůj souhlas 
s případným prodejem předmětných domů, nicméně podmíněný minimální kupní cenou 
8.000,- Kč /1m2 plochy jednotky a pouze za dodržení podmínek stejných jako při minulých 
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prodejích městských bytových domů, tj. zejména souhlas naprosté většiny nájemníků s koupí 
bytu.  
 
Usnesení č. 445/09 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

s  prodejem  domů  č. p.  771,  772  v  ulici  Nerudova,  Hluboká  nad  Vltavou, 
stávajícím nájemníkům  bytů  a  nebytových  prostor nacházejících se v těchto domech 
za kupní cenu 8.000,- Kč /1m2 plochy jednotky.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se – 0  
 
l) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) žádal město Hluboká 
nad Vltavou o stanovisko do jaké kategorie komunikací náleží silnice na pozemku             
parc. č. 1788/1 o výměře 12.175 m2 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce. Tento pozemek je ve 
vlastnictví České republiky a právo hospodařit s tímto má ÚZSVM. Dle sdělení Odboru 
stavebního a stavebního úřadu jde o místní komunikaci III. třídy. ÚZSVM nabízí tento 
pozemek městu bezúplatně převést. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti. 
 
Usnesení č. 446/09 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod 
pozemku parc. č. 1788/1 o výměře 12.175 m2 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce do 
vlastnictví města Hluboká nad Vltavou a dále souhlasí s jeho bezúplatným převodem. 
Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáš Jirsu podpisem příslušných smluv. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
m) V r. 2008 byla dokončena akce Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. V současné době 
probíhá zaměření stavby. Bylo zjištěno, že kromě předpokládaného dotčení pozemků 
soukromníků, LČR a PF projednaných v ZM dne 22.9.2008, usn. č. 341/08, byly stavbou 
dotčeny i další pozemky v k.ú. Purkarec a v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Rada města dne 
19.3.2009 usn. č. 973/09 doporučila zastupitelstvu souhlasit s koupí části pozemků dotčených 
stavbou „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice“ za 70 Kč/m2, s převodem pozemků od 
Pozemkového fondu, a se zřízením věcného břemene k pozemkům LČR s právem 
provozování, údržby a oprav cyklostezky. 
 
Usnesení č. 447/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

- s koupí nově vzniklých pozemků v k.ú. Purkarec, nacházejích se pod stavbou 
„Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice“ za cenu 70 Kč/m2 :  dle GP č. 259-19/2009 
se jedná o pozemky p.č. 792/5, vlastník Olga Štěpánková, Purkarec 31 (1/5), 
Libuše Brůhová, Purkarec 126 (4/5), výměra 138 m2, cena 9 660,- Kč; p.č. 803/17, 
vlastník Olga Štěpánková, Purkarec 31 (1/5), Libuše Brůhová, Purkarec 126 (4/5), 
výměra 54 m2, cena 3 780,- Kč; p.č. 803/18, vlastník Olga Štěpánková, Purkarec 
31 (1/5), Libuše Brůhová, Purkarec 126 (4/5), výměra 157 m2, cena 10 990,- Kč; 
p.č. 803/19, vlastník Lenka Podroužková, Jasanová 22, České Budějovice, výměra 
232 m2, cena 16 240,- Kč; vlastník Jaroslava Staňková, Budějovická 945, Třeboň, 
výměra 88 m2, cena 6 160,- Kč; dle GP č. 258-18/2009 - p.č. 798/2, vlastník Lenka 
Podroužková, Jasanová 22, České Budějovice, výměra 97 m2, cena 6 790,- Kč;  
p.č. 803/21,  
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- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu 
ve výši 53 620,- Kč na „Koupě pozemků pod stavbou - Cyklistická stezka 
Hluboká-Poněšice“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3111 „Koupě pozemků pod stavbou - Cyklistická 
stezka Hluboká-Poněšice“ 

53,620 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
Usnesení č. 448/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o převod nově vzniklého pozemku p.č. 
803/20 o výměře 42 m2 v k.ú. Purkarec, pod stavbou „Cyklistická stezka Hluboká-
Poněšice“, do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou a dále souhlasí s jeho 
bezúplatným převodem.   

- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům Lesů ČR s.p., na 
p.č. PK 799, PK 790 o celkové výměře 1286 m2 v k.ú. Purkarec a p.č. 893/1, 
893/5, 893/6, 893/7 o celkové výměře 9 179 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, pod 
stavbou „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice“, s právem provozování, údržby a 
oprav cyklostezky ve prospěch města Hluboká nad Vltavou, dle dřívější smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za obvyklých podmínek. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti -  0, zdržel se –  0 
 
K bodu 3)  
a) Na základě dopisu Ministerstva financí zaslal JčK městu jednorázovou neinvestiční dotaci 
na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v roce 2009 ve výši 499 526,- 
Kč. Příjem bude promítnut do navýšení výdaje na „Činnost místní správy“ o uvedenou částku, 
čímž se rozpočtovaná částka 10 402 000,- Kč navýší na  10 901 526,- Kč.  
 
Usnesení č. 449/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s přijetím dotace a se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.16/09 v příjmové 
části rozpočtu ve výši 499 529,- Kč na „Dofinancování příspěvku na výkon státní 
správy pro obce“ a ve výdajové části rozpočtu navýšením o 499 526,- Kč na „Činnost 
místní správy“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace na „Dofinancování příspěvku na výkon 
státní správy pro obce“                     (ÚZ 98 116) 

 499,529 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5011 Činnost místní správy                        navýšení o                                      
                                                          (ÚZ 98 116) 

499,529 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
b) Paní Leopoldině Orlové byl usn. RM č. 897/08 ze dne 15.12.2008, přidělen byt č. 1, 
Žižkova 247. Na základě smlouvy o složení příspěvku na investiční rozvoj města uhradila 
paní Orlová v březnu 2009 příspěvek ve výši 251 000,- Kč. 
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Usnesení č. 450/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s přijetím příspěvku na investiční rozvoj města ve výši 251 000,- Kč a se změnou 
rozpočtu rozpočtovým opatřením č.17/09 v příjmové části rozpočtu ve výši 251 000,- 
Kč na „Příspěvek na investiční rozvoj města“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3122 Příspěvek na investiční rozvoj města 251 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
c) Ministerstvo vnitra ČR připravilo v rámci Integrovaného operačního programu možnost, 
kdy si každá obec může požádat o dotaci buď na počítačové vybavení pro zřízení pracoviště 
Czech POINT nebo o rozšíření pracoviště Czech POINT a přípravu obce na plnění povinností 
vyplývajících ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronické komunikaci. V našich podmínkách se 
jedná o možnost využít dotaci na rozšíření pracoviště Czech POINT. Na celkové dotaci 
68,540 tis. Kč by se město podílelo částkou 10,281 tis. Kč.  Zastupitelstvo odsouhlasilo 
změnu rozpočtu a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
Usnesení č. 451/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

- s přijetím dotace MV ČR a se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.18/09 v 
příjmové části rozpočtu ve výši 58.259,- Kč v rámci projektu „Dotace na rozšíření 
pracoviště Czech POINTU“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 68.540,-Kč na 
„Rozšíření pracoviště Czech POINTU“ 

- s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace na rozšíření pracoviště Czech POINTU   58,259 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5137 Rozšíření pracoviště Czech POINTU 68,540 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 
d) Zastupitelstvo dále projednalo žádost PMH o změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části na úhradu faktur za nutné opravy stávajícího vozu na svoz komunálního 
odpadu ve výši 181.838,-Kč.  
 
Usnesení č. 452/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatřením č.19/09 ve výdajové části ve 
výši 181.838,- Kč jako navýšení dotace pro PMH na „Mimořádné opravy stávajícího 
vozidla  na svoz PDO – navýšení dotace PMH“. 

Výdaje 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5331 
 

Mimořádné opravy stávajícího vozidla  na svoz PDO 
– navýšení dotace PMH  

181,838 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
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e) Jč kraj poskytl městu příspěvek na činnost jednotek dobrovolných hasičských sborů obcí 
Jihočeského kraje ve výši 102 465 Kč pro SDH Hluboká n.Vlt. a ve výši 40 986 Kč pro SDH 
Kostelec ( celkem 143 451 Kč). Prostředky jsou určené na výdaje spojené s udržením 
akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III. Prostředky lze použít na  
věcné vybavení (hadice, proudnice, rozdělovače, žebřík, spojové prostředky, věcné prostředky 
požární ochrany, apod.), které zůstává majetkem obce neinvestiční povahy a je v hodnotě do 
40 tis. Kč, dále na opravy požární techniky, která nemá charakter modernizace nebo 
technického zhodnocení,  ochranné pomůcky ( přilby, boty, ochranné obleky), výdaje na 
odbornou přípravu velitelů a strojníků, získání odborné způsobilosti nebo prodloužení 
platnosti a specializační kursy a zaměstnání. 
 
Usnesení č. 453/09 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

- s přijetím „Příspěvek Jč kraje na činnost jednotek SDH Jč kraje“ ve výši 143 451 
Kč (102 465 Kč pro SDH Hluboká n.Vlt. a 40 986 Kč pro SDH Kostelec), 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.20/09 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 143 451 Kč na „Příspěvek Jč kraje na činnost jednotek SDH Jč 
kraje“ a ve výdajové části rozpočtu navýšením rozpočtu o 143 451 Kč na položku 
„Požární ochrana - SDH“ (102 465 tis. Kč pro SDH Hluboká, 40 986 Kč pro SDH 
Kostelec).  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 „Příspěvek Jč kraje na činnost jednotek SDH Jč 
kraje“                                                 (ÚZ 00706) 

143,451 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5xxx „Požární ochrana - SDH“                  (ÚZ 00706) 
                                                            navýšení o 

143,451 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
f) Provozovatel VHP ve městě firma MARINER Plus a.s. odvedla městu v souladu se 
zákonem část výtěžku z provozu VHP povolených městem v r. 2008 ve výši 47 931 Kč. Tyto 
prostředky je možno podle zákona použít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, 
kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.  
 
Usnesení č. 454/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s přijetím  části výtěžku z provozu VHP povolených městem v r. 2008 od 
společnosti MARINER Plus a.s. ve výši 47 931 Kč a s jeho použitím na „Vybavení 
a úprava hřišť“ 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.21/09 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 47 931 Kč za „Odvod části výtěžku z provozu VHP od 
MARINER Plus a.s.“a ve výdajové části rozpočtu ve výši 47 931 Kč na „Vybavení 
a úprava hřišť“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 1347 „Odvod části výtěžku z provozu VHP od 
MARINER Plus a.s.“ 

47,931 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5169 Vybavení a úprava hřišť  47,931 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
g) Město Týn nad Vltavou vyúčtovalo městu neinvestiční náklady na žáky s trvalým pobytem 
v Hluboké n.V., kteří v r. 2008 plnili povinnou školní docházku v ZŠ Malá Strana a ZŠ 
Hlinecká v Týně n.Vlt. (speciální třídy). Celkové náklady činí 19 297 Kč. Jedná se o výuku, 
kterou město nezajišťuje. 
 
Usnesení č. 455/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.22/09 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 19 297 Kč na „Neinvestiční náklady městu Týn nad Vltavou za 
povinnou školní docházku r. 2008 do ZŠ v Týně n.Vlt.“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 5321 „Neinvestiční náklady městu Týn nad Vltavou 
za povinnou školní docházku r. 2008 do ZŠ 
v Týně n.Vlt.“ 

19,297 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
h) Město požádalo  Ministerstvo kultury ČR o dotaci na knihovnický software v rámci 
projektu „Změna automatizovaného knihovního systému Lania na Clavius v Městské 
knihovně Hluboká nad Vltavou“. Projekt byl podpořen dotací MK ČR z grantového řízení 
VISK3 na rok 2009 ve výši 46 000,- Kč (70 %), celkové náklady 66 884,- Kč, 
spolufinancování městem 20 884,- Kč. 
 
Usnesení č. 456/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s přijetím dotace ministerstva kultury ve výši 46 0000,- Kč na projekt „Změna 
automatizovaného knihovního systému Lania na Clavius v Městské knihovně 
Hluboká nad Vltavou“, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.23/09 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 46 000,- Kč a ve výdajové části rozpočtu ve výši 66 884,- Kč na 
projekt „Změna automatizovaného knihovního systému Lania na Clavius 
v Městské knihovně Hluboká nad Vltavou“  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 41xx Dotace ministerstva kultury na projekt „Změna 
automatizovaného knihovního systému Lania na 
Clavius v Městské knihovně Hluboká nad 
Vltavou“,                                         ( ÚZ 34053) 

46 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3314 5137 „Změna automatizovaného knihovního systému 
Lania na Clavius v Městské knihovně Hluboká 
nad Vltavou“,                                 ( ÚZ 34053) 

66,884 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
i) Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostí PMH o krátkodobou půjčku na úhradu DPH z koupě 
vozidla na svoz TKO a o potvrzení ručení města za půjčku PMH od Komerční banky na 
zakoupení výše uvedeného vozu. Vzhledem k tomu, že cena vozu je  v euro, bude konečná 
částka stanovena v den předání vozu, dle v ten den platného kursu euro vůči koruně. Při 
předpokládané ceně vozidla ve výši 3,8 mil. Kč bez DPH by se jednalo o částku ve výši cca 
750 tis. Kč. Tato půjčka bude vrácena do 31.8.2009.  
Dále zastupitelstvo projednalo ručení města za PMH Hluboká nad Vltavou na uzavřenou 
půjčku pro PMH od Komerční banky ve výši 2,5- 2,8 mil Kč (její výše bude opět upřesněna 
dle kursu Kč-euro v den předání vozu).  
  
Usnesení č. 457/09 
zastupitelstvo města     s c h v a l u j e   

- krátkodobou půjčku ve výši 750 tis. Kč pro PMH na zakoupení vozu na svoz TKO 
- tato půjčka bude městu vrácena do 31.8.2009  

- změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č.24/09 ve výdajové a příjmové části 
rozpočtu na „Poskytnutí půjčky PMH na úhradu DPH při nákupu vozu na svoz 
TKO“ ve výši 750 tis. Kč   

 
a dále  
  s c h v a l u j e 
ručení města na úvěr PMH od Komerční banky ve výši 2,8 mil. Kč na nákup vozu na 
svoz TKO. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti – 0, zdržel se – 1 
 
j) V rámci budování VO v rámci ZTV Křesín je v rozpočtu letošního roku uvolněno 200 tis. 
Kč na VO Kaštanová, Topolová ul. Při realizaci vyšlo najevo, že ul. Topolová nebyla do 
rozpočtu zahrnuta. Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části navýšením této položky rozpočtu na realizaci VO v ul. Topolové o 127,810 tis. 
Kč vč. DPH. Jedná se o 8 svítidel.  
 
Usnesení č. 458/09 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu roku 2009 rozpočtovým opatřením č.25/09 ve výdajové části jako 
navýšení na akci „Veřejné osvětlení Kaštanová, Topolová ul.“ o 127,810 tis. Kč.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3631 6121 Veřejné osvětlení Kaštanová, Topolová ul. navýšení o 
 

127,810 

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

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5651 Poskytnutí půjčky PMH na úhradu DPH při 
nákupu vozu na svoz TKO 

750 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 2451 Vrácení půjčky PMH na úhradu DPH při nákupu 
vozu na svoz TKO 

750 
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K bodu 4) 
a) Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace mateřské školy 
Hluboká nad Vltavou“, podpořeného dotací z ROP, byla výběrovou komisí vybrána firma 
SEXTA a.s.. Celková nabídková cena vč. DPH  činí 17 220 986,- Kč. Tato cena je proti 
předpokládaným stavebním nákladům projektu vyšší o 2 207 854,- Kč. O tuto částku se 
navýší i předpokládané celkové náklady projektu dle smlouvy o dotaci z ROP, které činí 
18 069 466,- Kč, tzn. že celkové náklady se navýší na 20 277 320,- Kč. Předpokládané 
spolufinancování projektu městem ve výši 1 355 210,- Kč se navýší o uvedenou částku na 
3 563 064,- Kč a v případě financování navýšení nákladů úvěrem dojde i k navýšení úroků 
z úvěru o cca  140 000,- Kč. Předfinancování akce je zajištěno ve výši předpokládaných 
celkových nákladů projektu smlouvou o úvěru od České spořitelny ve výši 18 070 000,- Kč. 
Doporučuje se jednat se s bankou o navýšení úvěru na 20 280 000,- Kč, případně o novém 
úvěru ve výši 2 210 000,- Kč na dofinancování projektu. 
 
Usnesení č. 459/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu podpořeného 
dotací z ROP „Modernizace mateřské školy Hluboká nad Vltavou“ a se zadáním 
zakázky společnosti SEXTA a.s. s cenou díla ve výši 17 220 986,- Kč, vč. DPH, 

- se zahájením jednání s Českou spořitelnou a.s. o navýšení úvěru na 20 280 000,- Kč, 
případně o novém úvěru na realizaci projektu „Modernizace mateřské školy Hluboká 
nad Vltavou“ ve výši 2 210 000,- Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti – 0, zdržel se – 4 
 
b) Město Hluboká připravuje žádosti o dotace ROP na projekty „Cyklistická stezka Hluboká-
Poněšice, úsek II,III“, „Přístavba Domova důchodců“, „Revitalizace sídliště“, „Dětská 
klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“. Starosta zastupitelům krátce referuje o situaci 
ohledně financování těchto projektů a jejich finančního zajištění. 
Pro doložení finančního krytí projektu u obcí a organizací zřizovaných obcí je nutné doložení 
usnesení zastupitelstva obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení zajištění 
financování projektu v rámci rozpočtů obce s uvedením přesné výše finančních prostředků. 
1) Název projektu:         „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice, úsek II a III“ 
       ( „Hluboká cyklostezka Hluboká-Poněšice“ – název dle SFDI)  
Zpracovatel žádosti:    RERA a.s.  
Rozpočet projektu:        cca  40,000 mil. Kč  
              Z toho: 
             16,250 mil. Kč - příslib dotace SFDI 

          23,750 mil. Kč – bude žádáno o dotaci ROP – předfinancování       
                                      nutno zajistit úvěrem 

Realizace projektu:    rok 2009  
V současné době probíhá územní řízení nutné k podání žádosti do ROP. Žádost do ROP je 
nutno podat do 30.6.2009. Současně projektant zpracovává PD pro SP a položkový rozpočet. 
Oproti údajům projednaným v radě města 20.4.2009 byly projektantem vyčísleny předběžné 
náklady stavby vyšší o cca 9 mil. Kč. S projektantem bylo projednáno řešení, které by mělo 
vést ke snížení nákladů stavby a k rozdělení stavby na 2 etapy. 
1. etapa v r. 2009  - má zajištěno financování příslibem dotace od SFDI ve výši 16 250 000,- 
Kč, (65 % uznatelných stavebních nákladů akce). Spolufinancování zbývajících 35 % 
uznatelných stavebních nákladů ( 8 750 000,- Kč) musí být použito před čerpáním prostředků 
SFDI. Na tyto prostředky bude město žádat o dotaci ROP včetně nákladů na  TDI, zajištění 
VŘ, publicitu, zpracování žádosti a řízení projektu. Výsledek žádosti ROP bude znám 
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v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. Z toho plyne,že pokud chceme využít dotaci 
SFDI musíme stavbu zahájit nejdříve po 30.6.2009 a předfinancovat ji úvěrem s tím, že v té 
chvíli nebudeme ještě vědět, jestli získáme dotaci z ROP.  
2. etapa v r. 2010  - lze žádat do 30.6.2009 o dotaci ROP ve výši 92,5 % uznatelných nákladů.  
Pro předfinancování akce bude nutno získat úvěr ve výši celkových nákladů projektu bez 
dotace SFDI. 
Pro podání žádosti je nutno z rozpočtu r. 2009 uvolnit částku na zpracování žádosti o dotaci 
společností RERA a.s. ve výši 154 700,- Kč, která je uznatelným výdajem projektu.  
 
2) Název projektu:         „Přístavba Domova důchodců“ 
Zpracovatel žádosti:    G-PROJECT s.r.o.  
Rozpočet projektu:        cca 50 mil. Kč – do jednání ZM bude upřesněno 
Realizace projektu:    rok 2010 - 2011 
Žádost o dotaci do ROP je nutno podat do 30.6.2009. (5.výzva). Výsledek žádosti ROP bude 
znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. 
K akci proběhlo územní řízení, bylo zahájeno stavební řízení a je připravován rozpočet akce. 
Předfinancování akce bude nutno zajistit úvěrem ve výši celkových nákladů akce cca 50 mil. Kč.  
Pro podání žádosti je nutno z rozpočtu r. 2009 uvolnit částku na zpracování žádosti o dotaci 
společností G-PROJECT s.r.o. ve výši 178 500,- Kč, která je uznatelným výdajem projektu.  
 
3) Název projektu:         „Revitalizace sídliště“ 
Zpracovatel žádosti:    G-PROJECT s.r.o.  
Rozpočet projektu:        3 042 903,789 Kč 
         600 000,- Kč  - je v rozpočtu města 2009 ( septik) 
      2 442 904,- Kč  - bude žádáno o dotaci ROP – předfinancování bude   
                                                                   nutno řešit úvěrem  
Realizace projektu:    rok 2009 - 2010  
Žádost o dotaci do ROP je nutno podat do 30.9.2009. (6.výzva). Výsledek žádosti ROP bude 
znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. 
Zajištěno není financování ve výši 2 442 904,- Kč – bude nutno zajistit úvěrem.  
Náklad na zpracování žádosti byl již proplacen při předchozí neúspěšné žádosti. 
 
4) Název projektu:    „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“ 
Zpracovatel žádosti:    G-PROJECT s.r.o.  
Rozpočet projektu:        2.862.699,15 Kč 
      1 000 000,- Kč  - je v rozpočtu města 2009 
      1  862 699,- Kč  - bude žádáno o dotaci ROP – předfinancování bude   
                                                                   nutno řešit úvěrem  
Realizace projektu:    rok 2009 - 2010 
 
Žádost o dotaci do ROP je nutno podat do 30.9.2009. (6.výzva). Výsledek žádosti ROP bude 
znám v XI/2009 a smlouva bude podepsána v I/2010. 
Zajištěno není financování ve výši 862 699,- Kč - – bude nutno zajistit úvěrem.  
Náklad na zpracování žádosti byl již proplacen při předchozí neúspěšné žádosti. 
 
K výběru banky bude nutno provést výběrové řízení na získání úvěru na uvedené projekty. 
 
Usnesení č. 460/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s realizací projektu „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice, úsek II a III“ („Hluboká 
cyklostezka Hluboká-Poněšice“ – název dle SFDI) v r. 2009  
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- se zajištěním financování projektu v r. 2009 dotací SFDI ve výši 16 250 tis. Kč a 
předfinancováním zbývajících nákladů úvěrem 

- s podáním žádosti do ROP na dofinancování akce. V případě nezískání dotace 
ROP s maximální částkou dofinancování prostředků SFDI v r. 2009 ve  výši 35 % 
stavebních nákladů akce ze zdrojů města (8 750 tis. Kč) plus náklady na TDI, 
zajištění VŘ, publicitu, zpracování žádosti a řízení projektu. 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.26/09 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 154 700,- Kč na zpracování žádosti o dotaci ROP na projekt 
„Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice, úsek II a III“ („Hluboká cyklostezka 
Hluboká-Poněšice“ – název dle SFDI). 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5166 „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice, úsek II a 
III“ – zpracování žádosti o dotaci ROP 

154,7 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti – 0, zdržel se – 2  
 
Usnesení č. 461/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s přípravou projektu ROP „Přístavba Domova důchodců“ s celkovými náklady ve 
výši cca 50 mil. Kč 

- se zajištěním předfinancování projektu úvěrem ve výši celkových nákladů projektu  
- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.27/09 ve výdajové části 

rozpočtu ve výši 178 500,- Kč na zpracování žádosti o dotaci ROP na projekt 
„Přístavba Domova důchodců“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4357 5166 „Přístavba Domova důchodců“ 178,5 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0  

 
Usnesení č. 462/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s realizací projektu ROP „Revitalizace sídliště“ s celkovými náklady ve výši 3 042 
903,789 Kč 

- se zajištěním předfinancování projektu ve výši 600 000,- Kč z rozpočtu města r. 
2009  a zbývajících nákladů projektu ve výši  2  442 904,- Kč  úvěrem.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0  
Usnesení č. 463/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s realizací projektu ROP „Dětská klubovna s hasičskou zbrojnicí Hroznějovice“ 
s celkovými náklady ve výši 2.862.699,15 Kč, 

- se zajištěním předfinancování projektu ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu města r. 
2009  a zbývajících nákladů projektu ve výši  1 862 699,- Kč  úvěrem.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
c) Bod stažen z programu. 
 
d) Město Hluboká získalo dotaci SZIF v rámci výzvy MAS Hlubocko-Lišovsko, z Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 – osa IV. Leader, na projekt  „Rekonstrukce 
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vodohospodářské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou“. Ve VŘ na zhotovitele byla vybrána 
společnost Swietelski s.r.o. s cenou díla ve výši 628 796,- Kč. V rozpočtu města je zařazena 
v příjmech dotace 587 300,- Kč a ve výdajích 653 000,- Kč. Předpokládané spolufinancování 
z rozpočtu města bylo plánováno ve výši 65 700,- Kč. Městu byla předložena k podpisu 
Dohoda SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 587 283,- Kč, 
celkové náklady 652 537,- Kč. Vzhledem k tomu, že nově není DPH uznatelným výdajem 
projektu bude dotace vypočtena ve výši 90 % z celkových nákladů bez DPH a takto bude i 
upravena Dohoda o dotaci a následně je nutno i upravit v tomto smyslu i rozpočet města.  
V souladu s výsledkem VŘ na zhotovitele díla a s ohledem na neuznatelnost DPH bude nutno 
provést změnu rozpočtu s tím, že dojde k navýšení spoluúčasti města o 87 536,- Kč.  
 
Usnesení č. 464/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu města na r. 2009 č.28/09 v příjmové části snížením 
„Dotace MAS–Rekonstrukce VHI Hluboká“ o 111 740,- Kč a ve výdajové části 
snížením o 24 204,- Kč na projekt „Rekonstrukce VHI Hluboká“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Dotace MAS–Rekonstrukce VHI Hluboká            
                                                               snížení o 

- 111,740 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 5171 Rekonstrukce VHI Hluboká                  snížení o - 24,204 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
e) Společnost G-Project s.r.o. zpracovává pro ZŠ Hluboká n.V. žádost o dotaci na projekt  
„Sportovní areál Základní školy Hluboká nad Vltavou“. Pro doložení finančního krytí 
projektu u obcí a organizací zřizovaných obcí je nutné doložení usnesení zastupitelstva obce 
se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu v rámci 
rozpočtů obce s uvedením přesné výše finančních prostředků. 
 
Usnesení č. 465/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s realizací projektu ZŠ Hluboká nad Vltavou „Sportovní areál Základní školy Hluboká 
nad Vltavou“ a se zajištěním financování projektu v r. 2010 ve výši maximálně 
2 485 264,00 Kč. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti – 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
a) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili Miroslav Pýcha a Karel Vácha Hluboká nad 
Vltavou se žádostí o rozšíření zastavitelného území v Hluboké nad Vltavou v lokalitě Hůrka a 
to o zbývající části pozemků 421/1 a 419/1 – viz situace v příloze a to o cca 2 500 m2. 
Stavební a bytová komise a rada města vyslovily se změnou souhlas. 
 
Usnesení č. 466/09 
zastupitelstva města    r o z h o d u j e 

o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou a územního 
plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město – rozšíření zastavitelného území na 
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zbývající severní část pozemků parcelní číslo PK 421/1 a 419/1 katastrální území 
Hluboká nad Vltavou s tím, že náklady s tím spojené hradí navrhovatelé 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 1 
 
b) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila Štěpánka Tvrzníková se žádostí o rozšíření 
zastavitelného území v Hluboké nad Vltavou v lokalitě Holý Vrch a to o pozemek parcelní 
číslo PK 724/2 – viz situace v příloze. Jedná se o pozemek o výměře 601 m2. Stavební a 
bytová komise vyslovila se změnou souhlas s tím, aby do zastavitelného území byla zahrnuta 
pouze část pozemku v úrovni sousedního č. 709/8. Stavební odbor pouze upozornil na 
nevhodný rozměr pozemku – šířka cca 11,5 m, rada města změnu územního plánu 
nedoporučila. 
 
Usnesení č. 467/09 
zastupitelstvo města    n e s o u h l a s í  

s pořízením změny územního plánu Hluboká nad Vltavou – rozšíření zastavitelného 
území o část pozemku PK č. 724/2 katastrální území Hluboká nad Vltavou 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Jan Stehlík se žádostí o rozšíření zastavitelného 
území v Zámostí a to o pozemek parcelní číslo 1236/1 – viz situace v příloze. Stavební a 
bytová komise doporučila neřešit pouze dílčí část této lokality, ale řešit celé území najednou. 
Rada města doporučila řešit celé území najednou i se všemi předpokládanými důsledky na 
dopravu a technickou infrastrukturu. 
 
Usnesení č. 468/09 
zastupitelstvo města     n e s o u h l a s í 

s pořízením změny územního plánu v Zámostí - rozšíření zastavitelného území o 
pozemek č. 1236/1 katastrální území Hluboká nad Vltavou  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0  
 
d) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Aleš Tvaroh se žádostí o souhlas s umístěním 
fotovoltaické elektrárny jižně od Rozvodny Dasný – viz žádost a situace. Stavební a bytová 
komise vyslovila se záměrem nesouhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny jako u všech 
předchozích žádostí v k.ú. Bavorovice. Rada města změnu nedoporučuje tak jako předchozí 
záměry v okolí Bavorovic 
 
Usnesení č. 469/09 
zastupitelstvo města    n e s o u h l a s í 

s pořízením změny územního plánu v Bavorovicích pro účel umístění fotovoltaické 
elektrárny.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0  
 
e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil Ing. Michal Fajtl se žádostí o souhlas 
s umístěním fotovoltaické elektrárny jižně od lokality Stará obora, severně od silnice II/105 – 
viz situace. Rada města záměr změny územního plánu doporučila 
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Usnesení č. 470/09 
zastupitelstvo města    r o z h o d u j e  

o pořízení změny územního plánu v Hluboké nad Vltavou pro účel umístění 
fotovoltaické elektrárny na pozemcích vymezených Starou oborou a silnicí II/105 
v katastrálním území Hluboká nad Vltavou s tím, že všechny náklady hradí 
navrhovatel. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 13, proti - 2, zdržel se – 4 
 
K bodu 6) 
Na základě výzvy došly v termínu celkem 2 žádosti o půjčku z FRB: 
- Zdeněk Lukáš, Krčínova 28, ČB - na opravu domu v Kostelci čp.7 – částka 285 tis. Kč  
- Miroslava Kloudová, Bavorovice 86 - na opravu domu Bavorovice 41 – částka 320 tis. Kč 
Celkem požadavky na půjčky r. 2009 činí 605 000 Kč.  
K 31.12.2007 byla na účtu FRB částka 886 142,75 Kč. K dispozici na půjčky v r. 2009 bylo 
rozpočtem určeno 800 000 Kč . 
 
Usnesení č. 471/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2009 panu Zdeňku 
Lukášovi, Krčínova 28, Č. Budějovice na opravu obytného domu čp. 7 v Kostelci 
ve výši 285 000 Kč a paní Miroslavě Kloudové, Bavorovice 86 na opravu 
obytného domu čp. 41 v Bavorovicích ve výši 320 000 Kč. 

- s provedením změny rozpočtu Fondu rozvoje bydlení na r. 2009 rozpočtovým 
opatřením č.29/09 ve výdajové části ve výši 605 000 Kč na půjčky na zvelebení 
obytných domů poskytnuté panu Zdeňku Lukášovi a paní Miroslavě Kloudové. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5660 Půjčky z FRB ( Z.Lukáš, M.Kloudová) 605 
 

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

K bodu 7) 
a) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, České Budějovice 
předložilo městu Smlouvu o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu, kterou 
převádí na město bezúplatně příslušnost hospodařit se dvěma osobními automobily Škoda 
Felicia Combi. Účetní hodnota převáděných movitých věcí činí celkem 668 779,84 Kč ( á 
334 389,92 Kč).  
Na základě předběžné dohody požádala Městská Charita České Budějovice, B. Němcové 53, 
České Budějovice o darování uvedených movitých věcí do svého majetku pro zajištění terénní 
pečovatelské a zdravotní charitní péče. 
 
Usnesení č. 472/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

- s podpisem Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu s 
Krajským ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, České 
Budějovice, IČ: 751 51 511, o bezúplatném převodu 2 ks Škoda Felicia Combi do 
vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, 

- s bezúplatným přijetím movitého majetku 2 ks Škoda Felicia Combi s účetní 
hodnotou 668 779,84 Kč, 
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- s bezúplatným darováním movitého majetku 2 ks Škoda Felicia Combi, Městské 
Charitě České Budějovice, B. Němcové 53, České Budějovice, IČ: 600 72 709 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Pozemkový fond ČR (dále jen PFČR) se obrátil na město Hluboká nad Vltavou s tím, že na 
jeho LV je zapsán historický majetek města Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemky KN 
parc. č. 306/53 a nově vzniklý KN parc. č. 306/66 (lokalita u monolitů) v k.ú. Munice, a dále 
o pozemky KN parc. č. 374/3, 374/4, 374/5 (lokalita Hůrka), 611/2 (lokalita Stará obora), 
709/9 (lokalita u rybníka Nadýmáček) a PK 493 (lokalita u rybníků Hanousky) v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o historický majetek města, je na základě 
zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí ve znění p.p. nutno podat Katastrálnímu úřadu žádost o zápis tohoto historického 
majetku na LV města Hluboká nad Vltavou.  
Stavební a bytová komise RM a rada města doporučují o převod pozemku požádat. 
 
Usnesení č. 473/09 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s bezúplatným převodem historického majetku města, tj. pozemků KN parc. č. 306/53 a 
nově vzniklého KN parc. č. 306/66 v k.ú. Munice a dále pozemků KN parc. č. 374/3, 
374/4, 374/5, 611/2, 709/9 a PK 493 v k.ú. Hluboká nad Vltavou z LV Pozemkového 
fondu ČR na LV města Hluboká nad Vltavou. Zastupitelstvo pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáš Jirsu podpisem příslušných 
dokumentů.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Zastupitelstvo projednalo návrh na umístění kamenné plastiky před bufet na Masarykově 
ul. Prostředky ve výši 30 tis. Kč budou použity z rozpočtem schválených prostředků na 
pořízení uměleckého díla. 
 
Usnesení č. 474/09 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í       

s pořízením a umístěním kamenné plastiky od sochaře p. Postla před bufet na 
Masarykově ul. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 3  
 
d) Město Hluboká nad Vltavou je spoluvlastníkem Bytového domu Masarykova čp. 971 
s Bytovým BD Novostav : podíly Novostav 83/100, Město 17/100. BD Novostav po ukončení 
pojistné smlouvy s předchozí pojišťovnou uzavřelo od 9/2008 pojištění budovy s pojišťovnou 
Generali. Pro výstavbu domu byl využit hypoteční úvěr od KB a.s. a jednou z podmínek je 
vinkulace pojistného plnění v prospěch KB a.s. BD Novostav žádá město jako spoluvlastníka 
o souhlas s touto vinkulací. Jedná se vinkulaci každého pojistného plnění přesahujícího 
v každém jednotlivém případě částku 10 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 475/09 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

jako spoluvlastník  bytového domu Masarykova č.p. 971, Hluboká nad Vltavou, 
s vinkulací pojistného plnění dle pojistné smlouvy č. 1524943584 ze dne 29.9.2008, 
uzavřené bytovým družstvem Novostav, se sídlem Biskupská 5, České Budějovice IČ 
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251 60 010 s Generali Pojišťovnou, a.s., Bělehradská 132, Praha 2, ve prospěch 
Komerční banky, a.s.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Zastupitel p. Raus upozorňuje na změnu tzv. „chodníkového“ zákona a s tím spojenou 
potřebu koupě stroje na úklid chodníků. Pan starosta coby zákonodárce zastupitelům 
vysvětluje, že změnou předmětného zákona není založena povinnost obce k úklidu chodníků, 
ale změna přenáší na obce odpovědnost za škodu, která by na neuklizeném chodníku např. 
úrazem někomu vznikla. Starosta proto MÚ ukládá revizi stávajících pojistných smluv a jejich 
rozšíření i o toto riziko.  
 
f) Zastupitel p. Ouška požádal MÚ o vyvěšení upozornění občanů na povinnost zajistit revizi 
komínů a o zveřejnění kontaktu na odbornou firmu, která tyto revize provádí. 
 
g) Zastupitel p. Salaba vznesl dotaz na úklid velkého parkoviště – bylo vysvětleno p. Rausem. 
P. Salaba dále upozornil na požadavek pana Vaněčka ze Zámostí o přesun zastávky MHD 104 
z lokality před jeho domem. 
 
h) Zastupitel p. Píša pozval zastupitele na varhanní koncert do kostela dne 31.5.2009. 
 
i)  Zastupitel p. Irovský upozornil na neutěšenou dopravní situaci v ulici Nad parkovištěm 
v době konání poutě, kdy místem projíždějí linkové autobusy ČSAD a dochází tím k ohrožení 
bezpečnosti chodců. Pan Irovský dále opakovaně upozornil na problém s uzavřením 
parkoviště u tenisových kurtů nájemcem městských parkovacích ploch. Pan starosta k tomu 
uvedl, že uzavření parkoviště projedná se zástupcem nájemce panem Bůrkou a dále uvedl, že 
přesunutí některých menších atrakcí na náměstí projedná s provozovateli těchto atrakcí. 
 
Poté starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Dana Svobodová Jiří Karvánek 
starosta města ověřovatelé zápisu 
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