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Z á p i s 
z 28. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 11.10.2010.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  19 
 
Přizváni: p. 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. 743/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Ing. Půr, Ing. Hricová, p. Čmejrek 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se – 0, proti - 0        
 
Usnesení č. 744/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Váchu, p. Rause 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se - 0, proti - 0       
 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, ke kterému nebylo 
připomínek. Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
 
Usnesení č. 745/10 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
 tento program zasedání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Dispozice s majetkem.  

a) Koupě pozemku parc. č. 940/9 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita u CO) - nová kupní 
cena - MOČR   

3) Rozpočtová opatření: 
a) Účetního charakteru. 
b) Úhrada části kupní ceny pozemku v Zámostí – České lesy a.s. 
c) Dar ČEZ a.s. na projekt „Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké n. Vltavou“. 
d) Navýšení nákladů na kapličku v Zámostí. 
e) Nákup traktoru pro PMH. 
f) Oprava komunikace Hradčanská. 
g) Zachycení svahu v Hamru. 
h) Ozvučení kostela Purkarec – příspěvek obce Olešník. 
i) Oprava Sokolské ul. 
j) Oprava chodníku v Masarykově ul. 
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4) Různé: 
a) Opatření z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2009. 
b) Dodatek smlouvy o úvěru ČSOB na akci „Cyklostezka Hluboká – Poněšice úsek II. a 

III., změna rozpočtu akce. 
c) Křesínská ul. – položení asfaltové vrstvy. 
d) Oprava osvětlení zámku. 
e) Úprava veřejných prostranství v Líšnici. 
f) Úhrada služeb – Klub seniorů. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se -  0, proti - 0 
 
K bodu 2)  
a) Zastupitelstvo města dne 9.6.2008, usnesením č. 249/09, souhlasilo s koupí pozemku      
parc.č. 940/9 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře 1.168 m2 (pozemek u domu č.p. 594 – 
vila u CO) a s uvolněním finančních prostředků ve výši 233.720,- Kč na koupi tohoto 
pozemku. Následně zastupitelstvo města dne 22.9.2008 usnesením č. 313/08 souhlasilo 
s navýšením kupní ceny o 23.252,- Kč na konečnou kupní cenu ve výši 256.972,- Kč a 
s uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva byla následně ze strany města podepsána a 
odeslána na MOČR, kde po cca. 18-ti měsících urgencí došli k závěru, že jimi navržená kupní 
cena je nízká a že musí být navýšena. Dne 17.9.2010 město obdrželo dopis, ve kterém MOČR 
sděluje, že kupní cena byla dle nového znaleckého posudku navýšena na částku 773.520,- Kč, 
což odpovídá částce 662,- Kč za 1m2 plochy. Tato nabídka je nyní předkládána ZM 
k rozhodnutí, zda bude mít město o předmětný pozemek za tuto novou navýšenou kupní cenu 
zájem.  
 
Usnesení č. 746/10 
zastupitelstvo  města s o u h l a s í        

s uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany ČR a 
městem Hluboká nad Vltavou, týkající se koupě pozemku parc. č. 940/9 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, o výměře 1.168 m2, za kupní cenu ve výši 773.520,- Kč. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se - 0, proti - 0 
 
K bodu 3) 
a) Zastupitelstvo města projednalo podrobný návrh rozpočtových opatření účetního 
charakteru a rozpočtová opatření v příjmové a výdajové části vše k 30.9.2010. Změny 
rozpočtu účetního charakteru nepředstavují navýšení příjmů ani výdajů, jedná se pouze o 
přesuny mezi paragrafy a položkami v rámci schváleného rozpočtu dle přílohy. 
 
Usnesení č. 747/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 81/10 „Rozpočtová opatření 
účetního charakteru  30.9.2010“, dle předložené přílohy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, zdržel se - 0, proti - 0 
 
b) Město uzavřena 28.12.2009 se společností České lesy, a.s. kupní smlouvu na pozemky p.č. 
1128/2, st. 1286 a rozestavěnou budovu na p.č. 1286 v k.ú. Hluboká nad Vltavou v areálu 
sběrného dvora v Zámostí u PMH s kupní cenou 1 163 400 Kč. V r. 2009 byla uhrazena ½ 
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kupní ceny ve výši 582 000,- Kč. Dle kupní smlouvy měla být uhrazena celá částka již v r. 
2009. Zbývající část ve výši 581 400 Kč byla zadržena s tím, že tato částka bude uhrazena po 
vyrovnání dluhů sesterské společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. Na r. 2010 nebyl 
doplatek kupní ceny do rozpočtu opomenutím zařazen. V současné době se na město obrátila 
společnost České Lesy a.s. s požadavkem úhrady zbytku kupní ceny s tím, že vzájemné 
pohledávky se společností Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. jsou již vyrovnány. Město ale 
uvedenou částku nemá zařazenu v rozpočtu města na r. 2010. V diskusi p. Irovský navrhl, aby 
byl sběrný dvůr z pozemků u PMH přesunut na jiné vhodnější místo a stávající místo aby bylo 
využito k rekreačním účelům. P. Raus k tomu uvedl, že se jedná o strategické místo, stejně 
vzdálené jak pro občany města, tak Zámostí a obsluhované přímo ze sídla PMH. Pan starosta 
přítomným sdělil, že návrh p. Irovského přesune k projednání novému zastupitelstvu města.  
 
Usnesení č. 748/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 82/10 ve výdajové části ve 
výši 581,4 tis. Kč na „Koupě pozemků pod Sběrným dvorem, doplatek kupní ceny - 
České lesy a.s.“. 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6310 Koupě pozemků pod Sběrným dvorem, doplatek 
kupní ceny - České lesy a.s.  

581,4 

 
 
c) ČEZ a.s. daruje městu částku 200 tis. Kč na pokrytí nákladů na projekt „Úprava parkoviště 
v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou“, který bude realizován v r. 2010.  
 
Usnesení č. 749/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s přijetím daru ČEZ a.s. a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením       
č. 83/10 v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na „Dar ČEZ a.s. - Úprava 
parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou„ a ve výdajové části rozpočtu ve 
výši 200 tis. Kč na „Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou“. 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

2219 2321 Dar ČEZ a.s._ Úprava parkoviště v ulici 
Fügnerova v Hluboké nad Vltavou 

200 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

2219 5171 Úprava parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké 
nad Vltavou 

200 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Před dokončením a slavnostním vysvěcením kapličky v Zámostí je třeba provést ještě 
opravu zdiva studny v těsném sousedství kapličky a očištění a přespárování soklového zdiva 
kamenné podezdívky, které navazuje na podezdívku kapličky. Nabídková cena na provedení 
těchto prací činí 30.563 Kč vč. DPH a byla odsouhlasena TDI stavby. 
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Usnesení č. 750/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 84/10 ve výdajové části navýšením o 
30,563 tis. Kč na akci „Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha v Zámostí“  
  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6121 Obnova kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha 
v Zámostí                                               navýšení o 

30,563 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, proti - 0, zdržel se – 1 
 
e) PMH Hluboká nad Vltavou požádal o odsouhlasení změny finančního rozpočtu PMH pro r. 
2010 týkající se zakoupení traktoru na prohrnování a posyp města inertním materiálem 
v zimním období a zároveň k údržbě cyklistických stezek v letním období. Stávající traktor 
používaný k této činnosti je z roku 1986 a bude dále používán jako záložní. Cena traktoru je 
500 tis Kč vč. DPH a bude hrazena z prostředků PMH Hluboká nad Vltavou (v roce 2010 
proběhl soud se spol. ACTIV  Parking  s.r.o., který přiznal PMH dlužnou částku ve výši cca 
608 tisíc a smluvní pokutu a poplatek z prodlení  ve výši cca 1 milion korun. Dlužná částka ve 
výši cca 608 tisíc byla zúčtována v příjmech již v roce 2006). Zastupitelstvo rozhodlo vypsat 
výběrové řízení na nový traktor (včetně financování formou leasingu), který by šel postupně 
doplnit o potřebné komponenty pro úklid chodníků a další práce. 
 
Usnesení č. 751/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s nákupem traktoru pro příspěvkovou organizaci PMH s tím, že bude vypsáno 
výběrové řízení na nový traktor.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila paní Veronika Poláková se žádostí o opravu 
ulice Hradčany – boční část ulice Hradčany. Jedná se o poslední ulici v Hluboké nad Vltavou 
bez asfaltového povrchu.  V rodinném domě paní Polákové bydlí její těžce tělesně postižený 
syn a stav vozovky ztěžuje jeho pohyb. Byl zpracován odhad nákladů na opravu komunikace 
a ten činí cca 370 tis. Kč vč. DPH.  
 
Usnesení č. 752/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením opravy vozovky ulice Hradčany a provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 85/10 ve výdajové části rozpočtu ve výši 370 tis. Kč na 
„Oprava vozovky ulice Hradčany“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2212 5171 Oprava vozovky ulice Hradčany     370 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil pan Miroslav Petřík, Hamry 193 se žádostí o 
úpravu svahu komunikace na pozemku parcelní číslo 272/2 vedoucí za jeho domem č.p. 193. 
Svah, na kterém je komunikace, se postupem času posunul a v současné době se opírá o 
rodinný dům. Dům je z tohoto důvodu vlhký a panu Petříkovi se nedaří ho vysušit. K řešení 
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problému byl přizván geolog, který provedl sondy a zjistil, že není možno upravit sklon svahu 
na strmější. Bylo zváženo několik variant a jako nejlevnější byla navržena varianta gabionové 
opěrné stěny o délce cca 16 m a výšce od 0,5 do 2,0 m, kdy odhad nákladů činí cca 150 tis. 
Kč. Po odstranění zeminy od domu si na své náklady provede p. Petřík odvodnění okolo 
domu. 
Usnesení č. 753/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s provedením opravy svahu komunikace v Hamru na pozemku parcelní číslo 272/2 
katastrální území Hluboká nad Vltavou a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým 
opatřením č. 86/10 ve výdajové části rozpočtu ve výši 150 tis. Kč na „Opravu svahu 
komunikace Hamr“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 5171 Oprava svahu komunikace Hamr     150 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Občané Purkarce a Jeznice žádají město o pořízení ozvučení kostela v Purkarci nákladem 
dle cenové nabídky ve výši 45 tis. Kč. Kostel v Purkarci je údajně jeden z posledních kostelů, 
kde toto zařízení chybí. Kostel navštěvují převážně starší občané, kteří pak neslyší faráře. 
Umístění aparatury a reproduktorů bylo projednáno s hlubockým farářem, který spravuje 
kostel v Purkarci. Na financování akce přispěla obec Olešník 10 tis. Kč. 
Financování: 
Obec Olešník    10 tis. Kč (již převedeno na účet města) 
Z rozpočtu OV Purkarec  20 tis. Kč 
Navýšení rozpočtu města 15 tis. Kč ( z prostředků RM) 
 Je nutno příspěvek 10 tis. Kč přijmout do rozpočtu města. 
 
Usnesení č. 754/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím příspěvku od obce Olešník a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým 
opatřením č. 87/10 v příjmové části ve výši 10 tis. Kč na „Příspěvek obce Olešník - 
Ozvučení kostela v Purkarci“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 tis. Kč na 
„Ozvučení kostela v Purkarci“ 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 3122 Příspěvek obce Olešník - Ozvučení kostela v 
Purkarci 

10 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6122 Ozvučení kostela v Purkarci 10 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Zastupitelstvo se zabývalo návrhem úpravy prostoru v Sokolské ul. pod restaurací KAPR. 
Jedná se o opravu komunikace, chodníku a prostor kolem komunikace. Na akci bylo 
provedeno výběrové řízení. Rada po seznámení s rozsahem prací navrhla jako řešení úpravu 
celého prostoru včetně kamenných tarasů a řešení dešťové vody. Zastupitelstvo uložilo MÚ 
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provedení dokumentace úprav prostoru a vypsání nového, rozšířeného výběrového řízení, kde 
budou zohledněny shora popsané práce. 
 
Usnesení č. 755/10 
zastupitelstvo města   u k l á d á   

MÚ zabezpečit provedení dokumentace úprav prostoru Sokolské ul. pod restaurací 
KAPR a vypsat nové výběrové řízení na rozšířený rozsah prací s tím, že návrh bude 
znovu předložen do jednání zastupitelstva při projednávání návrhu rozpočtu na rok 
2011. 

  
Hlasování : pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j) Zastupitelstvo projednalo provedení rekonstrukce chodníku v Masarykově ul. v úseku pod 
služebnou PČR a domem č.p. 983. Jedná se o poslední nedodělanou část chodníku 
v Masarykově ulici. Bylo provedeno řádné výběrové řízení. Zastupitelstvo doporučilo provést 
rekonstrukci letos a akceptovat nabídku zhotovitele na možnost úhrady prací z rozpočtu na 
rok 2011.  
 
Usnesení č. 756/10 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

s provedením rekonstrukce chodníku v Masarykově ul. v úseku pod služebnou PČR a 
domem č.p. 983 nákladem ve výši 139,534 tis. Kč vč. DPH v letošním roce s tím, že 
akce bude zařazena do rozpočtu roku 2011 a v roce 2011 i uhrazena.  
 

Hlasování : pro -  19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 4) 
a) Dílčím přezkoumáním hospodaření města za rok 2010 k 11.8.2010 byly zjištěny chyby a 
nedostatky, ke kterým je nutno přijmout opatření k nápravě: 

1) nedodržení podmínek kupní smlouvy z 24.5.2010 na prodej pozemku p.č. 2080 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou MANE HOLDING, a.s. (neuhrazení zálohy na kupní cenu 
v termínu dle smlouvy). Opatření: Kontrola plnění podmínek uzavřených kupních 
smluv 

2) Překročení některých paragrafů a položek ve výkazu FIN 2-12M k 30.6.2010, 
Opatření: Projednání rozpočtových opatření zastupitelstvem města 6.9.2010 

3) Neprovedena rozpočtová změna na příjmové položce 4123 – příjem NI dotace ve výši 
28 406,73 Kč, Opatření: Projednání rozpočtového opatření zastupitelstvem města 
6.9.2010. 

4) Neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví 
k nemovitosti dle kupní smlouvy z 24.5.2010, Opatření: Odúčtování bude provedeno 
do 31.10.2010. 

5) Neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví 
k nemovitostem dle kupní smlouvy z 21.6.2010, Opatření: Odúčtování bude 
provedeno do 31.10.2010. 

6) Opatření z přezkoumání hospodaření za rok 2009 byla již projednána na ZM 
14.6.2010, částečně jsou již splněna a ostatní budou splněna k 31.12.2010 a jejich 
vyhodnocení bude předmětem závěrečného přezkoumání hospodaření za r. 2010.   
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Usnesení č. 757/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s opatřeními přijatými k odstranění chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání 
hospodaření města za r. 2010 dle předloženého návrhu. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Vzhledem k posunu prací na akci „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek II a 
III“ je nutno upravit smlouvu o úvěru ČSOB a.s. č. 1833/09/5044 na financování této akce 
tak, že termín pro čerpání úvěru se posouvá o 1 měsíc tzn. do 29.10.2010.   
Posun prací na dokončení cyklostezky byl způsoben stálou nevyjasněností žádosti o dotaci 
ROP z 5. výzvy a hledáním úspor nákladů při snaze o vyčerpání schválené dotace SFDI a 
zachování cílů projektu při zahrnutí vyvolaných víceprací. 
V současné době jsou práce na cyklostezce ukončeny vyasfaltováním úseku II a části úseku 
III. 
Vzhledem ke změně rozpočtu akce (úspora ) bude nutno následně upravit dodatkem SOD se 
zhotovitelem akce firmou STRABAG a.s. a následně i se SFDI upravit dodatkem smlouvu o 
poskytnutí dotace (změna rozpočtu a změna termínu dokončení akce). 
 
Usnesení č. 758/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s dodatkem smlouvy o úvěru ČSOB a.s. č. 1833/09/5044 na financování akce 
„Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek II a III“ tak, že termín pro čerpání 
úvěru se posouvá o 1 měsíc tzn. do 29.10.2010.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 759/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

- se změnou rozpočtu akce „Cyklostezka Hluboká nad Vltavou-Poněšice úsek II a 
III“ a s uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na 
zhotovení akce, 

- s uzavřením dodatku č.  2 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků SFDI na 
rok 2010 na  akci „Hluboká cyklostezka Hluboká – Poněšice“. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Zastupitelstvo podpořilo požadavek občanů na dokončení poslední asfaltové vrstvy 
komunikace v ul. Křesínská. Akce bude projednána při jednání o rozpočtu na rok 2011.  
 
d) Vlivem letošních dešťů a poškození odtoku okapů a zaplavení balkonu došlo k havárii 11 
kusů osvětlovacích reflektorů na zámku (venkovní osvětlení zámku je v majetku města). Dva 
reflektory byly poškozeny neznámým vandalem. Byla provedena oprava reflektorů firmou 
HELLUX, která vyčíslila náklady na opravu v průměrné částce 1.300,- Kč na jeden reflektor. 
Demontáž reflektorů a opětnou montáž provedla firma IREL bezplatně v rámci údržby. 
Celková částka za vyměněný materiál činí 17.160,- Kč 
 
Usnesení č. 760/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í     

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 88/10 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 17,160 tis. Kč na „Opravu reflektorů – osvětlení zámku“. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis Kč 

3631 5171 Opravu reflektorů – osvětlení zámku  17,160 
 
Hlasování : pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Zastupitelstvo města dále projednalo žádost OV Líšnice o změnu rozpočtu ve výdajové 
části pro potřeby obce na vybudování a osazení záhonu okrasných keřů v prostoru popelnic na 
návsi a úpravu výsadby zeleně poškozené při čištění kanalizace.  
 
Usnesení č. 761/10 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 89/10 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 18 tis. Kč pro OV Líšnice na „Úpravu veřejných prostranství 
v Líšnici – zeleň“.  
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5169 Úprava veřejných prostranství v Líšnici – zeleň     18 
 
Hlasování : pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Zastupitelstvo města odsouhlasilo změnu rozpočtu ve výdajové části ve výši 13,950 tis. Kč 
na úhradu služeb pro hlubocký Klub seniorů v RRC. 
 
Usnesení č. 762/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 90/10 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 13,950 tis. Kč na „Úhrada služeb v RRC - hlubocký Klub seniorů“.  
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Úhrada služeb v RRC - hlubocký Klub seniorů  13,950 
 
Hlasování : pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Zastupitel p. Irovský upozornil na nepřehledné dopravní značení na nové křižovatce u pily 
v Zámostí, zřízené v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes řeku Vltavu. V následné debatě 
zastupitelé konstatovali, že dopravní značení je provedeno v souladu s platnými právními 
předpisy, nicméně starostou bylo přislíbeno, že věc opětovně projedná s SÚS, v jejíž 
kompetenci toto značení je. S SÚS bude jednáno především o doplnění informačních návěstí 
o směru jízdy do centra města a o umístění přechodu pro chodce v blízkosti zmíněné 
křižovatky. V souvislosti se shora uvedeným tématem vznesla zastupitelka Mgr.Vítovcová 
dotaz, proč je v době rekonstrukce mostu a zvýšeného provozu na Pražské třídě 
rekonstruována vozovka v této ulici. Pan starosta k věci uvedl, že komunikace je ve 
vlastnictví a správě SÚS a město tedy nemá na tento fakt vliv.  
 
h) Zastupitelka Mgr. Remtová upozornila na to, že rada města odsouhlasila ukončení nájemní 
smlouvy s Mateřským centrem (Klub maminek Andílek) v domě v Žižkově ulici a je tedy 
třeba najít využití pro tento zrekonstruovaný nebytový prostor. Starosta města přislíbil, že 
město bude aktivně hledat nové využití těchto prostor. 
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Starosta závěrem poděkoval zastupitelům za práci odvedenou pro město v uplynulém 
volebním období, popřál všem hodně úspěchů v osobním i profesním životě a zasedání 
ukončil. 
 
 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Aleš Raus Karel Vácha 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 


