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Zápis 
z 5. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 18.4.2011 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František 

Toušek FESC, Jan Piskač. 
 
Omluveni: Ing. Pavel Dlouhý, Karel Vácha   
 
K bodu 1) 
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 200/11 
rada města s c h v a l u j e 

program svého jednání: 
1) Schválení programu. 
2) Výběrové řízení kanalizace Pražská. 
3) Žadatelský poplatek – KC Panorama. 
4) Pronájem pozemku – pod restaurací na baseballu.  
5) Slavnostní otevření plavební trasy – uvolnění prostředků na občerstvení hostů. 
 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 2) 
V souvislosti s přípravou výběrového řízení na zhotovitele stavby „Hluboká nad Vltavou – 
oprava kanalizace v ul. Pražská“  byla ve spolupráci se společností Allowance s.r.o. navržen 
způsob zadání,  zadávací dokumentace, kupní smlouva vč. kvalifikačních předpokladů a 
hodnotících kritérii – viz příloha 
 
Usnesení č. 201/11 
rada města    s o u h l a s í 

s předloženým návrhem zadávací dokumentace, kupní smlouvy vč. kvalifikačních 
předpokladů a hodnotících kritérií u užšího řízení na veřejnou zakázku dle § 28 zákona 
137/2006 Sb. na stavební práce na akci „Hluboká nad Vltavou – oprava kanalizace v 
ul. Pražská“,  

b e r e   n a   v ě d o m í    
zajištění výběrového řízení způsobem podle § 151 citovaného zákona, tj. v zastoupení 
zadavatele společností Allowance s. r. o.   IČ:  261 40 136 a podle předložené 
zadávací dokumentace a způsob prokázání kvalifikace zájemců o veřejnou zakázku a 
omezuje v souladu s § 28 čl. 2 a § 61 citovaného zákona počet uchazečů na 5 a to 
způsobem stanoveným v § 61 odst. 4.zákona a 

p o v ě ř u j e 
starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 3) 
Rada města Hluboká nad Vltavou na svém 4. jednání, konaném dne 28.3.2011, odsouhlasila 
Usnesením č.197/11 podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR na projekt „Digitalizace 
kina v KC Panorama“. 



-2- 

Při zpracování podkladů pro podání této žádosti však bylo zjištěno, že je nutno zároveň se 
žádostí uhradit tzv. „žadatelský poplatek“ ve výši 10 000,- Kč a to nejpozději do 15.4.2011. 
Tuto informaci bohužel MÚ neměl dne 28.3.2011 k dispozici a proto je dodatečně nutné 
uvolnit prostředky z rozpočtu na  úhradu tohoto specifického poplatku. Ve stávajícím 
rozpočtu není žádná položka, ze které by se tyto prostředky mohly uvolnit. 
Dle dotačních pravidel musí být prostředky zaslány SF ČR pro podporu a rozvoj 
kinematografie. 

 
Usnesení č. 202/11 
rada města s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 36/11 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 10 tis. Kč na „Žadatelský poplatek k projektu 
„Digitalizace kina v KC Panorama“.  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3313 5192 Žadatelský poplatek k projektu „Digitalizace 
kina v KC Panorama“. 
 

10 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 4) 
Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou má od města pronajaty části pozemků       
parc. č. 1315/4, 1315/3, 1314/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemky nacházející 
se pod baseballovým hřištěm a přilehlým areálem pro trávení volného času. TJ Sokol nyní dle 
sdělení p. Šťastného žádá o zápis stavby restaurace a klubovny nově postavené na shora 
uvedených pozemcích do katastru nemovitostí a k tomu je potřeba užívací titul k zastavěnému 
pozemku. Ten byl na základě zaměření stavby oddělen geometrickým plánem č. 1973-8/2007 
z pozemku parc. č. 1314/1 a byl nově označen jako parc. č. st. 1877 o výměře 347 m2. Pan 
Šťastný žádá o pronájem tohoto pozemku ve stejném režimu, jako jsou pronajaty shora 
uvedené okolní pozemky. 
 
Usnesení č. 203/11 
rada města s o u h l a s í     

s pronájmem pozemku parc. č. st. 1877 o výměře 347 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
Tělovýchovné jednotě Sokol Hluboká nad Vltavou, se sídlem B. Němcové 860, 
Hluboká nad Vltavou za standardních 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 5) 
Starosta informoval radu o slavnostním otevření vodní cesty na Vltavě, které se uskuteční dne 
11.6.2011. Rada uvolnila finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 204/11 
rada města s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 37/11 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na „Slavnostní otevření vodní cesty na 
Vltavě“.  
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

  Slavnostní otevření vodní cesty na Vltavě  20 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0 
 
K bodu 6) 
V souvislosti s přípravou výběrového řízení na dodavatele cisternové automobilové stříkačky 
rada jmenovala pětičlennou komisi. Vzhledem k zaneprázdněnosti člena komise Ing. Jirsy 
v daném termínu jmenovala rada na jeho místo Jiřího Prokeše.   
 
Usnesení č. 205/11 
rada města   j m e n u j e  

namísto Ing. Tomáše Jirsy členem výběrové komise v rámci výběrového řízení na 
dodavatele cisternové automobilové stříkačky pro SDH Hluboká nad Vltavou pana 
Jiřího Prokeše. 

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
člen rady města         starosta města  
Aleš Raus                     Ing. Tomáš Jirsa 


