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Zápis
z 10. jednání rady města Hluboká nad Vltavou

konaného dne 27.7.2011
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, MUDr. František 

Toušek FESC, Karel Vácha, Jan Piskač.

Omluveni: Ing. Pavel Dlouhý

K bodu 1)
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady:

Usnesení č. 321/11
rada města s c h v a l u j e

program svého jednání:
1) Schválení programu.
2) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zateplení DD““.
3) Dispozice s majetkem:

a) Pronájem pozemku ul. Nad Parkovištěm – zábavná lukostřelba – p.Šálek.
4) Rozpočtová opatření:

a) Úhrada nájmu za pozemek pod cyklostezkou do Purkarce.
5) Vyjádření k provádění trhacích prací – splavnění Vltavy.
6) Podání žádosti o dotaci do programu MAS. 
7) Různé:

a) Žádost o souhlas s využitím pozemků parc. č. 1697, 374/3 (lokalita Hůrka) v k.ú. 
Hluboká n. vlt. – K.Vácha ml.

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 2)
Na základě usnesení zastupitelstva města bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele 
zateplení Domova důchodců. Organizací výběrového řízení – zjednodušené podlimitní řízení, 
byla pověřena společnost Stavební poradna s.r.o. Dne 24.6.2011 (termín odevzdání nabídek) 
se konalo otevírání nabídek na tuto akci, bylo předloženo 6 nabídek. Jednání hodnotící 
komise se uskutečnilo v pondělí 25.11.2011. Výsledkem hodnocení bylo doporučení 
k uzavření smlouvy o dílo se společností MANE stavební s.r.o. za cenu díla 4.556.282,- Kč 
bez DPH, 5.011.910,- vč. DPH. Na předmětnou stavbu byla získána dotace OPŽP a 
předpoklad zahájení realizace je ihned po podpisu smlouvy. Rada odsouhlasila uzavření 
smlouvy se společností MANE stavební s.r.o.

Usnesení č. 322/11
rada města   s o u h l a s í 

ve věci stavby„Domov důchodců Hluboká nad Vltavou – snížení energetické 
náročnosti“ s uzavřením smlouvy o dílo se společností MANE stavební s.r.o., Okružní 
2615, 370 01 České Budějovice, IČ 47239701 a pověřuje starostu města vydáním 
rozhodnutí a následně podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1
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K bodu 3)
a) Na město se obrátil pan Oldřich Šálek ml., bytem Palackého 513, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 104/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře        
cca. 25 m2. Jedná se o zelený pás nacházející se mezi chodníkem v ulici Nad Parkovištěm a 
pozemkem p. Welsera. Pan Šálek žádá o pronájem za účelem provozování zábavní mobilní 
lukostřelby, která by měla dle jeho vyjádření sestávat z terče a ochranné sítě a měla by být 
denně demontována. Rada žádosti o pronájem tohoto konkrétního místa nesouhlasila, ale p. 
Šálkovi bude nabídnuto umístění zábavné lukostřelby na pozemek pod parkovištěm směrem 
na ČOV. 

Usnesení č. 323/11
rada města n e s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 104/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře        
cca. 25 m2 panu Oldřichu Šálkovi, bytem Palackého 513, Hluboká nad Vltavou, za 
účelem provozování zábavné mobilní lukostřelby a

s o u h l a s í 
s umístěním zábavné mobilní lukostřelby na pozemku města pod parkovištěm směrem 
k ČOV za dodržení všech bezpečnostních podmínek.

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 4)
a) Město uzavřelo s Povodím Vltavy s.p. nájemní smlouvu na pozemek pod stavbou 
Cyklostezky Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III, na období po dobu stavby. 
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40 905 Kč + DPH = 49 086 Kč se splatností k 15.7. 
příslušného roku. Povodí Vltavy vyúčtovalo městu poměrnou část nájemného za období od 
1.10.2010 do 31.12.2010 ve výši 12 271,20 Kč.

Usnesení č. 324/11
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 66/11 ve 
výdajové části rozpočtu ve výši 12,272 tis. Kč na „Nájemné pozemku Povodí Vltavy 
pro stavbu cyklostezky Hluboká-Poněšice úsek II a III“

Výdaj
paragraf položka tis. Kč
2219 5165 Nájemné pozemku Povodí Vltavy pro stavbu 

cyklostezky Hluboká-Poněšice úsek II a III
12,272

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 5)
Na město se obrátila společnost CB DESTRUKCE s.r.o., která provádí trhací práce v rámci 
realizace splavnění Vltavy, konkrétně v rámci zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD 
Hněvkovice na ř. km. 227,96 – 227,70. Společnost žádá o vyjádření města, coby vlastníka 
pozemku parc. č. 244 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, k plánovaným trhacím pracím. Trhací 
práce budou prováděny v souladu s platnými povolením Obvodního báňského úřadu a budou 
probíhat v korytě řeky Vltavy v místě vyznačeném v přiložené mapce. 

Usnesení č. 325/11
rada města s o u h l a s í  

s prováděním trhacích prací v rámci realizace splavnění Vltavy, konkrétně v rámci 
zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Hněvkovice na ř. km. 227,96 – 227,70. 
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Tento souhlas se uděluje pod podmínkou, že trhací práce budou provedeny v souladu 
s platnými právními předpisy, povoleními věcně a místně příslušných správních 
orgánů, v souladu s předchozími dohodami a rozhodnutími orgánů města a nedojde 
v souvislosti s nimi ke škodám na majetku a zdraví osob. Rada města ukládá MÚ 
administraci věci.    

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 6)
Ke konci měsíce srpna 2011 bude vyhlášena plánovaná výzva Místní akční skupiny
Hlubocko – Lišovsko (MAS) do programu Leader, do které jsou připravovány 2 žádosti:

1. Obnova parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou
Předpokládané celkové výdaje           600 000,- Kč
Z toho způsobilé výdaje 500 000,- Kč
Předpokládaná dotace 90% 450 000,- Kč
Vlastní podíl 150 000,- Kč

2. Obnova kaple Sv. Isidora Hroznějovice
Předpokládané celkové výdaje           200 000,- Kč
Z toho způsobilé výdaje 170 000 ,- Kč
Předpokládaná dotace 90% 153 000,- Kč
Vlastní podíl    47 000,- Kč

Předpokládaný termín realizace : r. 2012

Usnesení č. 326/11
rada města    s o u h l a s í 

s podáním žádostí o dotace MAS na projekty Obnova parkoviště v ulici Fügnerova 
v Hluboké nad Vltavou a Obnova kaple Sv. Isidora Hroznějovice.

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 7)
a) Na město se obrátil pan Karel Vácha, bytem Na Čtvrtkách 1033, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o vydání souhlasu s využitím pozemků parc. č. 1697, 374/3 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou pro vybudování ZTV – komunikací v lokalitě Hůrka. Jedná se o napojení nových 
komunikací přes malé části těchto pozemků – viz. situační plánek v příloze materiálu. ZTV 
bude po dokončení bezúplatně převedeno do vlastnictví města.  

Usnesení č. 327/11
rada města s o u h l a s í  

s využitím částí pozemků parc. č. 1697, 374/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou pro 
vybudování ZTV – komunikací v lokalitě Hůrka. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci.    

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

b) Na základě pověření rady města provedli členové rady p. Vácha a p. Raus kontrolu 
technického stavu oken v domě čp. 34 ul. Masarykova. Informovali radu města, že technický 
stav oken je velmi špatný a řešení dílčími opravami oken není již možné. Doporučili proto 
radě města okna vyměnit. Vzhledem k ekonomické situaci města bylo navrženo řešit tuto akci 
ve dvou etapách. Rada uložila MÚ zadat zpracování podkladů pro poptávkové řízení na 
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výměnu oken v čp. 34 ul. Masarykova (tabulka oken a přehled souvisejících prací pro 
výběrové řízení na dodavatele a vlastní realizaci).  

Usnesení č. 328/11
rada města s o u h l a s í  

na základě technické kontroly stavu oken v čp. 34 ul. Masarykova se zahájením 
zpracování podkladů pro výběrové řízení na výměnu oken ve dvou etapách. Předložit 
tento návrh zastupitelstvu města při projednávání rozpočtu na rok 2012.

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

c) Ředitel PMH požádal radu o uvolnění prostředků na doplnění laviček ve městě (mimo střed 
města – typ s betonovými stojinami). Rada požádala p. Rause o zpracování ekonomické 
analýzy požadavku. 

d) Pan Vácha seznámil radu s žádostí TJ o finanční příspěvek na poničenou střechu budovy 
šaten a restaurace. K poničení došlo pádem větve stromu u cesty do Bavorovic.  Rada 
odsouhlasila příspěvek na odstranění havárie ve výši 10 tis. Kč. 

Usnesení č. 329/11
rada města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 67/11 na akci „Oprava 
havárie střechy šaten – příspěvek TJ“ ve výši 10 tis. Kč. 

Výdaj
paragraf položka tis. Kč

3419 5222 Oprava havárie střechy šaten – příspěvek TJ 10

Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1

člen rady města starosta města
Aleš Raus             Ing. Tomáš Jirsa

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




