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Zápis 
z 14. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 31.10.2011 
 
Přítomni: 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. 410/11 
rada města s c h v a l u j e 

program svého jednání:  
1) Schválení programu. 
2) Informace o plnění rozpočtu k 30.9.2011. 
3) První návrh rozpočtu roku 2012 a další požadavky na rok 2012: 

a) Příspěvek na výměnu oken v Sokolovně - TJ Sokol.  
b) Návrhy SDH Kostelec - zásahové obleky, doprava dětí na soutěže. 
c) Oprava Sokolovny. 
d) Digitální projektor a ozvučení kina Panorama. 
e) Navýšení prostředků na cestovní ruch – Hluboká Baseball § Softball Club o.s.  

4) Dispozice s majetkem:  
a) Žádost o pronájem pozemku parc. č. 374/2 (lokalita Hůrka) - ACTIVE IN a.s.  
b) Žádost o souhlas s uložením přípojky - dům č.p. 33 Nám. ČSLA - pí. Kůtová.  
c) Žádost o prodej pozemků v okolí "farské stodoly" v Purkarci - p. Křížek.  
d) Žádost o uzavření sml. o sml. bud. darovací - pozemky + ZTV na holém Vrchu - 

MANE Engineering s.r.o.  
e) Žádost o souhlas s napojením pozemku na komunikaci v Purkarci - p. Pavlík.  
f) Žádost o souhlas s oplocením pozemku v Hroznějovicích - p. Hylena. 
g) Vymáhání vyvolaných investic (GP, ZP) - p. Tourek  - Purkarec.  
h) Řešení umístění komunikace a VO  na soukromém pozemku p.č. 92/1 v Bavorovicích 

(Zouzalová)- PS PROJEKT s.r.o. - STAŽENO Z PROGRAMU. 
i) Žádost o prodloužení nájmu bytu č.3, Lesní 1202 - Natálie Vithová.  
j) Žádost o prodloužení nájmu bytu č.8, Lesní 1202 - Jarmila Podhradská. 
k) Uvolněný byt č.1, 4+1, Masarykova 1 po paní Heleně Kiekenap - došlé nabídky  
l) Záměr SDH Purkarec postavit Obecní objekt na p.č. 32/4 v Purkarci. 
m) Odpojení BD Fügnerova 685 od CZT - případná demontáž přípojky tepla a TUV a 

související náklady - CENTRATOP s.r.o.  
n) Smlouva o zřízení VB - teplovod do objektu Podzámčí - pozemky parc. č. 142/1, 

1005/1 - Hluboká City Centre s.r.o. 
o) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - přípojky pro objekt kapitanátu na 

pozemku parc. č. 1843/2 - Státní plavební správa. 
p) Zřízení věcného břemene – kanalizace Křesín. 

5) Rozpočtová opatření: 
a) Rozpočtová opatření účetního charakteru. 
b) Objednávka reklamy ČEZ na MS v castingu a poskytnutí příspěvku pořadateli MS. 
c) Příspěvek na pojízdnou prodejnu za r. 2011- Miloslav Buřil. 
d) Úhrada nákladů řízení -vrácení Miroslavu Čížkovi.  
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e) Zpracování PD na rekonstrukci měření elektřiny ve zdravotním středisku. 
f) Dotace MPSV na dávky soc. péče a dávky v hmotné nouzi – navýšení. 
g) Navýšení mzdových prostředků v souvislosti s mateřskými dovolenými. 
h) Navýšení prostředků na položku Posudky, projekty.  
i) Příspěvek na čerpadlo - FC Mariner Bavorovice s.r.o. 
j) Příspěvek na zahraniční konferenci – Hluboká nad Vltavou o.s. 
k) Žádost o příspěvek na veletrh cestovního ruchu GASTROFEST 2011. 
l) Přeložení V.O. v Purkarci. 
m) Dokončení objektu na návsi – OV Líšnice.  

6) Granty a dotace: 
a) Informace o kontrole NKÚ na projekty cyklostezky Hluboká – Poněšice. 
b) Žádost o podporu Nadace ČEZ na r. 2012 - Parčík u DD - po demolici Souchů 

stodoly. 
c) Informace o kladné kontrole projektů MAS - Parkoviště v ul. Fügnerova,  Obnova 

kaple Sv.Isidora v Hroznějovicích. 
d) Zadání pro výběrové řízení na úvěr na spolufinancování Zateplení ZŠ - zadluženost 

města. 
e) Žádost o dotaci OPŽP na zateplení MŠ Schwarzenbergská. 
f) Informace o dotaci na solární panely na ohřev TUV – DD. 

7) Změna ÚP – Hůrka, Holý Vrch – STAŽENO Z PROGRAMU. 
8) Návrh smlouvy od  E.ON na dodávky elektřiny na r. 2012 a 2013 - veřejné osvětlení. 
9) Informace: 

a) Nový byt ve zdravotním středisku.  
b) Křižovatka k areálu spol. Montera v Municích. 
c) ZTV Křesín – 8 RD. 

10) Hlubocký zpravodaj – cena, ceník inzerce. 
11) Organizační opatření k provedení inventarizace majetku města za rok 2011. 
12) Různé.  

a) Vydání souhlasu s dočasným přístavištěm – Českobritská plavební s.r.o. 
b) Vydání souhlasu k umístění přístavního mola – p. Křížek – Purkarec. 
c) Příspěvek TJ na opravu střechy tribuny. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 2) 
Rada města projednala plnění rozpočtu letošního roku k 30.9.2011 v příjmové a výdajové 
části, vzala předložený materiál na vědomí. 
 
Usnesení č. 411/11 
rada města b e r e   n a   v ě d o m í  

plnění rozpočtu města k 30.9.2011  
 

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

K bodu 3) 
Rada města projednala první návrh rozpočtu města na r. 2012, který byl projednán finančním 
výborem (FV). V prvním návrhu je prozatím uvažováno s příjmy ve výši 71.875 tis. Kč a 
s výdaji ve výši 86.454 tis. Kč. Prozatím činí schodek 14.579 tis. Kč. V příjmové části není 
zahrnut přebytek hospodaření roku 2011 (není dosud znám). V návrhu příjmové a výdajové 
části jsou tzv. pod čarou uvedeny další očekávané příjmy a výdaje. Tyto prostředky jsou 
uvedeny mimo rozpočet vzhledem k prodlevám při vyřizování grantů a dotací ze strany 
schvalovacích a kontrolních orgánů.  
 



-3- 

Bylo konstatováno, že schodek ve výši 14.579 tis. Kč je možno vyrovnat: 
- zapojením přebytku hospodaření roku 2011 
- zapojením dalších očekávaných příjmů  – pokud budou k dispozici 
- možnost projednání s bankami o rozložení splátek úvěrů na delší časový úsek 
- přehodnocení výdajové části rozpočtu 

V tomto prvním návrhu jsou ještě pod čarou další významné akce, jejichž zařazení do 
rozpočtu bude zvažováno dle finančních možností v příjmové části.  
Rada dále projednala některé další návrhy na zařazení akcí do rozpočtu roku 2012.  
 
Usnesení č. 412/11 
rada města u k l á d á 

MÚ připravit aktualizovaný návrh rozpočtu města na rok 2012 pro jednání 
zastupitelstva města.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 4) 
a) Na město se obrátila společnost ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České 
Budějovice, se žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 374/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
(lokalita Hůrka – Selská pole). Pronajatá část pozemku o výměře cca. 1.000 m2 by byla 
využita jako zázemí staveniště při budování ZTV v lokalitě Selská pole. Za možnost užívání 
nabízí žadatel provést vyčistění celého pozemku, provedení terénních úprav a zatravnění.  
 
Usnesení č. 413/11 
rada města s o u h l a s í  

s pronájmem části pozemku parc. č. 374/2 o výměře cca. 1.000 m2 společnosti 
ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České Budějovice, za účelem využití 
pro zázemí staveniště ZTV. Nájemní smlouva bude uzavřena za standardních 
podmínek, na dobu určitou od 1.10.2011 do 15.5.2012. Nájemce se zavazuje po 
ukončení nájmu pozemek na své náklady vyčistit, provést terénní úpravy a zatravnit. 
Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní smlouvy.    

 
Hlasování : pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 
 
b) Na město se obrátila paní Irena Kůtová, bytem Nám. ČSLA 33, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o uložení plynové přípojky do pozemku města parc. č. 1678 (Komenského ulička). 
Jedná se o přípojku domu č.p. 33 na plynovod dle přiložené situace. Souhlas vlastníka 
pozemku je potřeba pro stavební řízení. Přípojka bude vybudována v souladu s platnými 
právními předpisy a technickými normami. 
 
Usnesení č. 414/11 
rada města s o u h l a s í  

   s uložením plynové přípojky domu č.p. 33 do pozemku města parc. č. 1678 
(Komenského ulička). Souhlas je podmíněn tím, že při realizaci přípojky nedojde ke 
kácení stromů ani narušení vzrostlé zeleně a musejí být dodrženy všechny platné a 
účinné právní předpisy, uhrazen místní poplatek a musejí být dodrženy pokyny 
správce sítě a po dokončení stavby budou pozemky a komunikace uvedeny do 
původního stavu, přičemž kontrolu za město provede před zahájením a po ukončení 
prací ředitel Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. 
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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c) Na město se obrátil pan Miroslav Křížek, bytem Purkarec 134, se žádostí o prodej pozemků 
parc. č. 32/4 o výměře 2.725 m2 a parc. č. 30/1 o výměře 479 m2 v k.ú. Purkarec. Jedná se o 
pozemky v okolí tzv. Farské stodoly. Pan Křížek by na těchto pozemcích rád vybudoval 
atrakce související s provozem jeho hotelu jako např. minigolf, či wellnes. Osadní výbor 
s prodejem nesouhlasí. Rada řešení bodu odložila a konstatovala, že je nutné zabezpečení 
objektu případně jeho demolice.  
 
d) Na město se obrátila společnosti MANE Engineering s.r.o., se sídlem Okružní 2615, České 
Budějovice, se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na základě které by 
v souladu se zásadami pro budování ZTV byly na město převedeny stavby a pozemky ZTV, 
tedy vodovod, kanalizace, komunikace, opěrná zeď a pozemky nacházející se pod těmito 
stavbami. Smlouva darovací by pak byla uzavřena poté, co by byly dotčené pozemky 
geometricky odděleny a převáděné stavby řádně zkolaudovány a předány do správy 
ČEVAKu. Jedná se o obvyklý postup v obdobných případech (viz. např. lokality Hůrka či 
Křesín).  
 
Usnesení č. 415/11 
rada města d o p o r u č u j e     

zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na 
základě které by v souladu se zásadami pro budování ZTV byly na město převedeny 
stavby a pozemky ZTV, tedy vodovod, kanalizace, komunikace, opěrná zeď a 
pozemky nacházející se pod těmito stavbami v lokalitě Holý Vrch. Smlouva darovací 
by pak byla uzavřena poté, co by byly dotčené pozemky geometricky odděleny a 
převáděné stavby řádně zkolaudovány a předány do správy ČEVAKu. Ohledně 
převzetí opěrné zdi pak toto podmiňuje předložením statických výpočtů, geologického 
průzkumu včetně zkoušek, způsobu odvodnění podloží, odborného posouzení 
správného založení obrubníků a dilatací. Součástí předaného díla by měla být i záruka 
za předané dílo. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a její následné předložení 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.  
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Na město se obrátil pan Stanislav Pavlík, bytem Úsilné 12, se žádostí o napojení pozemku 
v jeho vlastnictví parc. č. 36 v k.ú. Purkarec na komunikaci, nacházející se na pozemku parc. 
č. 35/8 a parc. č. 32/4. Tento souhlas je potřeba pro stavební řízení, které p. Pavlík vede 
ohledně rekonstrukce domu na pozemku parc. č. 36.   
 
Usnesení č. 416/11 
rada města s o u h l a s í      

s napojením pozemku parc. č. 36 v k.ú. Purkarec (vlastník a investor stavby pan 
Stanislav Pavlík, bytem Úsilné 12) na komunikaci ve vlastnictví města, nacházející se 
na pozemcích parc. č. 35/8 a parc. č. 32/4, vše v k.ú. Purkarec. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na město se obrátil pan Václav Hylena, bytem Hroznějovice 3, se žádostí o udělení 
souhlasu (coby vlastníka sousedního pozemku) se stavbou oplocení pozemku parc. č. 827/14 
v k.ú. Hroznějovice, jenž je ve vlastnictví pana Hyleny a jeho manželky. Tento souhlas je 
potřeba doložit pro oznámení stavby stavebnímu úřadu.   
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Usnesení č. 417/11 
rada města s o u h l a s í      

se stavbou oplocení pozemku parc. č. 827/14 v k.ú. Hroznějovice, který je ve 
vlastnictví manželů Hylenových, bytem Hroznějovice 3, Hluboká nad Vltavou. 
Souhlas se uděluje pro ohlášení stavebnímu úřadu v Hluboké nad Vltavou pod 
podmínkou, že stavba bude provedena v souladu s platnými právními předpisy a 
technickými normami a že nedojde ke škodám na majetku města. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) V minulosti bylo opakovaně jednáno s panem Václavem Tourkem, bytem Podolské       
nábřeží 22, Praha 4, o prodeji pozemků parc. č. 196/18 a 196/11 v k.ú. Purkarec, které se 
nachází v sousedství pozemků v jeho vlastnictví. Pan Tourek o prodej pozemků písemně 
požádal, MÚ po doporučení prodeje radou města nechal dotčené pozemky geometricky 
oddělit, nechal zpracovat znalecký posudek na cenu převáděných pozemků a předložil věc ke 
schválení zastupitelstvu města. Poté co byl prodej odsouhlasen zastupitelstvem města, byla 
vypracována kupní smlouva a pan Tourek byl vyzván k jejímu podpisu. Tento však její 
podpis odmítl s tím, že cena je vysoká a že musí sehnat dostatečnou sumu. Po cca. dvou 
měsících pan Tourek město znovu kontaktoval, nicméně žádal o snížení kupní ceny. Toto 
bylo MÚ odmítnuto s odkazem na platné usnesení zastupitelstva města. Pan Tourek tedy 
opakovaně koupi odmítl s tím, že město je „zloděj, horší než komunisti v padesátých letech“ a 
odmítl i uhradit jím vyvolané náklady na vypracování oddělovacího GP a znaleckého 
posudku. MÚ předložilo radě města ke zvážení vymáhání těchto nákladů, které činí celkem 
5.700,- Kč (4.200,- Kč oddělovací GP, 1.500,- Kč znalecký posudek), a které byly zbytečně 
vynaloženy z rozpočtu města.   
 
Usnesení č. 418/11 
rada města s o u h l a s í   

s vymáháním nákladů spojených s neuskutečněným prodejem pozemků v k.ú. 
Purkarec, v celkové výši 5.700,- Kč, po panu Václavu Tourkovi, bytem Podolské 
nábřeží 22, Praha 4. Rada města pověřuje MÚ administrací věci.  
  

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Bod byl stažen z programu. 
 
i,j) Rada projednala žádosti paní Natálie Vithové, která užívá byt č. 3 pro příjmově vymezené 
osoby v Lesní ul. čp. 1202 a  paní Podhradské Jarmily užívající byt č. 8 ve stejném domě. 
K 31.12.2011 oběma končí nájemní smlouva, kterou jim město opakovaně od 1.1.2006 
pronajímá byt vždy na dobu určitou 2 roky. Nyní nájemnice žádají o další prodloužení o 2 
roky do 31.12.2013 z důvodu, že nedisponují prostředky k získání vlastního bydlení. 
 
Usnesení č. 419/11 
rada města s o u h l a s í  

s prodloužení nájmu bytu č. 3 v Lesní ul. čp. 1202 paní Natálii Vithové na období od 
1.1.2012 do 31.12.2013 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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Usnesení č. 420/11 
rada města s o u h l a s í  

s prodloužení nájmu bytu č. 8 v Lesní ul. čp. 1202 paní Jarmile Podhradské na období 
od 1.1.2012 do 31.12.2013 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Rada se zabývala pronájmem uvolněného bytu v Masarykově ul. čp. 1. MÚ předložil radě 
výsledky zveřejnění záměru byt pronajmout. Rada rozhodnutí o pronájmu bytu odložila s tím, 
že MÚ ještě obešle všechny nájemce městských bytů s nabídkou pronájmu tohoto většího 
bytu za vrácený menší. 
 
l) Osadní výbor Purkarec na svém jednání se zástupci SDH Purkarec a spolkem Vltavan 
Purkarec předkládá k posouzení záměr postavit na pozemku města p.č. 32/4 v k.ú. Purkarec, 
na níž se nachází tzv. „farská stodola“, obecní objekt. V objektu by kromě klubovny mohly 
být zejména skladovací prostory pro osadní materiál ( sestavy lavic a stolu, sekačky) a 
hasičské vybavení, které SDH byl nucen v souvislosti s umístěním hasičského auta do 
stávající hasičárny, přemístit do objektu v Jeznici. V budoucnu předpokládá OV Purkarec 
využít navrhovaný objekt pro garážování případného většího hasičského automobilu, 
respektive hasičské techniky. 
 
Usnesení č. 421/11 
rada města b e r e    n a    v ě d o m í 

záměr OV Purkarec postavit na pozemku 32/4 v  k.ú. Purkarec  „Obecní objekt“  
  
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

  
m) Společnost CENTRATOP spol .s r.o. provozující centrální zásobování teplem (CZT) ve 
městě Hluboká n.V. informuje, že bytové družstvo Fügnerova 685 se rozhodlo vybudovat 
vlastní zdroj tepla a TUV a odpojí dům č.p. 685 od CZT ( termín není zatím známý). Fyzické 
odpojení domu od CTZ provede firma CENTRATOP. Toto odpojení sebou nese náklady, 
které podle § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, jdou zcela k tíži 
bytového družstva, které odpojení vyvolalo. Vlastník tepelného zařízení  ( město) by měl 
rozhodnout o tom, zda v této souvislosti budou demontovány přípojky tepla a TUV v úseku 
od hlavního řadu k domu čp. 685 (demontáž potrubí, související výkopové a stavební práce). 
Náklady na tyto práce nese podle výše citovaného zákona rovněž ten, kdo potřebu odpojení 
vyvolal, tedy bytové družstvo. 
 
Usnesení č. 422/11 
rada města n e s o u h l a s í 

prozatím s demontáží přípojky tepla a TUV v úseku od hlavního řadu k domu čp. 685, 
v souvislosti s odpojením domu Fügnerova čp. 685 od CZT s tím, že se rada města 
k problému vrátí po vyhodnocení možných souvislostí. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Na město se obrátila společnost Hluboká City Centre s.r.o., se sídlem Nám. P.O. II. 49, 
České Budějovice, se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v umístění a údržbě teplovodu ve vlastnictví města na pozemcích parc. č. 142/1, 1005/1 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou ve vlastnictví žadatele. Jedná se o teplovodní přípojku pro objekt 
Podzámčí, kdy tento je vytápěn z centrálního zdroje tepla – kotelny Alšova. Stavba je již 
ukončena, věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby. 
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Usnesení č. 423/11 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení a údržbě 
teplovodní přípojky ve vlastnictví města do pozemků parc. č. 142/1, 1005/1 ve 
vlastnictví Hluboká City Centre s.r.o., se sídlem Nám. P.O. II, 49, České Budějovice, 
vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Smlouva bude uzavřena za standardních podmínek, 
VB bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby. Rada města pověřuje 
MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
o) Na město se obrátila Státní plavební správa ČR se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění a údržbě přípojek elektro,  
vodovodu, kanalizace, dešťové kanalizace, datakabelu, vše do pozemku parc. č. 1843/2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, jenž je ve vlastnictví města. Budova kapitanátu bude realizována 
v rámci smlouvy o spolupráci na projektu sportovního přístavu v Podskalí. Uzavření smlouvy 
je podmínkou pro stavební řízení. Až budou přípojky dokončeny a zaměřeny, bude sjednána 
samotná smlouva. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně.  
 
Usnesení č. 424/11 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v umístění a údržbě přípojek elektro,  vodovodu, kanalizace, dešťové kanalizace a 
datakabelu, vše do pozemku parc. č. 1843/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jenž je ve 
vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena ve prospěch Státní plavební správy ČR, se 
sídlem Jankovcova 4, Praha 7 a věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
bezúplatně, v rozsahu dle GP skutečného provedení staveb. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) Město je vlastníkem kanalizačního řadu, vedoucího přes lokalitu Křesín, resp. přes 
pozemky různých vlastníků. Jedním z těchto vlastníků je Jihočeská univerzita, která nyní 
jedná o prodeji těchto pozemků třetí osobě. Z jednání mezi městem a JČU vyplynula potřeba 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení a údržbě kanalizačního 
řadu shora uvedeného, kdy toto VB by bylo zřízeno ve prospěch města. Jedná se o pozemky      
parc. č. 1123/2, 1113/1, 1107/1, 1107/3 (vše v lokalitě Křesín) v k.ú. Hluboká nad Vltavou.  
V současné době je vypracováván geometrický plán, jímž bude skutečné provedení kanalizace 
zaměřeno a v jehož rozsahu bude VB zřízeno.   
 
Usnesení č. 425/11 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění a údržbě 
kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 1123/2, 1113/1, 1107/1, 1107/3 (vše 
v lokalitě Křesín) v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jež jsou ve vlastnictví Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby. Rada města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné 
smlouvy. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 5) 
a) Zastupitelstvo města svým usnesením č. 86/11 ze dne 18.04.2011, pověřilo radu města 
schvalováním některých změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními, dle § 16 odst. 3a) zákona 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
Na základě tohoto pověření jsou radě města předložena rozpočtová opatření účetního 
charakteru, kde dochází k přesunu prostředků v rámci příjmů nebo výdajů schváleného 
rozpočtu, ale jejich celkový objem se tím nemění. Schválená RO budou předložena na vědomí 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města.  

 
Usnesení č. 426/11 
rada města    s o u h l a s í 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 86/11 ze dne 18.04.2011, s provedením 
změn rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 93/11 „Rozpočtová opatření účetního 
charakteru“ dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) ČEZ a.s. na základě dohody města s pořadateli Mistrovství světa v Castingu 2011                
(rybolovná technika) objednal u města reklamu  v hodnotě 80 tis. Kč + DPH. Město poskytlo 
akci konané dne 31.8.20 - 4.9.2011 záštitu a příspěvek 30 tis. Kč, což schválila rada města 
usn. č. 367/11 dne 29.8.2011. Objednávka reklamy ČEZ obsahuje umístění reklamních 
bannerů a rollupů s logem ČEZ v místě konání akce a loga ČEZ na výsledkových listinách. 
Poskytnutou částku za reklamu od ČEZ a.s. ve výši 80 tis. poskytne město pořadateli akce ve 
formě  příspěvku. 
 
Usnesení č. 427/11 
rada města     d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s přijetím objednávky na reklamu a propagaci  ČEZ a.s. 
v rámci akce „Mistrovství světa v rybolovné technice“ v hodnotě 80 tis. Kč + DPH a 
s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve 
výši 96 tis. Kč na „Příjem od  ČEZ a.s. na reklamu a propagaci v rámci akce 
„Mistrovství světa v rybolovné technice“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 80 tis. 
Kč na položku „Příspěvek na Mistrovství světa v rybolovné technice“ a ve výdajové 
části rozpočtu navýšení o 16 tis. Kč na položku „DPH“   

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2111 Příjem od  ČEZ a.s. na reklamu a propagaci v rámci 
akce Mistrovství světa v rybolovné technice 

96 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5493 Příspěvek na Mistrovství světa v rybolovné technice 80 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6310 5362 DPH                                                  navýšení o  16 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Miloslav Buřil. Milevsko, provozuje pojízdnou prodejnu a zásobuje občany třech osad 
města (Hroznějovice, Líšnice, Poněšice a staví dle potřeby i v Kostelci). Žádá o poskytnutí 
příspěvku na r. 2011 ve výši 480,- Kč na osadu a měsíc tak, aby mohl tuto službu i nadále 
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provozovat.  Celkem žádá o roční dotaci ve výši 17 280,- Kč. Současně p. Buřil žádá o 
vyjádření, zda bude město s obdobným finančním příspěvkem požadovat zásobovat uvedené 
osady i v r. 2012. Podle sdělení Ing. Stropnického je se službou spokojenost a osadní výbory 
požadují další pokračování služby pojízdné prodejny i v r. 2012. 
 
Usnesení č. 428/11 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 94/11 ve 
výdajové části ve výši 17,280 tis. Kč na „Příspěvek na pojízdnou prodejnu v r. 2011 – 
M.Buřil“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5192 Příspěvek na pojízdnou prodejnu v r. 2011– 
M.Buřil 

17,280 

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

 
Usnesení č. 429/11 
rada města    s o u h l a s í 

s poskytováním služby pojízdné prodejny provozované panem Miloslavem Buřilem 
v dosavadním rozsahu i v r. 2012 s tím, že město poskytne na tuto službu finanční 
příspěvek. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Podle nálezu ústavního soudu, který zrušil předchozí usnesení Krajského soudu č. II.ÚS 
781/10 ze dne 1.9.2011, ve věci úhrady nákladů soudního řízení na odstranění stavby a 
náhradu škody, je město povinno vrátit Miroslavu Čížkovi a manželům Mikolášovým částku 
ve výši 46 950,- Kč. Rada města uložila MÚ zjistit možnost vymáhání náhrady na tom, kdo 
tuto situaci způsobil. 
 
Usnesení č. 430/11 
rada města    d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části ve výši 46,950 tis. Kč na „Náklady soudního řízení – Miroslav Čížek a 
manž. Mikolášovi“  
 

Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) V r. 2012 skončí současné nájemní smlouvy ve Zdravotním středisku. Stav rozvodů el. 
instalace a měření je nevyhovující mj. i pro stanovení nákladů na spotřebovanou el. energii 
jednotlivými nájemci, kteří nemají samostatné měření. Městu byla předložena nabídka ceny 
za projektovou dokumentaci „Rekonstrukce el. instalace - Zdravotní středisko Hluboká nad 
Vltavou“ včetně el. vytápění a slaboproudých rozvodů s možností rozdělení po jednotlivých 
etapách rekonstrukce dle požadavků investora ve stupni pro stavební povolení a provedení 
stavby v počtu 6 paré. Nabídková cena ve výši 70. 000,-Kč. Rada doporučila zastupitelstvu 
města odsouhlasit navýšení prostředků na položce „Posudky, projekty“. Vlastní rekonstrukci 
se doporučuje zařadit do rozpočtu r. 2012. 
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Usnesení č. 431/11 
rada města    d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města  

- souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části 
navýšením o 70 tis. Kč na zpracování PD na akci Rekonstrukce el. instalace - 
Zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou v rámci položky „Posudky, projekty 
(stav.odbor)“  

- zařadit akci „Rekonstrukce el. instalace - Zdravotní středisko Hluboká nad 
Vltavou“ do rozpočtu r. 2012 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Posudky, projekty  (stav.odbor)           navýšení o  70 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Město má v rozpočtu r. 2011 NI účelovou dotaci MPSV na dávky sociální péče pro TZP a 
dávky v hmotné nouzi a její použití ve výši 500 tis. Kč. Nyní MPSV zvyšuje tuto dotaci o 200 
tis. Kč na 700 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 432/11 
rada města d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s navýšením NI dotace MPSV na  sociální dávky a 
dávky v hmotné nouzi ve výši 200 tis. Kč a provést změnu rozpočtu rozpočtovým 
opatřením v příjmové části navýšením o 200 tis. Kč na „Ostatní NI dotace ze st. 
rozpočtu„ a výdajové části navýšením o 200 tis. Kč na „Hmotná nouze“. 

 
Výdej 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
 4116 Ostatní NI dotace ze st. rozpočtu        navýšení o      

ÚZ 13 306 
200 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

417* 5410 Hmotná nouze                                    navýšení o                                 
ÚZ 13 306 

200 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) V souvislosti s mateřskými dovolenými pracovnic odboru OESM MÚ musely být 
vyplaceny náhrady Ing. Haně Vlasákové za nevyčerpanou dovolenou ke konci roku 2010 a za 
dovolenou 2011 ve výši 56.012,- Kč a Mgr. Lucii Jozové  za pracovní neschopnost 8.481,- 
Kč. Současně bylo zaplaceno sociální a zdravotní pojištění ve výši 19.604,- Kč. 
Celkem se jedná o částku 84.097,- Kč. Tyto prostředky nebyly zahrnuty ve výdajové části 
Správy na rok 2011.  
 
Usnesení č. 433/11 
rada města    d o p o r u č u j e   

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
ve výdajové části navýšením o 64,493 tis. Kč na „Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru“, o 14,563 na „Sociální pojištění“ a o 5,041 na „Zdravotní pojištění“. 
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Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Bod byl stažen z programu. 
 
i) FC MARINER Bavorovice s.r.o. požádal o příspěvek na zakoupení nového čerpadla na 
zavlažování fotbalového areálu. Staré, několikrát opravované čerpadlo je již neopravitelné.  
Nové čerpadlo stojí 61.080,- Kč. Čerpadla Neptun spol. s r.o. z Českých Budějovic poskytla 
časově omezenou nabídku slevy ve výši 20% . Čerpadlo tak bude stát 48.864,- Kč.                
FC MARINER požádal o příspěvek vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Rada 
rozhodnutí odložila a uložila MÚ celou záležitost projednat s OV. Poté se bod vrátí do jednání 
rady města.  
 
j)  Předseda sdružení  Hluboká nad Vltavou o.s. žádá o příspěvek ve výši 30 tis. Kč na náklady 
na účast na Veletrhu a konferenci Florida Orlando, který se koná v USA v termínu 13. – 
18.11.2011. Na veletrhu bude 1 300 vystavovatelů z oblasti zábavního průmyslu. Sdružení 
Hluboká o.s. připravuje Strategii rozvoje cestovního ruchu města Hluboká n.V. na r. 2012 – 
2020, která by měla být představena začátkem r. 2012. Dohodnuty jsou pracovní schůzky 
s profesionály v oblasti investičních možností do cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou 
s cílem získání nových zkušeností, které budou implementovány do vznikající strategie. 
Vzhledem k rozsahu veletrhu a přednášek se akce zúčastní dvě osoby - David Šťastný, Jan 
Pirgl. Rada města dne 29.9.2011 již poskytla sdružení Hluboká nad Vltavou o.s. příspěvek na 
obdobnou konferenci v Londýně ve výši 5 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 434/11 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 95/11 ve 
výdajové části navýšením o 20 tis. Kč na „Příspěvek na zahraniční konferenci – 
Hluboká nad Vltavou o.s.“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2143 5222 Příspěvek na zahraniční konferenci – Hluboká 
nad Vltavou o.s.                                  navýšení o 

20 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Zástupci podnikatelů v cestovním ruchu se pravidelně zúčastňují gastronomického veletrhu 
GASTROFEST v ČB. Letos se koná ve dnech 10.-12.11.2011 v nové multifunkční hale T1 a 
v pavilonu Z na Výstavišti. Pro destinaci Hluboká je rezervována plocha 10x3 m v pavilonu 
Z  u vchodu se sníženou cenou za pronájem plochy z 33 tis. Kč na 10 tis. Kč. Pan Jiří Hanuš – 
Hotel Záviš s.r.o. požádal město o úhradu těchto nákladů na pronájem výstavní plochy. 
  
Usnesení č. 435/11 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 96/11 ve 
výdajové části ve výši 5 tis. Kč „Veletrh GASTROFEST-pronájem výstavní plochy“.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2143 5164 Veletrh GASTROFEST -pronájem výstavní 
plochy 

5 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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l) V Purkarci bylo provedeno přeložení V.O. z pozemku p. Pickové na pozemky města. 
Společně s dalšími souvisejícími pracemi byla cena vyčíslena na 37.858,- Kč. Tato částka je 
zcela nad možnosti finančního rozpočtu PMH a proto požádal o posouzení možnosti 
proplacení faktury z prostředků města. Rada postoupila žádost PMH do jednání zastupitelstva 
s tím, že budou doplněny bližší informace.   
 
m) Rada projednala žádost OV Líšnice o finanční příspěvek na dokončení krytého sezení na 
návsi v Líšnici. Rada odsouhlasila navýšení rozpočtu OV o 60 tis. Kč z prostředků rady 
města.  
 
Usnesení č. 436/11 
rada města s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 97/11 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 60 tis. Kč na „Dokončení krytého sezení – OV Líšnice“. 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6121 Dokončení krytého sezení – OV Líšnice  navýšení o 60 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6) 
a) Dne 14.9. 2011 byla na MÚ Hluboká n.V. zahájena kontrola NKÚ s předmětem kontroly 
„Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury“. V rámci města 
se toto týká projektů „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice“ a Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“. Plánované ukončení kontroly je 
polovina listopadu 2011. Zpráva z kontroly bude předložena orgánům města k projednání.   
 
Usnesení č. 437/11 
rada města    b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o probíhající kontrole NKÚ projektů „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice“ a Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a 
III“. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení Podpora regionů pro rok 2012, které je zaměřeno na 
podporu veřejně prospěšných projektů  - podpora dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, životního prostředí či infrastruktury.  
V rámci programu připravuje grantové odd. MÚ žádost o poskytnutí dotace na projekt 
„Odpočinková zóna pro seniory Domova důchodců Hluboká nad Vltavou“, která by byla 
vytvořena na volném prostranství, které vznikne po demolici stodoly „U Souchů“. Žádost lze 
podat do 21. listopadu 2011. Předpokládaná dotace cca 200 tis. Kč. 
Předpokládané náklady projektu zatím nejsou známy, projektová dokumentace je 
zpracovávána. 
 
Usnesení č. 438/11 
rada města    s o u h l a s í 

s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ - Podpora regionů pro rok 2012, na projekt  
„Odpočinková zóna pro seniory Domova důchodců Hluboká nad Vltavou“. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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c) Projekty města podané do MAS Hlubocko – Lišovsko splnily podmínky administrativní 
kontroly a kontroly přijatelnosti a postoupily do další fáze procesu administrace. Jedná se o 
projekty plánované k realizaci v r. 2012: 

- Parkoviště v ul. Fügnerova v Hluboké nad Vltavou – předpokládaná dotace 466 tis. 
Kč, předpokládané náklady 622 tis. Kč 

- Obnova kaple Sv. Isidora v Hroznějovicích– předpokládaná dotace 142 tis. Kč, 
předpokládané náklady 191 tis. Kč 

 
Usnesení č. 439/11 
rada města    b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektů 
„Parkoviště v ul. Fügnerova v Hluboké nad Vltavou“ a  „Obnova kaple Sv. Isidora 
v Hroznějovicích“,  podaných do MAS s žádostí o dotaci SZIF. 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Pro zabezpečení financování projektu spolufinancovaného z OPŽP „Zateplení ZŠ Hluboká 
nad Vltavou“ bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí úvěru na spolufinancování akce ve 
výši 15,5 mil. Kč. Výběrové řízení bylo zveřejněno  17.10.2011.  Předpokládaná doba čerpání 
úvěru VII/2012 – XI/2013, splácení úvěru XII/2013 – XI/2023 (10 let), fixní úroková sazba 
po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Otevírání obálek proběhne dne 7.11.2011, 
hodnotitelská komise projedná výsledky VŘ dne 9.11.2011. Poté bude návrh předložen 
k projednání radě města a ke schválení zastupitelstvem města spolu s výsledkem výběrového 
řízení na zhotovitele projektu. 
Rada byla seznámena s pohledávkami města v souvislosti s přijatými úvěry na realizované 
akce.  
 
Usnesení č. 440/11 
rada města    b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o probíhajícím výběrovém řízení na poskytnutí úvěru na spolufinancování 
akce „Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou“ 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) V červenci 2010 byla městem podána žádost o dotaci do programu Zelená úsporám - 
zateplení veřejných budov na projekt „Zateplení obvodového pláště a výměna oken MŠ č.62 
Hluboká nad Vltavou“. Městu bylo doručeno oznámení o pravděpodobném nepodpoření 
žádosti o podporu ze SFŽP v rámci ZÚ. Vzhledem k připravované poslední výzvě Státního 
fondu životního prostředí – prioritní osa 3 Operační program Životní prostředí na zateplení 
veřejných budov, by bylo vhodné ji využít pro podání žádosti na tento projekt.  
Předpokládaný termín příjmu žádostí 1.12.2011 – 6.1.2012. 
Předpoklad realizace z rozpočtu 2012, 2013. 
 
Předpokládané náklady vč. DPH 2 939 280 Kč 
Uznatelné náklady 2 191 095 Kč 
Předpokládaná dotace  1 971 986 Kč (90% z uznatelných nákladů) 
Vlastní zdroje žadatel    967 294 Kč 
 
Usnesení č. 441/11 
rada města    s o u h l a s í 

s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí – prioritní osa 3, 
Operační program Životní prostředí na zateplení veřejných budov na projekt 
„Zateplení obvodového pláště a výměna oken MŠ č.62 Hluboká nad Vltavou“. 



-14- 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Město podalo žádost o dotaci OPŽP na projekt „Instalace solárních kolektorů pro přípravu 
TUV – Domov důchodců u Zlatého kohouta“. Podle informace SFŽP nebyla žádost 
akceptována. Žádost je možno po úpravě podat do další vyhlášené výzvy k podání žádostí o 
dotaci OPŽP, která se předpokládá na začázku r. 2012..  
 
Usnesení č. 442/11 
rada města    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o neakceptaci žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Instalace solárních 
kolektorů pro přípravu TUV – Domov důchodců u Zlatého kohouta“ a 
 
 s o u h l a s í  
s opětovným podáním upravené žádosti o dotaci na projekt „Instalace solárních 
kolektorů pro přípravu TUV – Domov důchodců u Zlatého kohouta“ do další výzvy 
OPŽP  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) Bod byl stažen z programu. 
 
K bodu 8) 
E.ON nabídl městu sjednání nové smlouvy na dodávku elektřiny pro veřejné osvětlení na        
r. 2012, 2013, 2014 v rámci produktu Jistota 2012. V březnu 2011 město uzavřelo smlouvu 
s E.ON na r. 2012 na většinu odběrů města bez produktu veřejné osvětlení. Podle E.ONu 
dochází nyní k nárůstu cen elektřiny a proto E.ON nabízí uzavření smlouvy na r. 2012 
případně i na r. 2013 a 2014 se zvýhodněnými cenami. 
 
Nabídka E.ON: 
Rok Dodávka elektřiny v Kč/MWh 

bez DPH 
Stálý plat v Kč/měsíc 
Bez DPH 

2011 současný stav 1 295 48 
Smlouva na r. 2012 1 295 48 
Smlouva na r. 2012-2013 1 265 48 
Smlouva na r. 2012-2014 1 245 48 
Tato nabídka se týká 5 odběrných míst veřejného osvětlení placených přímo městem Hluboká 
nad Vltavou. Zbývající odběry elektřiny pro VO platí PMH. 
Nabídka se týká pouze ceny za dodávku elektřiny. Pro poskytování distribuce elektřiny a 
souvisejících služeb platí pevné ceny stanovené platným cenovým rozhodnutím ERÚ 
(Energetický regulační úřad). 
 
Usnesení č. 443/11 
rada města   s o u h l a s í   

s podpisem „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
pro zákazníky kategorie C“ s  E.ON Energie a.s., na odběrná místa veřejného osvětlení 
placená městem Hluboká nad Vltavou na r. 2012 s cenou dodané elektřiny 1295,- 
Kč/MWh bez DPH. 

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



-15- 

K bodu 9) 
a) Na základě skutečnosti, že město vlastní ve Zdravotním středisku prostory bez reálného 
využití, byla zpracována jednoduchá studie na stavební úpravu místností, které dříve užívala 
lékárna. Studii a propočet nákladů zpracoval Ing. Štabrňák. Navrhuje vytvoření bytu 1+kk o 
celkové ploše 34 m2. Odhadované náklady jsou cca 350 tis. Kč + 40 tis. za PD. 
Prostředky na PD budou použity z položky Posudky a projekty. 
 
Usnesení č. 444/11 
rada města p o v ě ř u j e  

městský úřad zajištěním projektové dokumentace pro realizaci akce s příslušným 
rozpočtem. 

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

 
b) Na základě žádosti společností MONTERA s.r.o. Munice a AGRIPROD s.r.o. Munice a 
úkolu rady města byla zpracována studie úpravy křižovatky v Municích silnic III/10579, 
III/12229 a místní komunikace. Jedná se o křižovatku silnice Hluboká nad Vltavou – Zliv a 
Munice – Zahájí. Do této křižovatky ústí z jihu účelová komunikace, která je využívaná 
žadateli a dalšími organizacemi a vlastníky nemovitostí v oblasti. Vzhledem k označení 
komunikace jako účelová, platí při odbočování na tuto komunikaci dopravní omezení. Dále je 
výjezd z této komunikace omezen špatným rozhledem zejména k Hluboké nad Vltavou. 
Studie byla zpracována ve dvou variantách a projednána s Policii ČR a Magistrátem města 
odborem dopravy. Stavební komise města doporučila z finančních důvodů variantu 2 – dvě 
křižovatky tvaru T (menší rozsah zpevněných ploch). 
Varianta 1 (malá okružní křižovatka)  cca 2 540 tis. Kč (bez DPH), 
Varianta 2 (dvojice stykových křižovatek)  cca 1 662 tis. Kč (bez DPH). 
Propočet nákladů vychází z předpokladu maximálního využití stávajících konstrukčních 
vrstev vozovky (pouze frézování + nový povrch) a žádných nákladů na přeložky inženýrských 
sítí (s výjimkou přeložení jedné kapličky elektro). 
Rada města po zvážení situace s přihlédnutí k malé frekventovanosti tohoto místa uložila MÚ 
projednat zjednodušení a zlevnění dopravního řešení.  
 
Usnesení č. 445/11 
rada města   u k l á d á   

prověřit zlevnění dopravního řešení a jednat s vlastníkem komunikace o spolupráci.  
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 

 
c) Na město se obrátila společnost Realit Team s.r.o. zastoupená společností MANE 
engineering s informací o přípravě akce ZTV pro 8 RD. Město Hluboká nad Vltavou vlastní 
pozemky v sousedství připravované lokality - jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. 
Vzhledem k možnosti vybudovat nové sítě i v kapacitách dostačujících pro pozemky města, 
žádá investor město o vyjádření, zda by mělo zájem na spolupráci na přivedení sítí.  
 
Usnesení č. 446/11 
rada města   s o u h l a s í  

se spoluprací s Realit Team s.r.o. na přípravě ZTV Křesín 8 RD, ZTV Pod pilou a 
ZTV v Křesínské ulici v Hluboké nad Vltavou s tím, návrh řešení celé lokality bude 
projednán ve stavební a bytové komisi 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 10) 
Vydávání Hlubockého zpravodaje a stále častější požadavky na umisťování reklamy vyžaduje 
upravit ceník inzerce. Rovněž vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na grafické zpracování a 
tisk Zpravodaje je nutno upravit i cenu výtisku a předplatného. Rada odsouhlasila návrh na 
úpravy cen.  
 
Usnesení č. 447/11 
rada města    s o u h l a s í 

- s cenou komerční inzerce v Hlubockém zpravodaji (bez DPH) od 1.1.2012: 
A4   2000,- Kč 
½ A4   1000,- Kč 
¼ A4       500,- Kč 
1/8 A4       250,- Kč 
Vložení letáku  1000,- Kč 

inzerenti se sídlem ve městě Hluboká nad Vltavou a v částech města – sleva 20 % 
- s cenou Hlubockého zpravodaje ( s DPH) od 1.1.2012: 

1 výtisk      15,- Kč 
Roční předplatné  
       s poštovným           220,- Kč 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 11) 
V souladu s platnými předpisy a novou vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků ,je nutno schválit „Směrnici pro provedení inventarizace“, která stanoví obecná 
pravidla pro inventarizaci (Příloha č. 1).  V souladu se Směrnicí je nutno do 15.11.běžného 
roku sestavit a schválit „Plán inventur za r. 2011“, kterým se jmenuje inventarizační komise a 
dílčí inventarizační komise k provedení inventarizace za r. 2011  (Příloha č.2). Zahájení 
inventarizace je stanoveno na 15.11.2011, ukončení do 15.1.2012. 
 
Usnesení č. 448/11 
rada města   s c h v a l u j e 

- „Směrnici pro provedení inventarizace“, která nabývá účinnosti dnem 1.11.2011 a 
-  „Plán inventur za r. 2011“  k zajištění řádné periodické inventarizace v roce 2011 

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 12) 
a) Na město se obrátila Českobritská plavební s.r.o., se sídlem Letiště Hosín 196, Hluboká 
nad Vltavou, která provozuje lodní dopravu mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými 
Budějovicemi, se žádostí o udělení souhlasu s umístěním dočasného přístaviště na slepém 
rameni v podskalí. Jednalo by se o tři plovoucí mola umístěná v ústí a na konci slepého 
ramene(viz. nákres), sloužící pro kotvení plavidel, zajišťujících lodní dopravu mezi Hlubokou 
a ČB. MÚ k věci dodává, že při umístění mol je třeba respektovat postup stavebních prací na 
zamýšleném sportovním přístavišti, budovaném v rámci projektu splavnění Vltavy.  
 
Usnesení č. 449/11 
rada města s o u h l a s í 

s umístěním třech plovoucích mol pro kotvení plavidel Českobritské plavební s.r.o., se 
sídlem Letiště Hosín 196, Hluboká nad Vltavou, která provozuje lodní dopravu mezi 
Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi na sezonu 2012 v lokalitě slepého 
ramene v podskalí v Hluboké nad Vltavou. Souhlas se uděluje pod podmínkou, že 
stavby budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a technickými 
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normami a že nedojde ke škodám na majetku města. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátil pan Miroslav Křížek, bytem Purkarec 134, se žádostí o umístění mola 
pro kotvení malých plavidel v zátoce u jeho pozemku, kde má nyní umístěno malé molo pro 
kotvení své lodi. Pan Křížek hodlá molo využívat pro kotvení plavidel hostů jeho hotelu 
Pelikán a vše vybuduje na své náklady. Rada města konstatovala, že vybudování takového 
mola je v této lokalitě žádoucí, nicméně vše musí proběhnout v souladu s platnými právními 
předpisy, normami a na základě povolení vlastníků okolních pozemků a Povodí Vltavy s.p. 
 
Usnesení č. 450/11 
rada města s o u h l a s í 

s umístěním plovoucího mola  pro kotvení malých plavidel v lokalitě zátoky u domu 
pana Křížka v Purkarci. Souhlas se uděluje pod podmínkou, že stavby budou 
provedeny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami a se 
souhlasem vlastníků okolních pozemků a Povodí Vltavy s.p. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci.  

 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Rada opět projednala žádost TJ o příspěvek na opravu střechy tribuny u fotbalového hřiště 
po pádu větví stromu. Rada odsouhlasila příspěvek ve výši 30 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 451/11 
rada města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 98/11 ve 
výdajové části ve výši 30 tis. Kč na „Oprava střechy fotbalové tribuny – příspěvek TJ. 
“  
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Oprava střechy fotbalové tribuny – příspěvek TJ  30 
 
Hlasování : pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Rada uložila řediteli PMH projednat se spol. Verba plus podmínky umístění reklamních 
zařízení na sloupech VO. 
 
e) Byl vznesen požadavek na důslednou kontrolu cyklostezky do Purkarce po odvozu dřeva 
vytěženého na objednávku společnosti Lesy ČR s.p. 
 
f) Rada se zabývala žádostí Jednoty a.s. o umožnění zřízení tří parkovacích ploch pro 
krátkodobé stání zákazníků jejich prodejny ve Zborovské ul. Rada konstatovala, že je nutné 
dodat odborné posouzení projekční kanceláře.  
 
 
člen rady města        starosta města  
Aleš Raus                    Ing. Tomáš Jirsa 
 
 


