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Z á p i s 
z 3. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného 

dne 14.2.2011.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka – MÚ  
  Mgr. Schmied, Mgr. Borovková - ZŠ  
 
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 18 zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
K bodu 1) 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, ke kterému nebylo 
připomínek. Starosta dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na členy volební a návrhové komise a ověřovatele 
zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh odsouhlasilo.  
 
Usnesení č.  56/11 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr.Reban, MUDr.Toušek, p.Píša dipl.um. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, zdržel se – 3, proti - 0       
 
Usnesení č. 57/11 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Irovského, Bc. Šťastného 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, zdržel se - 2, proti - 0        
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo 
schválilo tento program jednání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Návrh rozpočtu města Hluboká nad Vltavou na rok 2011.  
3) Opatření k odstranění chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání hospodaření za r. 2010.   
4) Dispozice s majetkem: 

a) Prodej pozemku parc. č. 1096/72 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita Křesín). 
b) Směna pozemku parc. č. 868/44 (vlastník město) za 870/11 (vlastník Ing. Pudil) v k.ú. 

Kostelec.  
c) Odkup části pozemku parc. č. 1242/1 (Právní ul.) v k.ú. Hluboká n. Vlt. od p. Návary.  
d) Prodej části pozemku parc. č. 834/1 v k.ú. Purkarec (lokalita na návsi) - pí. Kolarová.  
e) Vydání stanoviska o budoucím převzetí ZTV v lokalitě Hosín - manž. Rausovi.  
f) Uzavření sml. o sml. bud. darovací - přijetí ZTV na pozemku parc. č. 374/2 (lokalita 

Hůrka) v k.ú. Hluboká n. Vlt. - ACTIVE IN a.s.  
g) Další nakládání s objektem Restaurace v Municích v souvislosti s končícím nájmem p. 

Kasky.  
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h) Názvy ulic. 
5) Granty a dotace:  

a) Souhlas se smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z ROP na projekt "Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice úsek II a III".  

b) Informace o zařazení akce "Kanalizace a ČOV Kostelec" do seznamu akcí MZe pro 
poskytnutí podpory. 

c) Žádost o dotaci ROP na projekty „Modernizace místních komunikací Hluboká nad 
Vltavou I“ a „Modernizace místních komunikací Hluboká nad Vltavou II“. 

6) Určení zastupitele pro územní plány. 
7) Různé. 
 
Usnesení č. 58/11 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

program ustavujícího zasedání.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
Návrh rozpočtu města na r. 2011 byl projednán dne 7.1.2011 finančním výborem (FV) a dne 
17.1.2011 radou města. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že pro vyrovnání schodku 
je použit přebytek hospodaření z roku 2010.  Rada města projednala návrhy FV na doplnění 
rozpočtu na straně příjmů a výdajů a doporučila zastupitelstvu předložený návrh odsouhlasit.  
Zastupitelé byli seznámeni se změnami oproti poslednímu návrhu. Vzhledem k doplnění akcí 
došlo k úpravě výše použitého přebytku hospodaření za rok 2010 na částku 8.895,1 tis. Kč.  
Přebytek hospodaření města za rok 2010 činí 11.571 tis. Kč.  
V následné debatě zazněly příspěvky jednotlivých zastupitelů, kdy Bc. Šindelář kritizoval 
plánované investice do ZTV v lokalitě Hůrka a Holý Vrch. K tomu se vyjádřil p. starosta a 
následně p. místostarosta s tím, že již započaté a smlouvami ošetřené akce je třeba dokončit, 
nicméně poskytování příspěvků na další budoucí ZTV bylo rozhodnutím rady města 
zmraženo. Pan Irovský připomněl, že plánovaná investice do nového hasičského vozu je 
nepřiměřeně vysoká, vzhledem ke stáří a technickému stavu stávajícího vozového parku 
hlubockého SDH. K tomu p. starosta uvedl, že městu bude s největší pravděpodobností na 
nákup hasičského vozu poskytnuta kromě státní dotace i dotace od Jihočeského kraje ve výši 
cca. 900 tis. Kč, čímž by se podíl města na financování této akce dále snížil. Poté co nebylo 
dalších příspěvků do diskuze, zastupitelstvo města navržený rozpočet schválilo včetně 
rozpočtu fondu rozvoje bydlení.   
 
Usnesení č. 59/11 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

rozpočet města Hluboká nad Vltavou na rok 2011 v příjmové a výdajové části se 
schodkem ve výši 2379,6 tis. Kč. Schodek ve výši 2.379,6 tis. Kč a financování - 
výdaje na opatření rady města a splátky úvěrů ve výši  14.466,5 tis. Kč jsou kryty z 
části přebytkem hospodaření z roku 2010 ve výši 8.895,1 tis. Kč a z části úvěry ve 
výši  7.951 tis. Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
K bodu 3) 
Dílčím přezkoumáním hospodaření města za rok 2010 k 14.12.2010 byly zjištěny chyby a 
nedostatky, ke kterým je nutno přijmout opatření k nápravě: 
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1) Nesplněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních 
vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového 
schodku ke dni 30.11.2010. Příjem dotace JčK na výdaje spojené s volbami, 
překročení na položce 4111.  
Opatření: Rozpočtové opatření bylo schváleno v ZM 13.12.2010. 

2) Finanční hospodaření územního celku nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným 
rozpočtem k 30.11.2010. Výdej na volby, překročení na § 6115.   
Opatření: Rozpočtové opatření bylo schváleno v ZM 13.12.2010. 

 
Usnesení č. 60/11 
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 - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 4) 
a) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jurky o prodej pozemku parc. č. 1096/72 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou (lokalita Křesín). Jedná se o pruh pozemku sousedící s pozemkem parc. 
č. 1096/39 ve vlastnictví paní Pavly Jurkové. Část pozemku parc. č. 1096/72 má pronajatou 
pan Jindřich Turek, bytem Křesínská 657, Hluboká nad Vltavou. Dalšími sousedními 
vlastníky pozemků jsou pan Karel Hájek, bytem Vondrov 762 a paní Taťána Štěpková, bytem 
Vondrov 762. Rada města uložila MÚ záměr prodej zveřejnit na úřední desce města a oslovit 
všechny shora uvedené vlastníky, zda by měli o pozemek (resp. jeho jednotlivé části) zájem. 
MÚ tedy výše uvedené oslovil a závěr je takový, že každý z nich projevil zájem o koupi té 
části pozemku, která tvoří prodloužení jejich zahrady. Všichni zájemci jsou schopni 
akceptovat minimální kupní cenu ve výši 700,- Kč za  1 m2 plochy. MÚ proto zajistil 
vypracování oddělovacího GP, dle kterého je pozemek  parc. č. 1096/72 rozdělen na pozemky 
parc. č. 1096/72 o výměře 66 m2 – zájemce pan Karel Hájek, parc. č. 1096/76 o výměře 98 m2 
– zájemce paní Taťána Štěpková, parc. č. 1096/77 o výměře 177 m2 – zájemce paní Pavla 
Jurková, parc. č. 1096/78 o výměře 21 m2 – zůstane městu, jedná se o součást komunikace. 
 
Usnesení č. 61/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

s prodejem pozemku KN parc. č. 1096/72 v k.ú. Hluboká nad Vltavou tak, že tento 
pozemek bude rozdělen oddělovacím GP a následně budou jeho části označené 
novými parcelními čísly prodány za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 
cenu 700,- Kč za 1m2 převáděné plochy vlastníkům sousedních pozemků, tedy panu 
Karlu Hájkovi, bytem Vondrov 762 (parc. č. 1096/72 o nové výměře 66 m2), paní 
Taťáně Štěpkové, bytem Vondrov 762 (parc. č. 1096/76 o výměře 98 m2)  a paní 
Pavlíně Jurkové, bytem Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou (parc. č. 1096/77 o 
výměře 177 m2). Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných kupních smluv.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6.9.2010 schválilo prodej mj. nově vzniklého 
pozemku parc. č. 868/44 o výměře 75 m2 v k.ú. Kostelec panu Ing. Jiřímu Pudilovi, bytem 
Kostelec 12, Hluboká nad Vltavou. Ing. Pudil nyní městu nabídl, že tento pozemek s městem 
smění za pozemek v jeho vlastnictví parc. č. 870/11 o výměře  44 m2, taktéž v k.ú. Kostelec. 
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Tento pozemek tvoří příjezdovou komunikaci k pozemku na němž je umístěn vodojem a 
telekomunikační zařízení a pro město je tak jeho vlastnictví  prospěšné. Rozdíl v plochách 
směňovaných pozemků by byl Ing. Pudilem doplacen. Osadní výbor Kostelec se směnou 
pozemků souhlasí. 
 
Usnesení č. 62/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í      

se směnou části pozemku parc. č. 868/1, oddělovacím GP č. 200-61/2010, ze dne 
10.8.2010, nově označené jako parc. č. 868/44 o výměře   75 m2 (vlastník Ing. Jiří 
Pudil, bytem Kostelec 12, Hluboká nad Vltavou) za pozemek parc. č. 870/11 o výměře 
75 m2 ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, vše v k.ú. Kostelec. Rozdíl v ceně 
směňovaných pozemků bude Ing. Jiřím Pudilem doplacen za cenu dle znaleckého 
posudku, minimálně však za částku 70,- Kč za 1 m2 plochy s tím, že Ing. Jiří Pudil 
uhradí náklady vynaložené na vypracování oddělovacího GP, znaleckého posudku a 
poplatek za řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na město se obrátil pan Jiří Návara, bytem Na Vyhlídce 472, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 1242/1 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou o výměře 42 m2, která je v jeho vlastnictví a na níž se nachází těleso komunikace ve 
vlastnictví města. Pan Návara navrhuje, aby město zastavěnou část pozemku odkoupilo za 
obvyklých podmínek (700,-Kč/m2) tak, jako v jiných obdobných případech – např. v Ruské 
ulici. MÚ nechal na pokyn RM vypracovat oddělovací GP. Zastupitelstvo odkoupení 
pozemku odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 63/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

s  odkoupením  části pozemku  parc. č. 1242/1 označené jako díl „a“ v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou  o  výměře 42 m2 od p. Jiřího Návary, bytem Na Vyhlídce 472, Hluboká 
nad Vltavou, za obvyklých podmínek. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Na město se obrátila paní Soňa Kolarová, bytem Olešník 155, se žádostí o prodej části 
pozemku parc. č. 834/1 v k.ú. Purkarec. Jedná se o pozemek na návsi a požadovaná část 
tohoto pozemku se nachází před bývalou budovou hasičárny stojící na pozemku parc. č. st. 
117/1, jejímž je žadatelka spoluvlastníkem spolu s dalšími subjekty. S přihlédnutím 
k negativním stanoviskům OV, stavební a bytové komise a rady města zastupitelstvo prodej 
neodsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 64/11 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku parc. č. 834/1 v k.ú. Purkarec paní Soně Kolarové, bytem 
Olešník 155.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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e) Na město se obrátili manželé Aleš a Ivana Rausovi, bytem Žižkova 247, Hluboká nad 
Vltavou, se žádostí o vydání stanoviska města k převzetí ZTV – komunikace na pozemku 
parc. č. 1763/3 v lokalitě Křesín. Žadatelé jsou vlastníky pozemku parc. č. 2050/2, který 
sousedí s místní komunikací, umístěnou na pozemku parc. č. 1763/3 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Pro účely poskytnutí hypotéčního úvěru požaduje financující banka, aby byl 
k pozemku ve vlastnictví manželů Rausových zajištěn přístup a manželé Rausovi tedy žádají 
o vydání prohlášení města, že po dokončení a kolaudaci komunikace na pozemku parc. č. 
1763/3 město tuto komunikaci převezme do svého majetku. Jedná se o standardní postup dle 
zásad budování ZTV.  
 
Usnesení č. 65/11 
zastupitelstvo města  deklaruje   

že komunikace umístěná na pozemku parc. č. 1763/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou bude 
po jejím dokončení a kolaudaci převzata do majetku města v rámci zásad pro budování 
ZTV.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
f) Na město se obrátila společnost ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České 
Budějovice, se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na základě které se 
tato společnost zaváže, že v souladu se zásadami pro budování ZTV převede do vlastnictví 
města ZTV, v budoucnu vybudované na pozemku parc. č. 374/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
lokalita Hůrka. Žadatel je dle svého prohlášení investorem a budoucím výlučným vlastníkem 
tohoto ZTV a po jeho dokončení, kolaudaci (uvedení do zkušebního provozu) a předání do 
správy ČEVAK a.s. (kanalizace, vodovod) se zavazuje jej převést do vlastnictví města. 
Předmětem darování budou stavby kanalizace, vodovodu a místní komunikace včetně VO, 
nacházející se na pozemku parc. č. 374/2. Uzavření smlouvy je nutné pro podání žádosti o 
převod pozemku parc. č. 374/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví žadatele 
z vlastnictví státu, zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
 
Usnesení č. 66/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na základě které se společnost 
ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České Budějovice, zaváže převést do 
vlastnictví města ZTV – kanalizace, vodovod, komunikace včetně VO, v budoucnu 
vybudované na pozemku parc. č. 374/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, lokalita Hůrka, a 
město se zaváže tento dar přijmout.      

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Dne 3.4.2011 vyprší nájemní smlouva, na základě které provozuje pan René Kaska, bytem 
Munice 33, restauraci v budově ve vlastnictví města, nacházející se na pozemku parc. č. st. 45 
v k.ú. Munice. Pan Kaska se na město v minulosti opakovaně obrátil se žádostí o prodej této 
nemovitosti (a souvisejících pozemků) s tím, že zde dále hodlá provozovat restauraci. Pan 
starosta zadal vypracování odborného posouzení reálné ceny objektu a pozemků. OSSÚ pak 
prověřil technický stav objektu. Dle odborného posouzení Ing. Brauna činí odhadní cena 
objektu 3.650.000,- Kč. OV Munice (přes svůj počáteční nesouhlas) s prodejem souhlasí, 
nicméně požaduje, aby byl nový vlastník smluvně zavázán k tomu, že v objektu bude i nadále 
provozována „hospoda“. Stavební a bytová komise RM a následně RM se věcí zabývaly a 
prodej taktéž doporučují. Dle názoru radních je třeba zvážit skutečnost, že objekt vyžaduje 
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vzhledem ke svému technickému stavu poměrně značné investice, které by muselo město 
v budoucnu do objektu vložit. MÚ k věci uvedl, že smluvní závazek budoucího vlastníka 
k provozování restaurace je z právního hlediska velmi obtížně řešitelný. Nelze totiž 
nadřazovat smluvní závazek ústavně zaručenému právu na nerušený výkon vlastnického 
práva. Jedinou možností je sjednat v kupní smlouvě možnost odstoupení od této smlouvy 
v případě, že nový vlastník poruší svůj smluvní závazek, spočívající v provozování hospody. 
V takovém případě by si ale strany musely vrátit vše, co si na základě zrušené kupní smlouvy 
vzájemně plnily, město by tedy muselo vrátit kupní cenu včetně případných investic. Případný 
soudní spor by pak byl velmi složitý a dlouhý. 
V následné debatě místostarosta uvedl, že objekt je ve špatném technickém stavu a zastupitelé 
by tedy měli zvážit, zda do něj bude město dále investovat či jej prodá. Dle jeho názoru by 
mělo být přistoupeno k prodeji zájemci, který se zaváže provozovat zde i nadále restauraci. 
Stejně se vyjádřil i starosta města. Na základě shora uvedeného přijalo zastupitelstvo města 
usnesení, jímž deklarovalo svůj úmysl objekt restaurace v Municích prodat.  
 
Usnesení č. 67/11 
zastupitelstvo města d e k l a r u j e    

úmysl prodat objekt restaurace v Municích a přilehlé pozemky za minimálně odhadní 
cenu, stanovenou certifikovaným znalcem. Zastupitelstvo ukládá MÚ administraci 
věci s tím, že záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce města, došlé nabídky 
budou řádně posouzeny a věc znovu předložena RM a následně ZM ke konečnému 
rozhodnutí.      

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) V současné době bylo dokončeno ZTV Hůrka, připravuje se ZTV Selská pole a je zahájena 
výstavba rodinných domů. Budoucí obyvatelé v lokalitě potřebují pro korespondenci s úřady a 
poskytovateli medií znát názvy ulic.  
Zastupitelstvo určilo následující názvy ulic: 

• ulice Pod Hůrkou - místní komunikace napojená na silnici II/105 a vedoucí po 
pozemcích parcelní číslo 423/104, 423/98, 423/101, 423/95, 423/103, 423/6, 423/102 
a 423/34  

• ulice Ječná – místní komunikace rovnoběžná s ulicí II/105 a vedoucí po pozemcích 
parcelní číslo 423/6, 423/94, 423/101, 423/38, 423/98, 423/99 a 423/13 

• ulice Žitná - místní komunikace rovnoběžná s ulicí II/105, v horní části kolmá na 
II/105 a vedoucí po pozemcích parcelní číslo 423/6, 423/102, 437/96, 437/97, 437/98, 
437/99 a 437/100. 

•  
Název ulice Selská pole by byl použit až po zahájení stavby ZTV Selská pole  
 
Usnesení č. 68/11 
zastupitelstvo města    u r č u j e  

názvy ulic „Pod Hůrkou, Ječná a Žitná“ pro místní komunikace v ZTV Hůrka Hluboká 
nad Vltavou 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 5) 
a) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ÚRR) zaslal návrh Smlouvy o 
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
(ROP) na projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a III“, reg.č. 
projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01890. Smlouva odpovídá žádosti o dotaci s tím, že byl upraven 
harmonogram projektu. Změny projektu, které se v době realizace vyskytly, byly na ÚRR 
oznámeny a budou řešeny po podpisu smlouvy. 
Celková maximální výše dotace z ROP – 14 391 793,- Kč, ostatní zdroje celkem  
19 089 059,- Kč (SFDI, Nadace JC, Město), celkové náklady akce 33 480 852,- Kč. 
Mezní datum ukončení projektu do 30.9.2011. 
 
Financování : Kč % 
Celkové výdaje 33 480 852 100 
Nezpůsobilé výdaje       500 000  
Způsobilé výdaje (ZV) 32 980 852  
Zdroje:   
Dotace ROP 13 224 890,86 40,10 
Dotace národní   1 166 902,14 3,54 
Ostatní zdroje  
(SFDI, NJC, Město) 

18 589 059 56,36 

 
Usnesení č. 69/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í    

se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad (ROP) na realizaci projektu „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice úsek II a III“, reg.č. projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01890. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Město v r. 2008 získalo dotaci Jč kraje ve výši 162 tis. Kč na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce ČOV Kostelec“ s tím, že musí úspěšně požádat o dotaci 
na realizaci projektu, aby nemuselo dotaci JčK vracet.  
Žádost o dotaci na realizaci akce byla podána do programu Ministerstva zemědělství  
129 180. Podle posledního sdělení MZe byla žádost zařazena do Seznamu akcí pro 
poskytování a čerpání státní finanční podpory.  
Předpokládaný náklad  - 9,7 mil. Kč (vč. DPH), možná dotace - 65 % z nákladů bez DPH 
(5,25 mil. Kč). 
 
Usnesení č. 70/11 
zastupitelstvo města      b e r e    n a    v ě d o m í   

informaci o zařazení akce „Kanalizace a ČOV Kostelec“ do seznamu akcí pro 
poskytování a čerpání státní podpory v rámci programu MZe ČR 129 180. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Rada města 17.1.2011 souhlasila s přípravou žádosti o dotaci ROP na projekt 
„Modernizace místních komunikací Hluboká nad Vltavou“, který by zahrnul opravy ulic 
Křesínská, Hradčanská, Jabloňová. Rada města dále doporučila rozšířit žádost i na část 
komunikace Líšnice – Radonice. Vzhledem k rozšíření záměru  o tuto komunikaci byl projekt 
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rozdělen na dvě žádosti, které je možno podat do 13. Výzvy ROP do 25.3.2011. 
Předpokládaná realizace v r. 2012. 

1) „Modernizace místních komunikací Hluboká nad Vltavou I“ – obsahuje komunikace 
Křesínská a Jabloňová 

Název / zdroje Kč vč. DPH % 
Křesínská 1 109 275  
Jabloňová 1 121 441  
Celkem realizace 2 230 716  
TDI 45 000  
Organizace VŘ 48 000  
Publicita 20 000  
Zpracování studie 33 600  
Celkem náklady 2 377 316 100 
Zdroje: Dotace ROP 2 020 719 85 % 
            Vlastní zdroje 356 597 15 % 

2) „Modernizace místních komunikací Hluboká nad Vltavou II“ – obsahuje komunikace 
Hradčany a Líšnice-Radonice. 

Název / zdroje Kč vč. DPH % 
Hradčany 471 089  
Líšnice-Radonice 2 132 592  
Celkem realizace 2 603 681  
TDI 52 000  
Organizace VŘ 48 000  
Publicita 20 000  
Zpracování studie 33 600  
Celkem náklady 2 757 281 100 
Zdroje:  Dotace ROP 2 343 689 85 % 
             Vlastní zdroje 413 592 15 % 
K podání žádosti o dotaci je nutno doložit usnesení zastupitelstva města, že souhlasí 
s realizací a zajistí předfinancování a spolufinancování projektu. 
 
Usnesení č. 71/11 
zastupitelstvo města      s o u h l a s í   

s realizací projektů „Modernizace místních komunikací Hluboká nad Vltavou I“ 
celkové náklady 2 377 316,- Kč a „Modernizace místních komunikací Hluboká nad 
Vltavou II“ celkové náklady 2 757 281,- Kč a s jejich předfinancováním a 
spolufinancováním v rámci rozpočtu města na rok 2012. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) stanovuje pro činnost pořízení územního plánu tzv. 
„určeného zastupitele“, který se podílí na pořízení územních plánů. Zastupitele určí 
zastupitelstvo obce, pro jejíž území je pořizován územní plán. Odborná kvalifikace není 
zákonem stanovena. Zastupitel nemusí být určen pouze pro pořízení jedné územně plánovací 
dokumentace, ale může být určen např. na celé volební období.  
 
Usnesení č. 72/11 
zastupitelstvo města s t a n o v u j e 

v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) určeného 
zastupitele místostarostu města Ing. Pavla Dlouhého a to na dobu celého volebního 
období. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
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K bodu 7) Různé. 
a) Bc. Šťastný předložil zastupitelům plán sportovních a kulturních akcí, které by se měly 
konat v roce 2011 na Hluboké. Referoval o existenci slevové karty pro návštěvníky Hluboké a 
dále o činnosti komise cestovního ruchu. 
b) Ing. Dlouhý informoval zastupitele o dohodě Zemědělského muzea Ohrada a ZOO, na 
základě které bude pro nadcházející sezonu zavedeno jednotné vstupné. Současně referoval o 
probíhajících jednáních mezi ZOO, Zemědělským muzeem a spol. Agriprod o přesunutí 
parkoviště ze stávající plochy před loveckým zámečkem Ohrada na pozemky spol. Agriprod 
naproti zámečku přes silnici. Ing. Dlouhý přislíbil, že bude zastupitele o průběhu jednání dále 
informovat. 
c) Pan Karvánek přednesl požadavek OV Bavorovice neprodávat budovu bývalé knihovny 
v Bavorovicích, ve které bydlí pí. Suchá. Starosta k tomu uvedl, že v Bavorovicích se 
nákladem cca. 7 mil. Kč buduje nová hasičská zbrojnice a rada města tedy vyjádřila názor 
stávající objekt prodat. K věci se vyjádřil i místostarosta, který uvedl, že je zde analogie 
s objektem restaurace v Municích a přiklání se tedy k prodeji tohoto objektu. Starosta 
závěrem uvedl, že město je případně připraveno respektovat názor OV, nicméně věc bude 
předmětem dalších jednání. 
d) Mgr. Dvořáková zastupitelům sdělila, že byla oslovena občany města se žádostí o 
projednání umístění lampy VO ke křižovatce na Munice. K věci se vyjádřil Ing. Smrčka s tím, 
že VO bude v místě realizováno v rámci budování chodníku od obytných domů u Munického 
rybníka. 
e) Bc. Šindelář vznesl dotaz, z jakého důvodu došlo ke zdražení vodného a stočného. Věc 
vysvětlil Ing. Jirsa s tím, že se jedná o dohodu mezi městem a ČEVAK a.s., kdy bude z takto 
získaných peněz financována rekonstrukce ČOV, uložená městu zákonem.  
f)  Pan Irovský vznesl dotaz na další postup ve věci řešení parkování ve městě. Starosta v této 
věci uvedl, že rada města odmítla řešit věc umístěním parkovacích automatů. Dále uvedl, že 
dle názoru RM by měla být uzavřena smlouva o provozu parkovacího systému ve městě za 
stávajících podmínek s vítězem již skončeného výběrového řízení, realizovaného Podnikem 
místního hospodářství. Starosta současně uvedl, že smlouva by měla být uzavřena pouze na 
jeden rok s tím, že se poté RM i ZM k věci znovu vrátí, protože budou známy dopady 
dostavby bytového domu na hlavní třídě a současně bude dořešeno financování rozšíření 
centrálního parkoviště. Toto rozšíření bylo již naprojektováno a v současné době probíhají 
jednání o jeho financování. Starosta dále uvedl, že o parkování ve městě jednal s novým 
velitelem PČR na Hluboké, který deklaroval, že vyřešení problémů s parkováním je jednou 
z jeho priorit.  
g) Na závěr vystoupili zástupci osadních výborů, kdy předseda OV Hroznějovice p. Liška 
poděkoval zastupitelům za realizaci stavby hasičské zbrojnice v Hroznějovicích a současně 
připomněl, že je třeba odstranit některé nedodělky (výmoly po výkopech, obnova zeleně, 
atd…) v okolí této stavby. Za OV Bavorovice vystoupila pí. Křiváčková, která se vyjádřila ke 
stavbě nové hasičské zbrojnice v Bavorovicích – viz. písm. c) tohoto bodu. 
 
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil. 
 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 

Ing. Pavel Dlouhý Václav Irovský 
 

Bc. David Šťastný 
místostarosta města  ověřovatelé zápisu 

 


