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Z á p i s 
ze 4. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 18.4.2011.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka – MÚ  
   
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 17 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.  73/11 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Bc. Šťastný, Ing. Bartoň, Ing. Zasadil 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, zdržel se – 3, proti - 0       
 
Usnesení č. 74/11 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Čmejrka, p. Slepičku 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 15, zdržel se - 2, proti - 0        
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo schválilo 
tento program jednání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Dispozice s majetkem.  

a) Bezúplatný převod pozemků - Sportovní přístav Podskalí - Povodí Vltavy  
b) Prodej pozemku parc. č. st. 1946 (lokalita Hůrka) - E.ON Distribuce a.s.  
c) Prodej pozemku parc. č. 1763'/6 (lokalita Křesín) - pí. Jurková.  
d) Prodej části pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Purkarec - pí. Picková.  
e) Prodej pozemků v lokalitě Holý Vrch - MANE Holding a.s.  
f) Vydání souhlasu s podáním žádosti o převod pozemků pod cyklostezkou Hluboká - 

Munice - Pozemkový fond ČR.  
g) Koupě pozemku parc. č. 1189/3 v k.ú. Kostelec (cesta) v k.ú. Kostelec.  
h) Prodej hasičského auta obci Nová Pec a související RO. 

3) Rozpočtová opatření: 
a) RO účetního charakteru.  
b) Rozpočet 2011 – oprava. 



-2- 

c) Pověření RM k provádění některých RO. 
d) Přijetí příspěvku Jč kraje na úhradu úroků z ůvěru na akci Cyklistická stezka Hluboká-

Poněšice úsek II. a III.  
e) Dokončení akce Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice úsek II. a III. 
f) Výměna čerpadla kotelny Fügnerova.  
g) Finanční vypořádání s Jč krajem.  
h) Komunikace Hosínská – navýšení. 
i) Trafostanice ČOV Zámostí.  
j) Příjmy do rozpočtu (vypořádání invest.příspěvku PMH, prodej knih, pojistné plnění). 

a) Další příjmy do rozpočtu – doplnění bodu 3j.  
k) Výtěžek z provozu VHP - příjem a použití.  
l) Příspěvek JčK na sčítání lidu, domů, bytů.  
m) Příspěvek JčK na podporu jednotek SDH Hluboká n.V. a Kostelec.  
n) Objednávka reklamy pro ČEZ a.s. v rámci akce Oranžový rok 2011- příjem, výdaj na 

akce v obcích.  
o) Projekty, posudky - navýšení  
p) Poplatek za vypouštěné odpadní vody - příjem, použití na ČOV.  

4) Opatření k odstranění chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření města za r. 2010 
5) Granty a dotace.  

a) projekt oranžového hřiště "Herní prvky - MŠ Hluboká nad Vltavou" - nevybrání 
Nadací ČEZ. 

6) Územní plány.  
7) Odsouhlasení OZV města regulující pohyb psů na území obce. 
8) Žádost OV Kostelec o změnu člena OV.  
9) Různé. 
 
Usnesení č. 75/11 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

program zasedání zastupitelstva města.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
a) V roce 2010 byla zastupitelstvem města odsouhlasena a následně podepsána Smlouva o 
koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou“.  
V této smlouvě je závazek města bezplatně převést na Povodí Vltavy s.p. pozemky trvale 
zastavěné přístavem a to do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí o umístění přístavu. 
Jedná se o části pozemků  

• Parc. č. 1325 – celková výměra 3.322 m2 z toho převáděná část činí 512 m2 a je nově 
označena jako 1325/4 

• Parc. č. 1800/6 – celková výměra 2.768 m2 z toho převáděná část činí cca. 74 m2 a je 
nově označena jako 1800/8. 

Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí na umístění přístavu bylo vydáno, je třeba převod 
pozemků připravit a tyto následně převést.  
 
Usnesení č. 76/11 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

v rámci spolupráce na realizaci projektu výstavby sportovního přístavu Hluboká n. Vlt., 
s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1325/4  a parc. č. 1800/8 v celkové výměře 
574 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou do vlastnictví státu, zastoupeného státním 
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podnikem Povodí Vltavy. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Na město se obrátila společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o prodej pozemku            
parc. č. st. 1946 o výměře 6 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Hůrka), který by na 
základě GP č. 2197-60/2010 vznikl oddělením z pozemku ve vlastnictví města PK parc. č. 
424/18. Jedná se o pozemek pod stavbou trafostanice, zřízené v rámci výstavby ZTV v této 
lokalitě. Nabízená kupní cena činí částku 700,- Kč / 1 m2 převáděné plochy.  
 
Usnesení č. 77/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s prodejem části pozemku PK parc. č. 424/18, dle GP č. 2197-60/20102047-8/2008 
nově označeného jako parc. č. st. 1946, o výměře 6 m2, v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
společnosti E.ON distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
IČ: 280 85 400, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za částku 700,- Kč 
za 1 m2 převáděné plochy. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na město se obrátila paní Pavla Jurková, bytem Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej pozemku parc. č. 1763/6 o výměře 36 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
(lokalita Křesín), který by na základě GP vznikl oddělením z pozemku ve vlastnictví města 
parc. č. 1763/1. Jedná se o cíp krajnice místní komunikace, zasahujícím do pozemku             
pí. Jurkové.   
 
Usnesení č. 78/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku parc. č. 1763/1, dle GP č. 2047-8/2008 nově označeného 
jako 1763/6, o výměře 36 m2, v k.ú. Hluboká nad Vltavou, paní Pavle Jurkové, bytem 
Jiráskova 1055, Hluboká nad Vltavou, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně 
však za částku 700,- Kč za 1 m2 převáděné plochy. Zastupitelstvo města ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu, podpisem 
příslušené kupní smlouvy..   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Na město se obrátili manželé Jaroslava a Jindřiška Pickovi a Martin a Renata Wurstovi, se 
žádostí o prodej části pozemku parc. č. 190/1 v k.ú. Purkarec (lokalita u bytových domů). 
Žadatelé jsou vlastníky pozemků parc. č. 190/3 a parc. č. 190/6, na kterých stavějí rodinné 
domy a právě na části pozemku parc. č. 190/1 (cca. 4 m široký pruh po celé délce hranice 
s jejich pozemky) by chtěli na svůj náklad vybudovat přístupovou komunikaci ke svým 
pozemkům. Tato by byla napojena na komunikaci stávající, vedoucí k bytovým domům – viz 
situace. Jedná se o část pozemku o výměře cca. 250 m2, jehož přesná výměra bude stanovena 
oddělovacím GP, který je nyní podán k zápisu na KÚ. Pozemek by dle sdělení žadatelů nebyl 
oplocen a na vybudování komunikace by nebyl požadován od města příspěvek.  
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Usnesení č. 79/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í         

s prodejem části pozemku parc. č. parc. č. 190/1 v k.ú. Purkarec o výměře cca. 250 m2 
vlastníkům sousedních pozemků - manželům Jaroslavu a Jindřišce Pickovým a 
Martinovi a Renatě Wurstovým, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 
cenu 70,- Kč za 1m2 převáděné plochy. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné kupní smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.1.2010 projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. č. 2080 o výměře 16.505 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Holý Vrch), 
společnosti MANE Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16, Praha 1. Společnost MANE 
Holding a.s. nyní žádá o odkoupení dalších částí pozemků v této lokalitě, když dle jejího 
tvrzení došlo z důvodu nejasností mezi výměrami pozemků KN a PK evidencí k opomenutí 
těchto částí pozemků v původní žádosti. Jedná se o části pozemků PK parc. č. 452/2 a          
PK parc. č. 485/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, které by měly být zastavěny ZTV. Dosud 
neschváleným oddělovacím GP byly dotčené části odděleny a jedná se tedy o nově vzniklé 
pozemky parc. č. 452/7 o výměře 89 m2, parc. č. 452/8 o výměře 881 m2, parc. č. 485/19 o 
výměře 4 m2,  parc. č. 452/19 o výměře 701 m2 a parc. č. 485/26 o výměře 151 m2. 
 
Usnesení č. 80/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

s prodejem nově vzniklých pozemků parc. č. 452/7 o výměře 89 m2, parc. č. 452/8 o 
výměře 881 m2, parc. č. 485/19 o výměře 4 m2, parc. č. 452/19 o výměře 701 m2 a 
parc. č. 485/26 o výměře 151 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, společnosti MANE 
Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16, Praha 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku, 
minimálně však za cenu 700,- Kč za 1m2 převáděné plochy s tím, že kupující zajistí a 
uhradí vypracování oddělovacího GP a dále uhradí poplatky spojené s řízením o 
vkladu do katastru nemovitostí ČR. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) V souvislosti s narovnáním majetkoprávních vztahů, týkajících se pozemků pod tělesem 
cyklostezky Hluboká – Munice, byly vypracovány oddělovací geometrické plány, jimiž byly 
odděleny zastavěné části pozemků ve vlastnictví státu a správě PFČR. Jedná se o pozemek 
parc. č. 360/11 o výměře 253 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a pozemky parc. č. 306/70, 
310/3, 315/3, 315/4 a 315/5 o celkové výměře 986 m2 v k.ú. Munice. Nyní je třeba podat 
Pozemkovému fondu ČR žádost o bezúplatný převod těchto pozemků. Žádost musí být 
odsouhlasena Zastupitelstvem města.      
 
Usnesení č. 81/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 360/11 o výměře 253 m2 

v k.ú. Hluboká nad Vltavou a parc. č. 306/70, 310/3, 315/3, 315/4 a 315/5 o celkové 
výměře 986 m2 v k.ú. Munice, nacházejících se pod tělesem cyklostezky Hluboká – 
Munice, Pozemkovému fondu ČR. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci 
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a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné žádosti a 
dalších souvisejících dokumentů.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Římskokatolická farnost Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 375 01 Týn nad Vltavou 
(zastoupená Biskupstvím českobudějovickým) je vlastníkem pozemku parc. č. 1189/3 o 
výměře 198 m2 v k.ú. Kostelec. Jedná se o část komunikace vedoucí k VD Hněvkovice (dříve 
do Purkarce), která navazuje na ostatní části této komunikace, všechny ve vlastnictví města. 
Biskupství nabízí pozemek za odhadní cenu, která činí 15.840,- Kč, tedy 80 Kč za 1 m2 
převáděné plochy.   

 
Usnesení č. 82/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s koupí pozemku parc. č. 1189/3 o výměře 198 m2 v k.ú. Kostelec, za kupní cenu 
celkem 15.840,- Kč od Římskokatolické farnosti Kostelec, se sídlem Modrá Hůrka 12, 
375 01 Týn nad Vltavou. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) Město Hluboká nad Vltavou v souvislosti s plánovaným nákupem nové hasičské 
automobilové stříkačky nabídlo k prodeji stávající cisternovou automobilovou stříkačku CAS 
32 Tatra 148 z r. 1982. O vozidlo projevila zájem obec Nová Pec za kupní cenu 500 tis. Kč, 
kterou navrhla splácet po 100 tis. Kč do r. 2015. 
Předpokládaná prodejní cena 300 tis. Kč byla zařazena do příjmové části rozpočtu r. 2011 
v plné výši. V této souvislosti bude nutno provést změnu rozpočtu – (viz bod 3ja).  
K bodu byla otevřena diskuse, ve které zastupitel p. Irovský uvedl, že by bylo vhodné kupní 
cenu ponechat na původně uvažovaných 300 tis. Kč. O návrhu p. Irovského nechal p. starosta 
hlasovat, když pro tento návrh se vyjádřilo 5 zastupitelů, proti návrhu se vyjádřilo 0 
zastupitelů a 12 zastupitelů se zdrželo hlasování. Protože nebyl shora uvedený návrh přijat, 
nechal p. starosta hlasovat o původním návrhu. 
 
Usnesení č. 83/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

s prodejem cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 148 obci Nová Pec, IČ: 
00250619, za kupní cenu ve výši 500 tis. Kč s ročními splátkami ve výši 100 tis. Kč 
dle předložené smlouvy a pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem této smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  15, proti - 0, zdržel se - 2. 
 
K bodu 3) 
a) Zastupitelstvo schválilo změny rozpočtu účetního charakteru představující přesuny mezi 
paragrafy a položkami v rámci schváleného rozpočtu bez změny celkového objemu příjmů a 
výdajů ( § 16 odst. 3a) zák. č. 250/2000 Sb.) dle návrhu (tvoří přílohu zápisu). 
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Usnesení č. 84/11 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 17/11 „Rozpočtová opatření 
účetního charakteru “, dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Zastupitelstvo města schválilo na jednání dne 14.2.2011 rozpočet města Hluboká nad 
Vltavou a v této souvislosti přijalo následující usnesení:  

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. 

Z usnesení je zřejmé, že pro pokrytí zvýšených nákladů se používá část přebytku hospodaření 
ve výši 8.895,1 tis. Kč. Při zadávání údajů ze schválených rozpočtových tabulek do 
předepsané formy Výkazu byla zjištěna nesrovnalost v součtu položek ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 295,3 tis. Kč. Analýzou bylo zjištěno, že program neprovedl součet nově 
dodaných položek (viz níže) a zůstal tak původní výsledný součet. 
MÚ po projednání v radě města a po předchozím souhlasném vyjádření finančního výboru 
navrhuje zastupitelstvu města odsouhlasit změnu usnesení následujícím způsobem: výsledná 
částka ve výdajové části bude vyšší o 295,3 tis. Kč a to 80.286,4 tis.Kč, s Financováním 
94.752,9 tis.Kč. V příjmové části se navýší využití přebytku hospodaření o 295,3 tis. Kč na 
9.190,4 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 85/11 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

změnu usnesení č. 59/11 o schválení rozpočtu takto: 
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 2674,9 tis. Kč. Schodek ve výši 2674,9 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 9.190,4 
tis. Kč a z části úvěry ve výši  7.951 tis. Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) MÚ navrhl zastupitelstvu města pověřit radu města schvalováním některých změn rozpočtu 
rozpočtovými opatřeními (RO). Jednalo by se o RO dle § 16 odst. 3a) zákona 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů takto : 

• rozpočtová opatření tzv. účetního charakteru, kde dochází k přesunu prostředků v 
rámci příjmů nebo výdajů schváleného rozpočtu, ale jejich celkový objem se tím 
nemění, 

• rozpočtová opatření týkajících se příjmů a použití účelově určených prostředků 
(např. účelové dotace a dary atd.), kde dochází ke změně příjmů a výdajů, ale 
nemění se jejich celkový schválený rozdíl.  
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Všechna uvedená rozpočtová opatření schválená radou města budou poté předložena 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva města na vědomí. Toto pověření je navrhováno zejména 
proto, že zastupitelstvo města se schází v delším intervalu a uvedená rozpočtová opatření je 
třeba provádět průběžně, tak abychom vyhověli předpisům, a aby nebylo jejich pozdní 
provádění vytýkáno auditem. Pokud bude v době, kdy je nutno schválit uvedená RO zasedat 
zastupitelstvo města, schválí uvedená RO přímo zastupitelstvo města. 
Ostatní RO, dle § 16 odst. 3b a 3c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zůstanou nadále v pravomoci zastupitelstva města: 

- použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem 
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

- vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových 
příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 

 
Usnesení č. 86/11 
zastupitelstvo města   p o v ě ř u j e 

radu města prováděním rozpočtových opatření dle § 16 odst. 3a) zákona 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v době, kdy nezasedá zastupitelstvo města a s tím, že všechna takto schválená 
rozpočtová opatření předloží následně rada města na vědomí nejbližšímu jednání 
zastupitelstva města. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Na základě Smlouvy  o příspěvku obdrželo město příspěvek Jč Kraje na úhradu úroků 
z úvěru na akci „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice úsek II a III“ ve výši 200 
tis. Kč. 
 
Usnesení č. 87/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s přijetím příspěvku Jč kraje a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením 
č. 18/11 v příjmové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč na „Příspěvek JčK – úrok 
z úvěru - Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice úsek II a III“.  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4222  Příspěvek JčK – úrok z úvěru - Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou –Poněšice úsek II a 
III  

200 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) V rozpočtu města je pod čarou, v akcích, kde je podána žádost o dotaci zahrnut i 
projekt„Cyklistická stezka Hluboká – Poněšice úsek II a III – dokončení“. Projekt je 
realizován od r. 2009 s dotací SFDI, dotací Nadace Jihočeské cyklostezky a z prostředků 
města. Vzhledem k přehodnocení žádostí o dotaci z ROP - 5. výzva,  se hledaly v r. 2010 
úspory při realizaci akce. Po oznámení o přidělení dotace ROP zastupitelstvo města na svém 
jednání 13.12.2010 usnesením č. 52/10 souhlasilo s dokončením prací na projektu a s jeho 
zařazením  do rozpočtu na r. 2011 po podpisu smlouvy o dotaci ROP. Současně zastupitelstvo 
souhlasilo s uzavřením dodatku k SOD s firmou STRABAG a.s. s dokončením v r. 2011. 
Nyní po podpisu Smlouvy o dotaci ROP je nutno zařadit projekt do rozpočtu, aby mohl být 
dokončen. Dle smlouvy s ROP je přislíbena dotace ve výši 14 391 tis. Kč, která může být 
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vyplacena až po ukončení projektu (30.9.2011) na základě žádosti o platbu. Podle zkušeností 
s předchozími projekty ale není reálné, že by dotace byla vyplacena ještě v r. 2011.  
K dokončení projektu je nutno počítat s níže uvedenými náklady. Vzhledem k tomu, že úvěr 
již nelze čerpat, je nutno uvolnit prostředky z přebytku hospodaření za r. 2010.  
Náklady tis. Kč  
Stavební práce  971  Doasfaltováni, impregnace zábradlí 
Služby  480 Řízení projektu 

   80 Audit projektu 
   25 TDI, IČ 

Vynětí z LPF       3 Již uhrazeno 
Celkem 1559  
 
Usnesení č. 88/11 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 19/11 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 1 559 tis. Kč na „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice 
úsek II a III“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 6121 Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – 
Poněšice úsek II a III 

1 559 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Provozovatel městských kotelen společnost CENTRATOP spol. s r.o. musela v lednu 2011 
vyměnit havarované průtokové čerpadlo zn. Grundfos, zajišťující rozvod TUV pro ZŠ 
Hluboká n.V. a bytové domy v ul. Fügnerova. Vzhledem k topné sezoně bylo nutno čerpadlo 
neprodleně zakoupit a vyměnit. Náklady na pořízení činily 54 764,- Kč. Montáž a uvedení do 
provozu zajistila společnost Merathetm s.r.o. a tyto náklady jdou k tíži společnosti Centratop. 
V souladu s nájemní smlouvou žádá Centratop o úhradu nákladů na pořízení čerpadla  
předfakturací nákladů ve výši 54 764,- Kč. 
 
Usnesení č. 89/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 20/11 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 54,764 tis. Kč na „Výměna čerpadla kotelny Fügnerova“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3634 6122 Výměna čerpadla kotelny Fügnerova 54,764 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Město je povinno provést finanční vypořádání příspěvků Jč kraje za r. 2010. Jedná se o 
vrácení nevyčerpaných příspěvků poskytnutých zálohově v r. 2010: 

- Dotace úroku z úvěrů na projekty ROP   31 852,50 Kč 
- Dávky hmotné nouze     31 971,00 Kč 
- Sčítání lidu      22 297,00 Kč 
- Volby do PS a ZM     41 929,78 Kč 

Celkem               128 050,28 Kč  
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Prostředky byly vráceny JčK ve stanoveném termínu. 
 
Usnesení č. 90/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 21/11 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 128,05028 tis. Kč na „Finanční vypořádání s Jč krajem za r. 2010“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6402 5366 Finanční vypořádání s Jč krajem za r. 2010 128,05028 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) Město Hluboká nad Vltavou v roce 2010 provedlo v souladu se Zásadami komunikaci 
v Hosínské ulici. Dle smlouvy měla být v roce 2010 vyfakturována částka 400 tis. Kč a 
zbytek 261 tis. v roce 2011. Pozdním doručením od zhotovitele stavby nebyla faktura 
uhrazena v roce 2010 a nedopatřením nebyl proveden přesun této částky do rozpočtu roku 
2011. Tzn., že je nutno tuto položku navýšit o nevyčerpanou částku 400 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 91/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 22/11 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 400 tis. Kč na „Komunikace Hosínská“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2212 6121 Komunikace Hosínská                    navýšení o 400 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
i) V současné době probíhají přípravy pro zahájení zkušebního provozu rekonstruované ČOV 
Zámostí. Nová technologie vyžaduje větší spotřeby elektrického proudu a je nutno uzavřít se 
společností E.ON smlouvu o připojení. Za navýšení příkonu z 25 kW na 55 kW je třeba 
uhradit částku 24 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ČOV nemá svoji trafostanici, je odběr 
elektřiny v sazbě „maloodběr“. Výstavbou vlastní trafostanice by odběr na ČOV byl v sazbě 
„velkoodběr“. Předpokládaný rozdíl v nákladech mezi těmito sazbami činí cca 100 tis. 
Kč/rok. ČEVAK z tohoto důvodu navrhl pořízení trafostanice. Její umístění je uvažováno na 
sloupu E.ON vedle jejich transformátoru. Předpokládané náklady na zakoupení TS, její 
dopravu, montáž, úpravy el. skříní jsou do 100 tis. Kč, návratnost investice by tedy činila 
zhruba 1 rok. Celá stavba je projednána a odsouhlasena E.ON. 
Navýšení rozpočtu: 

• 24 tis. Kč za vyšší příkon 
• 100 tis. Kč za trafostanici 
 

Usnesení č. 92/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 23/11 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 124 tis. Kč na „Trafostanice pro ČOV Zámostí“ 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 6121 Trafostanice pro ČOV Zámostí 124 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j)  Do rozpočtu je nutno přijmout nerozpočtované příjmy došlé od 1.1.2011: 

- Vypořádání investičního příspěvku PMH (úroky z úvěru na Kuka vůz)  34 383,96 Kč 
- Prodej knihy (Když století městem proletí)               1 500,00 Kč 
- Pojistné plnění (za poškozený stožár VO v ul. Mánesova)           17 302,00 Kč 

 
Usnesení č. 93/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 24/11 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 34,38396 tis. Kč na „Vypořádání inv. příspěvku  PMH“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2229 Vypořádání inv. příspěvku PMH 34,38396 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 94/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 25/11 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 1,5 tis. Kč na „Prodej knih“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 2111 Prodej knih 1,5 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 95/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 26/11 v příjmové části 
rozpočtu ve výši 17,302 tis. Kč na „Pojistné plnění“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2322 Pojistné plnění 17,302 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j,a)  Do rozpočtu je nutno přijmout další nerozpočtované příjmy a zohlednit změnu příjmu dle 
projednaného bodu 2 h). 
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Usnesení č. 96/11 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s  provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 27/11 v příjmové části 
rozpočtu dle přílohy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
k) Provozovatel VHP ve městě firma MARINER Plus a.s. odvedla městu v souladu se 
zákonem část výtěžku z provozu VHP povolených městem v r. 2010 ve výši 30 613,- Kč. 
Tyto prostředky je možno podle zákona použít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, 
ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. O poskytnutí požádal TJ Bavorovice 
na údržbu hřiště (trávníková hnojiva), kde plán hnojení na rok 2011 představuje náklady 
31 865,- Kč. Travnatou plochu TJ Bavorovice využívá mužstvo A, B, hráči „35„ a tři 
mládežnická družstva a dále je rovněž využíváno k dětským dnům a k dalším sportovním 
příležitostem. 
 
Usnesení č. 97/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím  části výtěžku z provozu VHP povolených městem v r. 2010 od společnosti 
MARINER Plus a.s. a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 28/11  
v příjmové části rozpočtu ve výši 30,613 tis. Kč na „Část výtěžku z provozu VHP za r. 
2010“ a ve výdajově části ve výši 30,613 tis. Kč na „Příspěvek TJ Bavorovice na 
údržbu trávníku- výtěžek z provozu VHP za r. 2010“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 1347 Část výtěžku z provozu VHP za r. 2010  30,613 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 Příspěvek TJ Bavorovice na údržbu trávníku- 
výtěžek z provozu VHP za r. 2010  

30,613 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
l) Město obdrželo od Jč kraje finanční prostředky - neinvestiční dotaci na pokrytí výdajů 
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 26 383,- Kč.  
Finanční prostředky je možno použít účelově pouze na výdaje dle směrnice MF čj. 12/70 
384/2010-124 z 31.8.2010 (kancelářské potřeby, provoz výpočetní a reprografické techniky, 
poštovní poplatky). 
 
Usnesení č. 98/11 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s přijetím prostředků Jč kraje na pokrytí výdajů spojených s Sčítání lidu, domů a bytů 
v r. 2011 a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 29/11 v příjmové 
a ve výdajové části ve výši 22,297 tis. Kč na „Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011“. 
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace JčK – Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011                                       
                                                             ÚZ 98 005 

26,383 

    
    
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6149  Sčítání lidu domů a bytů v r. 2011      ÚZ 98 005 26,383 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
m) Jč kraj poskytl městu neinvestiční příspěvek na podporu akceschopnosti jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro SDH Hluboká n.Vlt. a ve výši 49 000,- Kč a 
pro SDH Kostelec ve výši 21 500,- Kč. Prostředky jsou určené na udržení akceschopnosti – tj. 
na organizační, technickou a odbornou připravenost sil a prostředků k provedení zásahu 
jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III a vybraných JPO V.  
 
Usnesení č. 99/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím příspěvku Jč kraje na akceschopnost jednotky SDH Hluboká nad Vltavou ve 
výši 49 tis. Kč a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 30/11 
v příjmové části rozpočtu ve výši 49 tis. Kč na „Neinvestiční příspěvek Jč kraje na 
akceschopnost jednotky SDH Hluboká nad Vltavou“ a ve výdajové části rozpočtu 
navýšením rozpočtu o 49 tis. Kč na položku „Požární ochrana - SDH“  

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Neinvestiční příspěvek Jč kraje na 
akceschopnost jednotky SDH Hluboká nad 
Vltavou   (ÚZ 0706) 

49 
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Výdaj 
paragraf 

položka  tis. Kč 

5512 5xxx Požární ochrana – SDH     (ÚZ 0706)   navýšení o 49 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 100/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím příspěvku Jč kraje na akceschopnost jednotky SDH Kostelec ve výši 21,5 
tis. Kč a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 31/11 v příjmové 
části rozpočtu ve výši 21,5 tis. Kč na „Neinvestiční příspěvek Jč kraje na 
akceschopnost jednotky SDH Kostelec“ a ve výdajové části rozpočtu navýšením 
rozpočtu o 21,5 tis. Kč na položku „Požární ochrana - SDH“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Neinvestiční příspěvek Jč kraje na 
akceschopnost jednotky SDH Kostelec                      
(ÚZ 0706) 

21,5 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5xxx Požární ochrana – SDH     (ÚZ 0706)   navýšení o 21,5 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
n) ČEZ a.s. na základě žádosti města objednal u města reklamu v hodnotě 200 tis. Kč + DPH 
v rámci akce „Oranžový rok 2011 v obci Hluboká nad Vltavou“, která obsahuje tyto formy 
spolupráce: 

1.  umístění logotypu ČEZ a.s. na stránkách města www.hluboka.cz s aktivním 
prolinkem na www.cez.cz. 

2. reklama a propagace ČEZ a.s. - umístění logotypu v místě konání akce a na 
tiskovinách k jednotlivým akcím v obcích: 
• Oslavy MDD    Bavorovice   červen 
• Oslavy MDD    Munice   červen 
• Setkání Kostelců ČR   Červený Kostelec červen 
• 2. Ročník Dokropné   Kostelec  červen 
• 6. ročník Dračích lodí   Purkarec  červenec 
• Slavnostní otevření hasičské zbrojnice Hroznějovice  červenec 
• Poněšický košt    Poněšice  srpen 

 
Usnesení č. 101/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím objednávky na reklamu a propagaci  ČEZ a.s. v rámci akce „Oranžový rok 
2011 v obci Hluboká nad Vltavou“ v hodnotě 200 tis. Kč + DPH a s provedením 
změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 32/11 v příjmové části rozpočtu ve výši 
240 tis. Kč na „Příjem od  ČEZ a.s. na reklamu a propagaci v rámci akce Oranžový 
rok 2011 v obci Hluboká nad Vltavou“ a ve výdajové části rozpočtu ve výši 200 tis. 
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Kč na položku „Akce v obcích v rámci Oranžového roku 2011 v obci Hluboká nad 
Vltavou“  a ve výdajové části rozpočtu navýšení o 40 tis. Kč na položku „DPH“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2111 Příjem od  ČEZ a.s. na reklamu a propagaci 
v rámci akce „Oranžový rok 2011 v obci 
Hluboká nad Vltavou“ 

240 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5xxx Akce v obcích v rámci Oranžového roku 2011 
v Hluboké nad Vltavou 

200 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6310 5362 DPH                                                  navýšení o  40 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
o) Zastupitelstvo se zabývalo návrhem na navýšení rozpočtu města na položce Posudky, 
projekty: 

a) V rozpočtu města na r. 2011 je na položku „Projekty, posudky(stav. odbor)“ vyčleněna 
částka 450 tis. Kč. Vzhledem k čerpání rozpočtu a dalším vysoutěženým akcím vč. 
rezervy je potřeba navýšit rozpočet o 356,980 tis. Kč. Z uvedeného důvodu žádá stavební 
odbor MÚ o navýšení rozpočtu o uvedenou částku dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu.  

 
 Popis  Kč 
 Schválený rozpočet 450 000 
 Čerpání  296 026 
 RO dle bodu 3a) - 139 980 
 Upravený rozpočet dle bodu 3a) 310 020 
 Čerpání po provedených RO dle bodu 3a)  156 046 
 Další vysoutěžené akce - potřeba 483 000 
 Celkem čerpání + potřeba 639 046 
 Rezerva 27 954 
 Celkem čerpání + potřeba + rezerva 667 000 
 RO - navržené navýšení 356 980 
 

b) Na položku „Pasport komunikací“ je v rozpočtu částka 100 tis. Kč, vysoutěženo je 120 
tis. Kč. Bude nutno položku navýšit o 20 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 102/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 33/11 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 356,980 tis. Kč na položku „Projekty, posudky (stav. odbor)“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Projekty, posudky (stav. odbor)          navýšení o 356,980 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
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Usnesení č. 103/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 34/11 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 20 tis. Kč na položku „Pasport komunikací“.  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6119 Pasport komunikací                             navýšení o 20 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
p) ČEVAK a.s. zaslal městu vyúčtování platby odkladu poplatku za vypouštění odpadních 
vod z ČOV Hluboká-Zámostí za r. 2010 ve výši 12 419,- Kč. O tyto prostředky se navrhuje 
navýšit výdajovou položku „ČOV Zámostí“. 
 
Usnesení č. 104/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s přijetím poplatku za vypouštění odpadních vod a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 35/11 v příjmové části rozpočtu ve výši 12,419 tis. Kč na 
„Vyúčtování poplatku za vypouštění odpadní vody“ a ve výdajové části rozpočtu 
navýšení o 12,419 tis. Kč na položku „ČOV Zámostí“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 1336 Vyúčtování poplatku za vypouštění odpadní 
vody 

12,419 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 6121 ČOV Zámostí                                   navýšení o 12,419 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 4) 
Přezkoumáním hospodaření města za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatky 
zjištěné v rámci dílčího přezkoumání byly ke dni závěrečného přezkumu odstraněny. Nově 
byly zjištěny 3 nedostatky, ke kterým je nutno přijmout opatření k nápravě: 

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 31.12.2010.  Neprovedeno RO na položce 4222 - inv. přijaté transfery 
od krajů – překročení o 60 613,18 Kč. Jednalo se o přijatou dotaci na úroky z úvěru na 
DD, která měla být zaúčtována na položce 4122 - neinv. transfery od krajů . 
Opatření: Přesunuto na položku 4122- neinv. transfery od krajů – opraveno v rámci 
závěrky za r. 2010.  

2) Územní celek neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnictví. 
Výpis z KN k 31.12.2010 neodpovídá inventurnímu soupisu účtu 021. Na parcelách st. 
38 v k.ú. Kostelec a na st. 552 v k.ú. Hluboká n.V. jsou evidovány stavby bez čp., 
které jsou zbourané a tudíž nejsou evidovány v inventurním soupisu. 
Opatření: Provést změnu v KN do 31.12.2011. 

3)  Územní celek nevytvořil analytické účty. 
Město má zastavený majetek – budovy čp. 983, 247, 974, 34, 42, které nebyly 
v inventurním soupisu účtu 021 vedeny analyticky.  
Opatření: K 16.2.2011 napraveno – provedena změna analytické evidence. 
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Usnesení č. 105/11 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

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

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
V rámci programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště podalo město žádost o grant na projekt 
„Herní prvky – MŠ Hluboká nad Vltavou“ v rámci grantového programu Oranžové hřiště 
2011. Jednalo o rekonstrukci venkovních hřišť na zahradách budov MŠ ( Schwarzenbergská, 
Masarykova, Zámostí). Celkové předpokládané náklady činily 437 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 106/11 
zastupitelstvo města     b e r e   n a   v ě d o m í   

informaci o nevyhovění žádosti o grant Nadace ČEZ na projekt „Herní prvky – MŠ 
Hluboká nad Vltavou“. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
Na základě předchozích rozhodnutích zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou byl 
zpracován návrh změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru města Hluboká nad Vltavou, 
změny č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město – lokalita „Hamr“ a změny č. 
6 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – Zámostí – lokalita „Křesín“ a lokalita „Pod 
Kánínem“. Obsahem změny je zejména vypuštění přeložky silnice II/146 a nového mostu přes 
Vltavu, změna využití městského pozemku u pily a úprava regulativ výstavby. Návrh změny 
č. 8 územního plánu sídelního útvaru byl přezkoumán dle § 53 odst. (5) zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon) Krajským úřadem a bylo zjištěno, že návrh je s uvedenými požadavky 
v souladu. Změny byly projednány s dotčenými orgány státní správy a veřejností a byly 
vzneseny námitky a připomínky. 
K tomuto bodu vystoupila paní Sonja Michalcová jako zástupce skupiny 18ti občanů našeho 
města, kteří jsou podepsaní pod námitkou:  

„Nově navrhovaná silnice z ulice Lipová dle změny č. 6 by dle názoru občanů žijících 
na Křesíně významně zhoršila kvalitu života v této lokalitě a také by negativně 
ovlivnila hodnotu jejich majetku. Zástupce vlastníka pozemků původně navrhujícího 
tuto silnici Ing. Tvrdík při jednání se mnou dne 18.4.2011 sdělil, že není již tato silnice 
potřeba, protože dopravní obslužnost je již dostatečně zajištěna původně plánovanou 
silnicí v ÚP. Tato silnice je ve stávajícím územním plánu určena také pro dalších 5 ha 
stavebních parcel města.“  

To, že tato silnice z ulice Lipová nebude v budoucnu realizovaná také potvrdil starosta Ing. 
Tomáš Jirsa, zopakoval, že je to rovněž stanovisko místostarosty pověřeného řešit územní 
plánování Ing. Dlouhého a toto stanovisko bylo potvrzeno i zástupcem investora Ing. 
Tvrdíkem, který slíbil, že požádá o změnu ÚP a vyjmutí této komunikace z ÚP.    
Paní Sonja Michalcová dále uvedla: 

„My, jako občané města, vnímáme případné vybudování této silnice z ulice Lipová jako 
vážné narušení dosavadního charakteru této lokality a také našich vlastnických práv. 
Jsme odhodláni využít veškerých právních nástrojů pro vyjmutí této silnice z územního 
plánu bez ohledu na dobu a prostředky potřebné k dosažení našeho cíle.“     

Paní Michalcová dále uvedla, že písemné vyhotovení stanoviska předá na MÚ.  
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Stanovisko bylo po dohodě převzato v následující podobě: 
Bude respektováno stanovisko občanů Křesína,  uvedené výše v bodu 6), že silnice uvedená ve 
změně č. 6 z ulice Lipová nebude v budoucnu realizována, což bylo také potvrzeno jednáním 
se zástupcem investora Ing. Tvrdíkem, který slíbil, že požádá o změnu ÚP a vyjmutí této 
komunikace z ÚP po schválení ÚP.  Toto stanovisko bylo potvrzeno starostou a 
místostarostou města.  
 
Usnesení č. 107/11 
zastupitelstvo města: 
1.    k o n s t a t u j e , 

že návrh změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou v lokalitě 
Hluboká nad Vltavou – Zámostí – Křesín, Pod Kánínem a Hamr není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k 
nim nedošlo, a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor 
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ze dne 
19.11.2010 pod č.j.: KUJCK 36083/2010 OREG/2. 

2. v y d á v á 
změnu č. 8  územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou formou opatření 
obecné povahy. 

3. u k l á d á 
městskému úřadu odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu 
a. zajistit potřebné úkony v souladu s § 162 a 165 stavebního zákona 
b. postupovat při rozhodování v území dle změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru 

Hluboká nad Vltavou  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 108/11 
zastupitelstvo města: 
1.    k o n s t a t u j e , 

že návrh změny č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město v lokalitě 
Hamr není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 
stavebního zákona. 

2. v y d á v á 
změnu č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město formou opatření 
obecné povahy. 

3. u k l á d á 
městskému úřadu odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu 
a. zajistit potřebné úkony v souladu s § 162 a 165 stavebního zákona 
b. postupovat při rozhodování v území dle změny č. 9 územního plánu zóny Hluboká nad 

Vltavou – Zámostí. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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Usnesení č. 109/11 
zastupitelstvo města: 
1.    k o n s t a t u j e , 

že návrh změny č. 6 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – Zámostí v lokalitě 
Křesín a Pod Kánínem není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými 
v § 68 odst. 1 stavebního zákona. 

2. v y h o v u j e 
námitce MART HV, s.r.o. a vlastníků s doručovací adresou na Ing. Sonja Michalcová 
o napojení zóny B Z6A45 i na budoucí komunikaci na pozemku 1126/1. 

3. z a m í t á 
a. námitku MART HV, s.r.o. a vlastníků s doručovací adresou na Ing. Sonja 

Michalcová o rozporu změny č. 6 územního plánu zóny s původním územním 
plánem 

b. námitku MART HV, s.r.o. k nedostatečné šířce navrhovaných komunikací 
c. námitku MART HV, s.r.o. k značnému zvýšení zatížení stávajících komunikací 
d. námitku MART HV, s.r.o. o povinnosti vybudovat oplocení pozemku parcelní 
číslo 1125/40 

e. námitku MART HV, s.r.o. o povinnosti zajištění výhledu na zámek 
Pozn. Odůvodnění vyhovění či zamítnutí námitek je součástí části odůvodnění změny č. 6 ÚPnZ 
4. v y d á v á 

změnu č. 6  územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – Zámostí formou opatření 
obecné povahy. 

5. u k l á d á 
městskému úřadu odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu 

a. zajistit potřebné úkony v souladu s § 162 a 165 stavebního zákona 
b. postupovat při rozhodování v území dle změny č. 6 územního plánu zóny Hluboká 

nad Vltavou – Zámostí. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 7) V souladu s doporučením sekce dozoru Ministerstva vnitra ČR předkládá MÚ 
Zastupitelstvu města návrh OZV, stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích ve městě. Stávající OZV o podmínkách chovu zvířat byla přijata v roce 1988 a 
již nereflektuje společenský vývoj a aktuální právní úpravu této problematiky. Návrh nové 
OZV je předkládán rovněž na základě množících se stížností občanů na znečištění města 
psími výkaly a množícími se případy napadení psem. Ve výčtu pozemků, na něž se OZV 
vztahuje, figurují kromě veřejných prostranství ve městě i pozemky tvořící areál zámeckého 
parku, koupaliště a sportovního areálu, včetně cyklostezky. MÚ nechává ke zvážení, zda 
budou do tohoto výčtu zahrnuta i veřejná prostranství v obcích. Nově přijatá OZV by měla 
mimo jiné ulehčit postup Městské policie při řešení přestupků páchaných právě v souvislosti 
s pohybem psů na veřejných prostranstvích (pokousání, střet psa s cyklistou, střet psa 
s motorovým vozidlem, poškození cizí věci, neuklízení výkalů, apod.).  
V následné diskusi bylo mimo jiné zmíněno, že by OZV měla kromě výčtu pozemků 
obsahovat i přehlednou mapu veřejných prostranství, na která se účinnost OZV vztahuje. 
Někteří zastupitelé dále uvedli, že by měl být z územní účinnosti OZV vyjmut zámecký park. 
Zastupitelé nakonec přijetí OZV odložili do příštího jednání s tím, že MÚ tuto OZV doplní o 
mapku dotčených veřejných prostranství. 
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K bodu 8) 
Na ustavujícím zasedání dne 8.11.2010 usnesením č. 14/10 zastupitelstvo města určilo mimo 
jiné členem OV Kostelec p. Petra Klomfara. Nyní OV zaslal žádost zastupitelstvu o schválení 
změny ve složení OV, o „odvolání“ p. Petra Klomfara jako člena OV a o určení jeho nástupce 
p. Josefa Šimůnka, bytem Kostelec 41. Pan Šimůnek  skončil ve volbách do OV  na prvním 
nezvoleném místě. 
 
Usnesení č. 110/11 
zastupitelstvo města u r č u j e  

na základě požadavku OV Kostelec namísto p. Petra Klomfara členem OV Kostelec   
p. Josefa Šimůnka, bytem Kostelec 41. 
Nové složení OV Kostelec je následující:  
Lukešová Jindřiška – předseda OV, Klomfar Miroslav, Kocourek Miloslav, Přibyl Jan, 
Pudil Jiří, Ing., Šimůnek Josef, Švarcová - Tomešová Iveta. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 9) Různé: 
a) Zastupitel p. Šťastný požádal ředitele PMH p. Rause o posekání trávníku na prostranství před RRC. 
Pan Raus přislíbil, že tuto záležitost zajistí. 
b) Zastupitel p. Irovský upozornil na špatný stav asfaltového povrchu v ulici Zborovská, která je 
využívána turisty jako hlavní přístupová cesta od parkoviště k zámku. Dle názoru              p. Irovského 
takto rozbitý povrch nedělá dobrou reklamu městu před jeho návštěvníky.          P. starostou bylo 
sděleno, že v součinnosti s investorem stavby Podzámčí se připravuje vydláždění celé ulice a 
přilehlého prostranství pojezdovou zámkovou dlažbou, nicméně věc je ještě ve fázi jednání. Ujistil ale 
p. Irovského, že věc bude v dohledné době vyřešena. 
c) Zastupitel MUDr. Reban upozornil na skutečnost, že při územním plánování nových sídlišť Holý 
Vrch, Křesín, Hůrka není pamatováno na dětská hřiště či sociální zázemí pro zde bydlící občany. 
K tomu Ing. Smrčka a p. starosta uvedli, že v daných lokalitách je s těmito prvky počítáno, přičemž je 
možno do plánovací dokumentace kdykoli nahlédnout. 
d) Zastupitel p. Irovský upozornil na fakt, že ze strany mandatáře, tedy p. Bůrky a p. Houšky není 
dodržována mandátní smlouva o provozu parkovacího systému, uzavřená mezi nimi a PMH pro 
letošní rok. Konkrétně upozornil na to, že parkoviště nejsou řádně označena, parkoviště u tenisových 
kurtů je bezdůvodně uzavřeno řetězem a výběrčí parkovného nejsou v souladu se smlouvou označeni a 
oblečeni. Pan starosta uložil řediteli PMH věc projednat s p. Bůrkou a zjednat rychlou nápravu. 
Parkoviště by měla být označena dopravní značkou s dodatkovou tabulkou, kde bude uvedeno, že se 
jedná o placené parkoviště, bude zde přesná identifikace a zodpovědná osoba provozovatele, kontakt 
na provozovatele a výše parkovného. Současně by měli výběrčí nosit jednotné oblečení v reflexních 
barvách, se zřetelným označením provozovatele tak, aby byli pro návštěvníky města bezpečně 
rozpoznatelní. Vše vyplývá z jednotlivých ustanovení mandátní smlouvy. P. Irovský dále opakovaně 
upozornil na to, že stávající systém parkování ve městě je nevyhovující a městu tak dle jeho názoru 
zbytečně unikají příjmy z parkovného. Opakovaně v této souvislosti navrhl osazení parkovacích 
automatů ve městě. Starosta města ve věci uvedl, že rada města se k zachování stávajícího systému 
přiklonila, nicméně smlouva byla uzavřena na jeden rok s tím, že se o věci bude dále jednat.  
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil. 
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Ing. Tomáš Jirsa Zdeněk Čmejrek 
 

Jiří Slepička 
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