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Z á p i s 
ze 14. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 17.9.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  17 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka,              
 
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. 320/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bartoň, p. Raus, p. Prokeš 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, zdržel se –  0, proti - 0     
 
Usnesení č. 321/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Slepičku, p. Šťastného 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 17, zdržel se - 0, proti - 0       
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo program 
jednání schválilo. 
 
Usnesení č. 322/12 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

následující program zasedání zastupitelstva města:  
 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Dispozice s majetkem:  

a) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 298/1 v k.ú. Munice (zahrádkářská kolonie) - 
pí. Černá.  

b) Žádost o vydání OZV k zabezpečení veřejného pořádku a ochraně nočního klidu - p. 
Fiala.  

c) Prodej plynárenského zařízení spol. E.ON (plynovod v ul. Nad Parkovištěm, Lesní ul.)  



-2- 

d) Uzavření smlouvy o právu provedení stavby kapitanátu a dodatku dohody o spolupráci 
při budování sportovního přístavu - ŘVC ČR.  

e) Schválení smlouvy o úhradě investic do ZTV v Lesní ul. - sdružení vlastníků 
pozemků.  

f) Návrh řešení ZTV (kanalizace, vodovod) - Holý Vrch IV - MANE Engineering s.r.o.  
g) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1750/3 v k.ú. Jeznice (náves) - Ing. arch. Veselý.  
h) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1703/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (pozemek pod 

trafostanicí v lokalitě Holý Vrch) - E.ON ČR.  
i) Žádost o prodej či pronájem části pozemku parc. č. 442 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce 

(pozemek přiléhající k hladině VD Hněvkovice) - p. Pelikán.  
j) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1769/5 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (lokalita u 

vlakového nádraží v Zámostí) - p. Šimek.  
k) Podání žádosti PF ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 306/67 v k.ú. Munice      

(u monolitů) do majetku města - OV Munice. 
l) Žádost o prodej pozemků pod chatkami ve sportovním areálu KUKI - rodina 

Dvořákova. 
3) Rozpočtová opatření:  

a) RO účetního charakteru k 30.7.2012 a k 31.8.2012 - na vědomí.  
b) RO účetního charakteru - NIV transfery SR pro ZŠ a MÚ - na vědomí.  
c) RO účetního charakteru k 17.9.2012.  
d) Přijetí dotace OPŽP -Zateplení Zdravotního střediska. 
e) Přijetí kupní ceny za prodej bytových domů čp. 771,772.  
f) Daň z převodu nemovitosti – navýšení.  
g) Dotace JčK na volby prezidenta – příjem, výdej. 
h) Městská Policie – navýšení. 
i) Přesun prostředků - z Chráničky Vývarka na VO parkoviště Fügnerova. 
j) Koupě VO ZTV Hůrka I. 
k) Kanalizace Horní ul. 
l) Posudky, projekty – navýšení. 
m) Byt Nikola Dvořáková - navýšení výdajů.  
n) Bezpečná křižovatka na Munice – navýšení. 
o) Příspěvek TJ Hluboká na 90. let organizované kopané – STAŽENO Z PROGRAMU. 
p) Vodovod Munice, přípojky město - havárie a RO. 
q) Pořízení zvonu do kapličky v Jaroslavicích. 
r) Navýšení rozpočtu koupaliště. 

4) Granty a dotace: 
a) Pravobřežní vltavská cyklostezka ČB - Hluboká - dotace SFDI  
b) Rekonstrukce místních komunikací – korekce dotace ROP 

5) Územní plány:  
a) Změna územního plánu obce Hluboká nad Vltavou. 
b) Změna územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město a změna územního plánu 

zóny Hluboká nad Vltavou – Zámostí. 
6) Názvy ulic ZTV Selská pole a ZTV Pod Hůrkou.  
7) Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko – Sever. 
8) Různé. 

a) Tisk knihy o Hluboké. 
b) Určení nového člena OV Hroznějovice. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 2) 
a) Na město se obrátila paní Jiřina Černá, bytem Branišovská 17, 370 05 České Budějovice, 
se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 298/1 v k.ú. Munice – pozemek tvořící veřejné 
prostranství v zahrádkářské kolonii u monolitů. Jedná se o část pozemku o výměře cca.        
150 m2, v prostoru mezi jednotlivými zahradami. Žadatelka hodlá na místě mj. parkovat svůj 
automobil. Osadní výbor Munice s prodejem nesouhlasí z důvodu zachování veřejné plochy 
mezi jednotlivými zahrádkami.        
 
Usnesení č. 323/12 
zastupitelstvo města n e s o u h l a s í  

s prodejem části pozemku parc. č. 298/1 v k.ú. Munice o výměře cca. 150 m2 paní 
Jiřině Černé, bytem Branišovská 17, 370 05 České Budějovice.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Na město se obrátil pan Václav Fiala, bytem Pod Hrází 1041, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o vydání OZV, kterou by došlo k úpravě veřejného pořádku, spočívající v ochraně 
nočního klidu ve městě. Pan Fiala poukazuje na opakované hlučné produkce z areálu 
baseballu, trvající i do dvou či tří hodin ráno a dále na další rušení nočního klidu například 
ohňostroji či hlučnými hudebními produkcemi ze svateb či jiných oslav. Rada města již 
vydání takovéto OZV projednávala, nicméně na svém zasedání dne 28.2.2011 věc odložila 
s tím, že pověří MP aby se na tuto problematiku zaměřila a OZV jako takovou nedoporučila 
ZM vydat. MÚ k věci dodává, že znění OZV je připraveno v součinnosti s MVČR a radní jej 
mají od shora uvedeného jednání k dispozici. Návrh této OZV řeší omezení hlučných činností 
(řezání, sekání trávníku, atd.) a omezení rušení veřejného pořádku (stanovení nočního klidu, 
omezení hluku spojeného s provozem hospod, ohňostrojů, atd…) ve městě. Na svém zasedání 
dne 10.9.2012 se RM k této věci vrátila. Pan Vácha navrhl, aby ve vyhlášce byl posunut 
termín klidu v sobotu na 24.00 hod. a zvážení možnosti zpoplatnění výjimek nad rámec 
vyhlášky. Po delší diskuzi zastupitelstvo města vydání shora uvedené OZV neschválilo.  
 
Usnesení č. 324/12 
zastupitelstvo města   v y d á v á    

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 9, proti - 6, zdržel se - 2. 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
c) Na město se obrátila společnost E.ON ČR s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, s nabídkou odkupu plynárenských zařízení ve vlastnictví města – plynovodu v ul. 
Nad Parkovištěm a v ul. Lesní. Plynovod v ul. Nad Parkovištěm byl dokončen v roce 2009 a 
jeho cena, stanovená znaleckým posudkem, činí částku 135.805,- Kč. Plynovod v ul. Lesní 
byl dokončen v roce 2000 a jeho cena, stanovená znaleckým posudkem, činí částku 
3.453.224,- Kč. Plynovod v Lesní ul. měla společnost E.ON ČR dosud v pronájmu (a v roce 
2012 ve výpůjčce), protože tento byl stavěn s příspěvkem od SFŽP a nebylo jej tedy možno 
odprodat dříve. V průběhu let byl počet konečných odběratelů napojených na tento plynovod 
zvýšen připojením lokalit Holý Vrch a Hůrka.           
 
 



-4- 

Usnesení č. 325/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s prodejem plynárenských zařízení -  plynovodu v ul. Nad Parkovištěm a v ul. Lesní za 
cenu určenou znaleckým posudkem. Kupní cena činí u plynovodu v ul. Nad 
Parkovištěm částku 135.805,- Kč a u plynovodu v Lesní ul. částku 3.453.224,- Kč. 
Tyto částky jsou příjmem městského rozpočtu. Rada města ukládá MÚ administraci 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných 
kupních smluv.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) V rámci koordinace prací na realizaci projektu sportovního přístavu v Podskalí se na město 
obrátilo Ředitelství vodních cest ČR se žádostí o uzavření a) smlouvy o právu provedení 
stavby budovy kapitanátu na pozemku města a dále o uzavření b) dodatku ke smlouvě o 
koordinaci prací na projektu.  
Ad a) - budova kapitanátu bude postavena na pozemku parc. č. 1843/2 (jenž je ve vlastnictví 
města) a po jejím dokončení a geometrickém zaměření bude pozemek pod stavbou oddělen a 
převeden do vlastnictví ŘVC ČR. Pro stavební řízení je však třeba uzavřít shora uvedenou 
smlouvu o právu stavby na cizím pozemku.  
Ad b) – dodatkem k dohodě o spolupráci na projektu bude dále upřesněna dělba úkolů mezi 
jednotlivé účastníky projektu (město, Státní plavební správa ČR, Ředitelství vodních cest ČR) 
a dále financování jednotlivých jeho částí.   
 
Usnesení č. 326/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby kapitanátu na pozemku ve vlastnictví 
města parc. č. 1843/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a dále Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
koordinaci postupu při realizaci projektu Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou. 
Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných smluv. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Město je vlastníkem pozemku parc. č. 477/12 o výměře 1.726 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, lokalita Lesní ulice, který se nachází mj. pod komunikací k přiléhajícím pozemkům. 
Ve stejné lokalitě se nachází pozemek parc. č. 477/2, jehož část je na základě předchozích 
rozhodnutí RM nabízena k prodeji jako stavební parcela, nicméně je třeba v této lokalitě 
vybudovat ZTV (komunikace, kanalizace, vodovod), aby místo bylo vhodné pro obytnou 
zástavbu. Z dosavadních jednání mezi městem a vlastníky sousedních pozemků vyplynulo, že 
tito by se chtěli finančně podílet na stavbě ZTV, která se bude nacházet na pozemku parc. č. 
477/12 ve vlastnictví města. ZM je tedy předkládána Smlouva o úhradě podílu účelově 
vynaložených finančních prostředků na výstavbu inženýrských sítí, na základě které by město 
coby investor vybudovalo předmětné ZTV a zúčastnění vlastníci pozemků by mu na jeho 
realizaci přispěli odpovídající finanční částkou. Ta je stanovena pro všechny zúčastněné ve 
stejné výši 213.411,- Kč. Město se dle dohody nebude na výstavbě ZTV finančně podílet. 
Přispěvatelé provedli VŘ na zhotovitele stavby a město tento jejich výběr akceptuje. 
Zastupitelé v debatě navrhli, aby byla smlouva pozměněna v tom smyslu, že veškeré případné 
prokazatelné vícepráce se po předchozím odsouhlasení zavazují uhradit vlastníci pozemků. 
Zastupitelé pověřili MÚ zakomponováním těchto podmínek do shora uvedené smlouvy a 
následně její uzavření (v takto doplněné podobě) schválili 
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Usnesení č. 327/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í     

s uzavřením Smlouvy o úhradě podílu účelově vynaložených finančních prostředků 
na výstavbu inženýrských sítí, týkající se výstavby ZTV v lokalitě Lesní ul. Hluboká 
nad Vltavou. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Rada města na svých minulých zasedáních dne 30.7.2012 a 10.9.2012 projednávala 
možnost převzetí ZTV – kanalizace a vodovodu Holý Vrch IV. od společnosti MANE 
Holding a.s., se sídlem Dušní 112/16, Praha 1 – Staré město. Po zjištění problémů 
s provedením těchto staveb bylo RM rozhodnuto, že nedoporučí ZM schválit převzetí těchto 
staveb do té doby, než budou veškeré závady zhotovitelem odstraněny a kanalizace bude 
odpovídat platným normám. Tedy až tehdy, bude-li předmět daru zcela prost vad a nedodělků. 
Rada města rovněž souhlasila s tím, že společnost MANE Holding a.s. a provozovatel - spol. 
ČEVAK a.s., mezi sebou uzavřou dohodu o provozování této infrastruktury. Společnost 
MANE Holding a.s. nyní předložila upravenou smlouvu o smlouvě budoucí darovací, která 
reflektuje požadavek města v tom smyslu, že k přijetí daru dojde ze strany města tehdy, bude-
li dílo (kanalizace) prosta jakýchkoli vad a nedodělků. Znění smlouvy je ZM předkládáno 
společně s tímto materiálem.    
 
Usnesení č. 328/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í     

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností MANE Holding a.s., 
se sídlem Dušní 112/16, Praha 1 – Staré město, na základě které budou v souladu se 
zásadami pro budování ZTV na město převedeny stavby ZTV Holý Vrch IV – 
vodovod a kanalizace. Podmínkou pro přijetí daru je skutečnost, že předmět daru bude 
zcela prost vad a nedodělků. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Na město se obrátil pan Ing. Arch. Milan Veselý, bytem Starobylá 1011, Praha, se žádostí o 
prodej pozemku parc. č. 1750/3 v k.ú. Jeznice o výměře 53 m2. Jedná se o zaplocený pozemek 
u domu p. Veselého, který je fakticky užíván. Prodejem pozemku by byl uveden faktický stav 
na stav právní. Nesrovnalosti v hranicích pozemků shora uvedených vyšly najevo po 
digitalizaci katastrálního území Jeznice. OV Jeznice s prodejem souhlasí.  
 
Usnesení č. 329/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s prodejem pozemku parc. č. 1750/3 o výměře 53 m2 v k.ú. Jeznice, panu Ing. Arch. 
Milan Veselému, bytem Starobylá 1011, Praha, za cenu dle znaleckého posudku, 
minimálně však za cenu 70,- Kč za 1 m2 převáděné plochy s tím, že kupující uhradí 
náklady na zpracování případného oddělovacího geometrického plánu, znaleckého 
posudku a správní poplatek spojený s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. 
Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit 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. 
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h) Na město se obrátila společnost E.ON ČR s.r.o., se sídlem Křižíkova 9, České Budějovice, 
se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1703/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o výměře 9 m2. 
Jedná se o pozemek nacházející se pod trafostanicí ve vlastnictví žadatele. Pozemek by byl na 
náklady žadatele geometricky zaměřen a oddělen a tento by dle svého sdělení nesl i veškeré 
náklady s prodejem spojené. Zastupitelstvo města se přiklonilo k názoru SBK a RM a prodej 
neschválilo z důvodu nežádoucího tříštění vlastnických poměrů k veřejným prostranstvím.  
 
Usnesení č. 330/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í    

s prodejem části pozemku parc. č. 1703/1 o výměře 9 m2, který se nachází pod 
budovou trafostanice, v k.ú.Hluboká nad Vltavou, za obvyklých podmínek, 
společnosti E.ON ČR s.r.o., se sídlem Křižíkova 9, České Budějovice.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
i) Na město se obrátil pan František Pelikán, bytem Jeremiášova 28, České Budějovice, se 
žádostí o prodej či pronájem části pozemku parc. č. 442 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce. Žadatel 
uvádí, že je vášnivým rybářem a na tomto místě by chtěl umístit karavan pro pobyty u vody. 
Jedná se o pozemek přímo přiléhající k hladině VD Hněvkovice. Pozemek by byl na náklady 
žadatele geometricky zaměřen a oddělen a tento by dle svého sdělení nesl i veškeré náklady 
s prodejem spojené. Zastupitelstvo vzhledem ke svým předchozím rozhodnutím prodej 
neodsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 331/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku parc. č. 442 v k.ú. Jaroslavice u Kostelce, který se nachází 
při vodní hladině VD Hněvkovice,  panu Františku Pelikánovi, bytem Jeremiášova 28, 
České Budějovice.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j)  Na město se obrátil pan Josef Šimek, bytem Bezručova 138, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1769/5 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o úzký 
pruh pozemku o výměře 96 m2 v lokalitě u vlakového nádraží v Zámostí, který sousedí 
s pozemkem ve vlastnictví žadatele parc. č. 1067. Žadatel hodlá na pozemku parc. č. 1067 
vystavět objekt pro bydlení a podnikání a koupí pruhu pozemku parc. č. 1769/5 by si zajistil 
přístup ke svému pozemku.   
 
Usnesení č. 332/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s prodejem části pozemku parc. č. 1769/5 o výměře 96 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 700,- Kč za 1 m2 převáděné 
plochy s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování oddělovacího geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s vkladem do Katastru 
nemovitostí ČR. Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit 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. 
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k) Na město se obrátil OV Munice se žádostí o majetkoprávní vypořádání k pozemku parc. č. 
306/67 v k.ú. Munice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví ČR, spravovaný Pozemkovým 
fondem ČR, který se nachází za monolity a tvoří částečně příjezdovou cestu k domům a dále 
k zahradám v zahrádkářské kolonii. Ohledně tohoto pozemku dle tvrzení OV vznikají spory 
mezi vlastníky jednotlivých sousedících nemovitostí a převod do vlastnictví města by mohl 
být jejich řešením. OV navrhuje, aby byla městem podána žádost na PF ČR o bezúplatný 
převod tohoto pozemku do vlastnictví města a to by jej jako veřejné prostranství spravovalo.      
 
Usnesení č. 333/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 306/67 o výměře 483 m2 

v k.ú. Munice, Pozemkovému fondu ČR. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ 
administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné žádosti a jednáním v této věci.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
l) Na město se obrátila paní Alena Dvořáková a její rodina, bytem Fügnerova 876, Hluboká 
nad Vltavou, se žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví města, nacházejících se pod 
budovami (restaurace KUKI, bungalovy) v jejím vlastnictví v areálu sportcentra Dvořák u 
slepého ramene. Jedná se o pozemky parc. č. st. 1325 o výměře 230 m2 (pod budovou 
restaurace KUKI), parc. č. st. 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, o celkové výměře 368 m2 (pod jednotlivými bungalovy), vše v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Paní Dvořáková požádala i o prodej pozemku parc. č. st.1324, který se nachází pod 
„kůlnou“ v těsné blízkosti vodní plochy, nicméně stavební a bytová komise RM prodej tohoto 
pozemku nedoporučila z důvodu jeho budoucího možného využití při výstavbě přístaviště. 
Prodej ostatních shora uvedených pozemků s budoucí výstavbou přístaviště nekoliduje. 
 
Usnesení č. 334/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s prodejem pozemků parc. č. st. 1325 o výměře 230 m2 (pod budovou restaurace 
KUKI), parc. č. st. 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, o celkové výměře 368 m2 (pozemky pod jednotlivými bungalovy v areálu 
sportcentra Dvořák), vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, paní Aleně Dvořákové, bytem 
Fügnerova 876, Hluboká nad Vltavou, která je vlastníkem dotčených budov. Kupní 
cena bude stanovena znaleckým posudkem, minimálně však ve výši 700,- Kč za 1 m2 
převáděné plochy s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování případného 
oddělovacího geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený 
s vkladem do Katastru nemovitostí ČR. Zastupitelstvo města ukládá MÚ zajistit 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné kupní smlouvy.      

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
K bodu 3) 
a,b) 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 byla v období od posledního jednání zastupitelstva města radou 
města schválena rozpočtová opatření účetního charakteru: 
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a) Rozpočtová opatření účetního charakteru (přesuny mezi paragrafy a položkami):  
• RO č. 62/12 k 30.7.2012 ze dne 30.7.2012.   
• RO č. 72/12 k 31.8.2012 ze dne 10.09.2012. 

 
b) Rozpočtová opatření účetního charakteru – NIV transfery SR pro ZŠ a MU  

(příjmy a výdaje ve stejné výši bez změny rozdílu mezi příjmy a výdaji): 
• RO č. 67/12 ze dne 30.7.2012 

 
Příjem 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
 4116 Neinvestiční transfer dotace ze státního rozpočtu 

pro ZŠ Hluboká nad Vltavou             (UZ 33123) 
811,12520 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3113 5336 Neinvestiční transfer dotace ze státního rozpočtu 

pro ZŠ Hluboká nad Vltavou         (UZ 33123) 
811,12520 

 
• RO č. 68/12 ze dne 30.7.2012, usnesení č. 765/12  

 
Příjem 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
 4111 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na PAP      

                                                         (UZ 98007) 
70 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
6171 5xxx Zpracování údajů pro PAP              (UZ 98007) 70 
 

• RO č. 70/12 ze dne 30.7.2012 
 
Příjem 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
 4122 Neinvestiční transfer grantu OP VK - Profesní 

rozvoj pedagogů Základní školy Hluboká nad 
Vltavou                                              (UZ 33030) 

512,179 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
3113 5336 Neinvestiční transfer grantu OP VK - Profesní 

rozvoj pedagogů Základní školy Hluboká nad 
Vltavou                                              (UZ 33030) 

512,179 

 
Usnesení č. 335/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtová opatření č. 62/12, 67/12, 68/12 a 70/12 schválené radou města dne 
28.05.2012 a rozpočtové opatření č. 72/12 schválené radou města dne 10.09.2012 na 
základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstva města usnesením č. 86/11. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtová opatření účetního charakteru k 17.9.2012 - přesuny 
mezi paragrafy a položkami. 
 
Usnesení č. 336/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 81/12 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „Rozpočtové opatření účetního charakteru k 17.9.2012“ dle Přílohy č. 1 
tohoto zápisu. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Projekt „Zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou – Snížení energetické náročnosti a 
ekologizace vytápění „– reg.č. 09038503, byl ukončen. V měsíci červnu 2012 byla Městu 
Hluboká n.Vlt.  Státním fondem životního prostředí a Fondem soudržnosti proplacena státní 
podpora z poslední faktury stavebních prací projektu ve výši 178 347,04 Kč. Částka nebyla 
zařazena v rozpočtu r. 2012 a je potřeba ji zařadit do příjmové části rozpočtu 2012.   
 
Usnesení č. 337/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 82/12 v příjmové části ve výši 
178,34704 tis. Kč na „Dotace OPŽP – zateplení Zdravotního střediska“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
 4213,4216 Dotace OPŽP – zateplení Zdravotního střediska 178,34704 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e,f) Kupní smlouva na prodej bytových domů Nerudova čp. 771 a 772 byla zapsána do 
katastru nemovitostí dnem 26.7.2012. Kupní cena ve výši 7 530 000,- Kč měla být uhrazena 
do 30 dnů ode dne vkladu. Dosud bylo uhrazeno 6 000 tis. Kč, zbývající částka bude 
zaplacena během září. Současně je nutno uhradit daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % 
z kupní ceny tj. 225 900,- Kč. Položku rozpočtu „Daň z převodu nemovitosti“ je nutno 
navýšit o dalších cca 50 tis. Kč na úhradu daně do konce r. 2012, neboť položka je již 
vyčerpána. Celkem navýšení této položky představuje částku 276 tis. Kč. Zastupitelstvo města 
souhlasilo s navýšením rozpočtu dle návrhu.  
 
Usnesení č. 338/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s přijetím kupní ceny za prodej domů č.p. 771 a 772 a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 83/12 v příjmové části ve výši 7 530 tis. Kč na „Příjem 
z prodeje bytových domů č.p. 771 a 772“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3112 Příjem z prodeje bytových domů č.p. 771 a 772 7 530 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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Usnesení č. 339/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 84/12 ve výdajové části 
navýšením o 276 tis. Kč na „Daň z převodu nemovitosti“ 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5362 Daň z převodu nemovitosti          navýšení o 276 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
g) Jč kraj poskytl městu neinvestiční dotaci na přípravu voleb prezidenta ČR v r. 2013 ve výši 
20 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 340/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s přijetím dotace Jč kraje na přípravu voleb prezidenta ČR a s provedením změny 
rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 85/12 v příjmové části ve výši 20 tis. Kč na 
„Dotace JčK na přípravu voleb prezidenta ČR“a ve výdajové části ve výši 20 tis. Kč  
na „Příprava voleb prezidenta ČR“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace JčK na přípravu voleb prezidenta ČR             
                                                         (ÚZ 98 008) 

20 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6114 5xxx Příprava voleb prezidenta ČR       (ÚZ 98 008) 20 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) Městská policie (MP) požádala o navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové část. 
V příjmech je předpoklad do konce roku navýšení z výběru pokut o 400 tis. Kč na 1 000 tis. 
Kč. Ve výdajích je požadováno navýšení o 150 tis. Kč (100 tis. Kč na mzdové prostředky, 50 
tis. Kč na vyškolení a výbavu pro nového strážníka a další neplánované výdaje). Navýšené 
výdaje budou pokryty ze zvýšených příjmů z činnosti MP. 
 
Usnesení č. 341/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 86/12 v příjmové části 
navýšením o 400 tis. Kč na „Pokuty“ 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5311 2112 Pokuty                                           navýšení o 400 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 342/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 87/12 ve výdajové části 
navýšením o 150 tis. Kč na „Městská policie - provoz“. 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5311 5xxx Městská policie - provoz                   navýšení o 150 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
i) Obyvatelé ulice Fügnerova se obrátili na MÚ se žádostí o doplnění veřejného osvětlení v 
prostoru nově vybudovaného parkoviště. Jedná se o doplnění jednoho světla u vjezdu na 
parkoviště a dvě světla na parkovišti. Náklady na jedno svítidlo a rozvod k budoucím dvěma 
světlům (která by byla provedena později) je v hodnotě cca 28 tis. Kč. Stavba "Založení 
chrániček pod tratí" v Zámostí byla provedena v částce 428 tis. Kč vč. DPH, v rozpočtu na 
tuto akci byla uvolněna dne 18.6.2012, usn. ZM č. 50/12, částka 456 tis. Kč. Rozdíl 28 tis. Kč 
lze použít na navrženou akci. 
 
Usnesení č. 343/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 88/12: 
-  ve výdajové části snížením o 28 tis. Kč na  „Vodovod a kanalizace Vývarka –

uložení chrániček“,  
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 6121 Vodovod a kanalizace Vývarka – uložení 
chrániček                                                snížení o 

-28 

 
       -  ve výdajové části ve výši 28 tis. Kč na „VO parkoviště Fügnerova“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3631 6121 VO parkoviště Fügnerova 28 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti -  0, zdržel se - 0. 
 
j) Na město se v únoru 2012 obrátili za Sdružení Hůrka pánové Karel Poborský a Miroslav 
Pýcha s žádostí o odkoupení VO v lokalitě Hůrka. V přiloženém znaleckém posudku, 
zpracovaném Ing. Balejem, doložili hodnotu stavby „Veřejné osvětlení ZTV Hůrka“ ve výši 
575 670,- Kč. Rada města dne 13.2.2012 projednala tuto žádost a konstatovala, že koupě se 
uskuteční, ale vzhledem k současné finanční situaci nedoporučila koupi VO realizovat 
v letošním roce.  Rada dále vyslovila souhlas, že toto VO bude provozováno na náklady města 
již v letošním roce. Nyní žadatelé požádali o opětovně projednání jejich žádosti o odkoupení 
VO Hůrka I. Vlastníkem VO je údajně firma Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.. 
Zastupitelstvo koupi VO Hůrka dle znaleckého posudku odsouhlasilo s použitím prostředků 
získaných prodejem domů čp. 771 a 772. 
 
Usnesení č. 344/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

- s odkoupením stavby „Veřejné osvětlení ZTV Hůrka“ od firmy Stavitelství Karel 
Vácha a syn s.r.o., za cenu stanovenou znaleckým posudkem ing. Baleje č. 1798-
13-2012, ve výši 575 670 Kč, a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy, 



-12- 

-  s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 89/12 ve výdajové části 
ve výši 575 670 Kč „Koupě veřejného osvětlení ZTV Hůrka“  

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3631 6121 Koupě veřejného osvětlení ZTV Hůrka  575,670 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti - 0, zdržel se - 2. 
 
k) Dne 14.5.2012 projednalo zastupitelstvo města a usnesením č. 263/12 souhlasilo se 
zařazení akce „Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava kanalizace“ do rozpočtu r. 2012 
poté, kdy budou získány dodatečné příjmy do rozpočtu. Rada města projednala dne 30.7.2012 
horšící se technický stav kanalizace, který má za následek působení škod na majetku vlastníků 
rodinných domků a odsouhlasila zahájení akce.  Náklady akce představují částku 725 tis. Kč 
vč. DPH (stavba 700 + TDI 25 tis.Kč). Zastupitelstvo schválilo související změnu rozpočtu. 
 
Usnesení č. 345/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 90/12 ve výdajové části ve 
výši 700 tis. Kč na „Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava kanalizace- stavba“,  a 
ve výši 25 tis. Kč na „Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava kanalizace - TDI“ 
s použitím prostředků z dodatečných příjmů města. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2321 5171 Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava 

kanalizace - stavba 
700 

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2321 5166 Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava 

kanalizace -TDI 
25 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
l) Položka „Projekty posudky“ je vyčerpána ve výši 624 302 Kč dle upraveného rozpočtu 
v ZM 14.5.2012. Kromě geometrických plánů a znaleckých posudků je čerpána i adresně na 
jednotlivé akce. Položku je potřeba navýšit o cca 150 tis. Kč, aby mohly být uhrazeny náklady 
související např. s přípravou žádostí o dotace, organizace VŘ, TDI probíhajících staveb apod. 
Zastupitelé si od Ing. Smrčky vyžádali seznam proplacených projektů a prací a žádají o 
předložení zprávy o rozborech vody, které byly z těchto prostředků placeny. Ing. Smrčka 
přislíbil tyto materiály předložit na požádání jednotlivým zastupitelům. 
 
Usnesení č. 346/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 91/12 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 150,- tis. Kč na položku „Posudky,projekty“ 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Posudky, projekty                        navýšení o 150 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
m) Usnesením RM se město zavázalo po dobu studií hradit Nikole Dvořákové, Nám. Čsl. 
armády 34 náklady na energie v obecním bytě, který na ni přešel po úmrtí rodičů. Upravený 
rozpočet na r. 2012 je 55,540 tis. Kč. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude do konce 
roku chybět cca 10 tis. Kč. O tuto částku je nutno rozpočet navýšit. Nikola Dvořáková 
v letošním roce ukončila studium, dále již studovat zřejmě nebude a hledá si zaměstnání. 
Zastupitelé po delší debatě rozhodli, že budou vzhledem k situaci náklady spojené s bytem 
Nikoly Dvořákové hradit maximálně do konce roku 2012. 
 
Usnesení č. 347/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 92/12 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 10 tis. Kč na „Byt Dvořáková Nikola“  

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3612 5xxx Byt Dvořáková Nikola                     navýšení o 10 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  16, proti - 0 , zdržel se - 1. 
 
n) Přechod pro pěší přes silnici II/105 - Hluboká nad Vltavou je součástí akce „Bezpečná 
křižovatka na Munice“. Výběrovým řízením byla vysoutěžena nejnižší cena stavby 1.396 
399,09 Kč + DPH = 1.675 678,91 Kč. Stavbu lze rozdělit na dvě etapy:  
I. etapa - chodník z lokality u Munického rybníka, přechod s ostrůvkem a osvětlením přes 
silnici II/105 do ulice 5.května, II. etapa - chodník od přechodu (na straně k Munickému 
rybníku) k autobusové zastávce pod Parkhotelem. I. etapa představuje částku 939.595,09 Kč + 
DPH = 1.127.514,11 Kč. ZM odsouhlasilo navýšit rozpočet z 1 mil. Kč na 1,18 mil. Kč (vč. 
TDI). Současně bylo MÚ uloženo prověřit s projektantem a zhotovitelem možnost zlevnění 
stavby. 
 
Usnesení č. 348/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu, rozpočtovým opatřením č. 93/12 ve výdajové části 
navýšením o 180 tis. Kč na „Bezpečná křižovatka na Munice (přechody ad.)“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
 
položka 

 
 

 
 

tis. Kč 
2212 6121 Bezpečná křižovatka na Munice (přechody ad.)   

 (ORG 0906)                                       navýšení o 
180 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
o) Bod byl stažen z programu – byl již projednán v radě. 
 
p) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátil nájemce vodohospodářského majetku města 
společnost ČEVAK a.s. s informací o vážnějších haváriích na vodovodu. Jedná se o vodovod 
v Municích, kde došlo zřejmě vlivem mrazů k poruše na části vedoucí pod Munickým 
potokem, která zásobuje Munice na levém břehu (řadové domy, monolity). Provizorně byla 
nyní oprava provedena položením potrubí přes potok. Návrh výměny potrubí  
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předpokládá provedení podvrtu a položení nového potrubí - odhad nákladů  
cca 105 tis. Kč vč. DPH.  
Druhá porucha je na vodovodní přípojce k domu čp. 28 za hotelem Podhrad, kde dochází k 
zamrzání přípojky. Dle ČEVAK je to důsledek provedené opravy přístupové komunikace, 
která je v majetku města, a ve které je přípojka uložena. Návrh řešení předpokládá odhalení 
potrubí a jeho zateplení či posunutí do větší hloubky. Odhad stavebních nákladů je 60 tis. vč. 
DPH, montážní práce zajistí ČEVAK. K úhradě je možno použít prostředky z dodatečných 
příjmů za prodej domu čp. 771,772. 
 

Usnesení č. 349/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 94/12 ve výdajové části ve 
výši 105 tis. Kč na „Vodovod Munice - oprava“, a ve výdajové části ve výši 60 tis. Kč 
na „Vodovodní přípojka město (za Podhradem) – oprava“. 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 5171 Vodovod Munice - oprava 105 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0 . 
 
Usnesení č. 350/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 95/12 ve výdajové části ve 
výši 60 tis. Kč na „Vodovodní přípojka město (za Podhradem) – oprava“. 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2310 5171 Vodovodní přípojka za Podhradem - oprava 60 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
q) Rada projednala požadavek bývalých Jaroslavických občanů na pořízení zvonu do nově 
stavěné kapličky přesně dle původní stavby. V minulosti byl původní zvon sejmut z kapličky 
a předán na kostel Narození Panny Marie v obci Dolní Bukovsko, kde slouží dodnes. Starosta 
dohodl, že v případě pořízení kopie zvonu, bude originál vrácen na kapličku v Jaroslavicích. 
Náklady na vyrobení kopie zvonu činí cca 51 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 351/12 
zastupitelstvo  města     s o u h l a s í  

s pořízením kopie zvonu pro kapličku v Jaroslavicích a se změnou rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 96/12 ve výdajové části ve výši 51 tis. Kč na akci „Kopie 
zvonu – kaplička v Jaroslavicích“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6129 Kopie zvonu – kaplička v Jaroslavicích  51 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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r)  Správce městského koupaliště žádá o navýšení rozpočtu ve výdajové části - navýšení o 60 
tis. Kč (z toho 41 tis. dohody o pracovní činnosti a odvody a 19 tis. Kč na ostatní služby – 
školení plavčíků a údržba systému). Důvodem je letošní počasí, požadavky hygieny na 
obsluhu koupaliště a zvýšené náklady na údržbu. 
 
Usnesení č. 352/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 97/12 ve výdajové části 
navýšením o 60 tis. Kč na „Bazén“. 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3429 5xxx Bazén                                             navýšení o 60 
  
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 4) 
a) Město podalo žádost o dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na projekt 
„Pravobřežní vltavská cyklostezka České Budějovice-Hluboká nad Vltavou“,  úseky J, K, M. 
K podpisu smlouvy o dotaci požaduje SFDI na r. 2012 předložit mimo jiné i kopii smlouvy 
uzavřené s vybraným dodavatelem. V červnu 2012 proběhlo výběrové řízení. Nejlevnější 
nabídku přeložila firma AKUPI ČB spol. s r.o.. 
 

Nabídková cena AKUPI ČB spol. s r.o. 4 606 320 Kč vč. DPH 
z toho dotace SFDI 65% 2 994 108 Kč 
Podíl města k dotaci SFDI 1 612 212 Kč 
TDI – odhad    100 000 Kč 
Celkem předpokládaný podíl města 1 712 212 kč 

 
Rada města dne 10.9.2012 rozhodla o výběru zhotovitele akce „Pravobřežní vltavská 
cyklostezka České Budějovice - Hluboká nad Vltavou“, úseky J, K, M a doporučila uzavřít 
smlouvu o dílo s firmou AKUPI ČB spol. s r.o. Dále rada doporučila pokračovat v pracích 
k uzavření smlouvy o dotaci se SFDI na realizaci akce a uložila starostovi města jednat 
s Nadací jihočeské cyklostezky o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování akce. 
Starosta informoval zastupitele i o jednání s městem České Budějovice a o podané žádosti o 
spolufinancování akce městem České Budějovice.  
Prostředky na úhradu podílu města nejsou zahrnuty v rozpočtu města. Vlastní prostředky musí 
být použity před čerpáním prostředků SFDI. Pokud by akce nebyla v r. 2012 dokončena a 
dotace SFDI nebyla v r. 2012 využita, bylo by možné v krajním případě požádat o převod 
prostředků SFDI na r. 2013 s tím, že k tomu musí být objektivní důvody a současně musí být 
v r. 2012 akce alespoň započata. Zastupitelé byli v této souvislosti informování o vývoji 
žádostí města o proplacení dotací ROP z projektu „Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice úsek 
II a III“ (13 644 tis. Kč) a z projektu „Rekonstrukce místních komunikací“ (2 991 tis. Kč), 
které nebyly dosud městu poskytnuty, z důvodu, že dosud nebyla ukončena kontrola těchto 
projektů ze strany ROP. 
Zastupitelé pověřili MÚ jednat se zhotovitelem o úpravě SOD pro případ odstoupení od 
smlouvy bez sankcí. O realizaci akce bude rozhodnuto RM po zajištění prostředků na 
spolufinancování akce. 
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Usnesení č. 353/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s uzavřením smlouvy o dotaci SFDI na realizaci akce „Pravobřežní vltavská 
cyklostezka České Budějovice - Hluboká nad Vltavou“, úseky J, K, M s tím, že 
realizace začne poté, co bude tento krok schválen RM. ZM pověřuje MÚ 
zakomponovat do SOD s firmou AKUPI ČB spol. s r.o. možnost města odstoupit od 
této smlouvy bez udání důvodu a bez finančních sankcí ze strany zhotovitele. ZM 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných smluv.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Bod byl odložen. 
 
K bodu 5) 
a) Na město Hluboká nad Vltavou se za uplynulý rok od pořízení územního plánu obce 
obrátilo několik vlastníků pozemků se žádostí o změnu územního plánu. Některé tyto návrhy 
byly akceptovány s tím, že jejich pořízení z důvodu časové i finanční náročnosti bude 
provedeno při souběhu více změn. Následně bude vyhotoveno zadání změny územního plánu 
s přesným popisem jednotlivých změn, projednáno ve stavební a bytové komisi, radě města a 
předloženo zastupitelstvu ke schválení. 
 
Usnesení č. 354/12 
zastupitelstvo města: 

1) schvaluje pořízení zněny č. 1 územního plánu obce Hluboká nad Vltavou,  
2) ukládá Městskému úřadu, odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu zajistit, 

prostřednictvím vybraného projektového ateliéru pořízení výše uvedených změn 
územně plánovací dokumentace.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b)  Jedním z výsledků kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic na odboru stavebním a stavebním 
úřadu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou bylo doporučení na pořízení změny 
(aktualizace) územního plánu zóny (ÚPnZ) „Hluboká nad Vltavou – Město“ a změny ÚPnZ 
„Hluboká nad Vltavou – Zámostí“. Tyto změny by měly aktualizovat a zpřehlednit tyto 
dokumentace. Oba původní ÚpnZ byly schváleny ZM Hluboká nad Vltavou v r. 1998. 
V průběhu následujících let bylo pořízeno a vydáno, resp. schváleno celkem 10 změn 
v případě ÚPnZ „Hluboká nad Vltavou – Město“ a 6 změn v případě ÚpnZ   „Hluboká nad 
Vltavou – Zámostí“. V r. 2011 byl navíc vydán nový územní plán Hluboká nad Vltavou, 
zahrnující celé správní území města. Pro lepší přehlednost obou ÚPnZ, které jsou zpracovány 
v podrobnějším měřítku nežli územní plán, je nutné zpracovat změnu - aktualizaci, ve které 
budou do původní dokumentace zapracovány veškeré aktuelní vydané (schválené) změny a 
zároveň se vyřadí (nezapracují) ty změny, které již nejsou aktuelní,. Tímto dojde ke 
zpřehlednění obou uvedených územně plánovacích dokumentací, které jsou nezbytným 
podkladem pro práci stavebního úřadu. 
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Usnesení č. 355/12 
zastupitelstvo města: 

3) bere na vědomí výsledek kontroly krajského úřadu, resp. jeho doporučení na 
pořízení změny č.11 územního plánu zóny „Hluboká nad Vltavou – Město“ a změny č. 
7 územního plánu zóny „Hluboká nad Vltavou – Zámostí“  

4) schvaluje pořízení zněny č. 11 územního plánu zóny „Hluboká nad Vltavou – 
město“ a změny č. 7 územního plánu zóny „Hluboká nad Vltavou – Zámostí“  

5) ukládá Městskému úřadu, odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu zajistit, 
prostřednictvím vybraného projektového ateliéru pořízení výše uvedených změn 
územně plánovací dokumentace.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
V současné době se dokončuje ZTV Selská pole a ZTV Pod Hůrkou a je nutno určit názvy 
ulic. Návrhy byly projednány ve stavební a bytové komisi a radě města a byly doporučeny 
následující – Selská pole, Pod Hůrkou – prodloužení stávajících ulic. 
 
Usnesení č. 356/12 
zastupitelstvo města    u r č u j e  

názvy ulic v ZTV Selská pole a ZTV Pod Hůrkou Hluboká nad Vltavou „Selská Pole“ 
na pozemku parcelní číslo 423/1, 423/45, 423/102 a 423/6 a a Pod Hůrkou“ na 
pozemku parcelní číslo 423/1 a 423/34  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 7)  
Město Hluboká nad Vltavou je členem Svazku obcí Budějovicko-Sever.  V souladu § 39, 
odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se závěrečný 
účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku 
obcí.  
Přezkumem hospodaření Svazku obcí Budějovicko – Sever za r. 2011 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Závěrečný účet za r. 2011 schválila členská schůze členů svazku obcí dne 
28.6.2012. 
 
Usnesení č. 357/12 
zastupitelstvo  města   b e r e   n a   v ě d o m í      

projednání a schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Budějovicko-Sever za r. 2011, 
včetně výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za r. 2011. 

 Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 8)  
a) Na základě požadavku starosty navrhl PhDr. Daniel Kovář spoluautor knihy o Hluboké 
podmínky doplnění obsahu a výtisk doplněné knihy. PhDr. Kovář již na tomto zadání pracuje 
a současně zaslal nabídku na vydání knihy s tím, že veškeré práce by garantoval Historicko-
vlastivědný spolek v Českých Budějovicích. Jedná se o tisk 1500 ks publikace „Hluboká nad 
Vltavou v proměnách staletí“ za kalkulovanou cenu 158 tis. Kč vč. DPH.  
Rada města na svém jednání dne 30.7.2012 přijala usnesení, kterým uložila MÚ zařadit 
náklady na vydání knihy o Hluboké do projednání rozpočtu na rok 2013. 
PhDr. Kovář nyní žádá o vystavení objednávky na tisk knihy tak, aby kniha mohla být 
počátkem roku 2013 k dispozici.    
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Usnesení č. 358/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s vydáním knihy „Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí“ v počtu výtisků 1500 za 
kalkulovanou cenu 158 tis. Kč a se zařazením této částky do rozpočtu roku 2013. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Vzhledem k úmrtí člena OV Hroznějovice p. Lišky navrhl OV doplnění nového člena. 
Navrhl na člena p. Jana Sýkoru, který bydlí v Hroznějovicích č. 35. 
 
Usnesení č. 359/12 
zastupitelstvo města u r č u j e  

jako člena OV Hroznějovice p. Jana Sýkoru.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Zastupitel p. Čmejrek vznesl dotaz na postup prací na novém WC na centrálním parkovišti. 
Ing. Smrčka sdělil, že v současné době probíhá VŘ na zhotovitele stavby a že bude p. 
Čmejrka o vývoji ve věci informovat na příštím zasedání stavební a bytové komise RM. 
 
d) Zastupitel p. Irovský upozornil na skutečnost, že přechod pro chodce na Pražské ulici 
v lokalitě U Pulců je nebezpečný pro chodce z důvodu svého umístění na horizontu a dále 
z důvodu nedodržování rychlosti ze strany projíždějících řidičů. P. Irovský navrhuje v místě 
osadit semafor, který by reagoval na rychlost přijíždějících vozidel. 
 
d)  Zastupitel p. Irovský upozornil na skutečnost, že stavbou nového placeného parkoviště 
v lokalitě u loveckého zámečku Ohrada se v místě výrazně uklidnila dopravní situace a již zde 
nedochází k nebezpečným situacím. P. Irovský navrhl osazení parkovacího zařízení (platební 
automat, závora) na centrálním parkovišti. Starosta města přislíbil o této variantě dále jednat.  
 
d) Zastupitel p. Irovský upozornil na výtluky v asfaltu na Masarykově třídě. Dle jeho názoru 
by bylo na místě vozovku nyní, mimo hlavní turistickou sezónu opravit. Starosta pověřil 
jednáním ve věci ředitele PMH p. Rause. 
 
e) Zastupitel p. Šindelář konstatoval, že byl překvapen malou účastí na Slavnostech vína 
2012, které proběhly tento víkend. Dle jeho názoru nebyla tato akce dostatečně propagována a 
i její úroveň byla obecně nižší než v minulých letech.     
 
Po vyčerpání bodů programu pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání 
zastupitelstva města ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Jiří Slepička Bc. David Šťastný 

starosta města  ověřovatelé zápisu 
 


