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Z á p i s 
z 10. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 20.2.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  14 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit - MÚ  
 
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo  14 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.  207/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: p. Irovský, p. Šindelář, p. Píša 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, zdržel se – 0, proti - 0     
 
Usnesení č. 208/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Šťastného, p. Slepičku 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 14, zdržel se - 0, proti - 0      
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo schválilo  
program jednání. 
 
Usnesení č. 209/12 
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) Rozpočet města na rok 2012. 
3) Dispozice s majetkem.  

a) Koupě části pozemku parc. č. 1127/3 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (pozemek pod garážemi 
PMH) - České lesy a.s.  

b) Směna pozemků v k.ú. Jaroslavice a k.ú. Hroznějovice (zemědělské a lesní pozemky) 
- p. Bárta.  

c) Prodej části pozemku parc. č. 69/1 (náves) v k.ú. Munice - pí. Sulková.  
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d) Prodej pozemků v lokalitě Hůrka - p. Tošner, p. Vácha, p. Charvát.  
e) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1158/25 (prostranství v Právní ul.) - pí. 
Čížková.  

f) Převzetí ZTV Hůrka II do vlastnictví města - p. Vácha ml. 
4) Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 
5) Změna obecně závazné vyhlášky o regulaci loterií a jiných podobných her (výherní hrací 

automaty atd.). 
6) Opatření k nápravě chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 

2011. 
7) Odpis nedobytných pohledávek. 
8) Změna člena OV Munice.  
9) Granty a dotace:  

a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci ROP na projekt "Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou - Poněšice úsek II a III". 

b)  Žádost o dotaci OPŽP, Omezení rizika povodní - Bezdrátový informační a varovný 
systém. 

10) Různé. 
 
Než zastupitelstvo přikročilo k projednávání schváleného programu, přednesl Bc.David 
Šťastný zastupitelům informace k materiálu „Nové formy prezentace města Hluboká nad 
Vltavou v letech 2012 – 2015“, který navrhla komise cestovního ruchu. V následné diskuzi 
vystoupili p.Irovský a p.Šindelář, kteří připomenuli, že podobné návrhy je třeba vždy předem 
podrobně konzultovat se zastupitelstvem a teprve poté s médii. Zastupitelé se závěrem shodli, 
že předložený materiál je pro město přínosem a vzali ho na vědomí. 
 
Usnesení č. 210/12 
zastupitelstvo města b e r e  n a   v ě d o m í  

materiál „Nové formy prezentace města Hluboká nad Vltavou v letech 2012 – 2015“, 
zpracovaný komisí cestovního ruchu. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 211/12 
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e  

Bc. Davida Šťastného naplňováním předložené prezentace města v letech 2012 – 2015 
včetně metodického vedení osoby zajištující obsluhu webových stránek a dalších 
 presentací s tím, že navržené rozpočty budou každoročně schvalovány dle 
rozpočtových možností města. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 11, proti - 0, zdržel se - 3. 
 
V souvislosti s blížícím se zahájením prací na zateplení základní školy předal starosta 
zastupitelům dopis, který představitelé města a školy zaslali rodičům všech žáků. Dopis 
informuje o přijatých  opatřeních a aktivitách města k zajištění maximální ochrany zdraví dětí 
i pracovníků školy.     
 
K bodu 2) 
Zastupitelstvo města schválilo dne 21.11.2011 rozpočtové provizorium města pro rok 2012 ve 
výši  příjmy –  89.010 tis. Kč a výdaje – 91.512 tis. Kč a stanovilo čerpání rozpočtu ve výši 
max. 1/12 na každý měsíc do doby schválení konečného rozpočtu roku 2012. Od té doby se 
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rada města, finanční výbor a MÚ průběžně zabývaly došlými novými návrhy na doplnění do 
rozpočtu. Po zvážení rozpočtových možností byly tyto návrhy do návrhu rozpočtu 
zapracovávány a současně docházelo k upřesňujícím změnám již navržených částek u 
jednotlivých akcí.  
Zastupitel p. Raus požádal zastupitele, aby bylo do rozpočtu zařazeno smluvně dohodnuté 
finanční plnění za dokončení komunikací v rámci akce ZTV Hůrka a ZTV Holý vrch IV. 
v souladu se zásadami pro budování technické infrastruktury ve výši 1.500 tis. Kč za každou 
akci. Zastupitelé po diskuzi přijali následující usnesení. 
 
Usnesení č. 212/12 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

zařazení smluvně dohodnutých finančních plnění za akce ZTV Hůrka a ZTV Holý 
vrch IV. v souladu se zásadami pro budování technické infrastruktury ve výši 1.500 
tis. Kč za každou akci a dále  
  p o v ě ř u j e   
radu města uvolněním těchto prostředků pouze v případě, že o tyto částky bude 
v průběhu roku navýšena příjmová část nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2012.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
V příjmové části rozpočtu na rok 2012 byl použit přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 
8.154,49 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 213/12 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

rozpočet města Hluboká nad Vltavou na rok 2012 v příjmové a výdajové části se 
schodkem ve výši 6.518,49 tis. Kč. Schodek ve výši 6.518,49 tis. Kč a financování - 
výdaje na splátky úvěrů ve výši 17.136 tis. Kč jsou kryty z části přebytkem 
hospodaření z roku 2011 ve výši 8.154,49 tis. Kč a z části úvěrem ve výši 15.500 tis. 
Kč. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 3) 
a) Geometrickým zaměřením areálu PMH bylo zjištěno, že část garáží v zadním traktu areálu 
stojí na pozemku parc. č. 1127/3, jenž je ve vlastnictví společnosti České lesy a.s., se sídlem 
Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: 25197401. Jedná se o 34 m2 , které byly geometricky 
odděleny a nově jsou označeny jako parc. č. st. 1983. Vlastník s prodejem dle předběžných 
jednání souhlasí za cenu 700,- Kč za 1 m2 s tím, že město uhradí oddělovací GP a poplatek za 
vkladové řízení.  
 
Usnesení č. 214/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í    

s koupí části pozemku parc. č. 1127/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou od společnosti 
České lesy a.s., se sídlem Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: 25197401. Dotčená 
část pozemku byla oddělena GP č. 2613-115/2011 a nově označena jako parc. č. st. 
1983 o výměře 34 m2. Zastupitelstvo města akceptuje kupní cenu ve výši 700,- Kč za 
1 m2 s tím, že město uhradí oddělovací GP a poplatek za vkladové řízení. 
Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města 
Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy.      
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Na město se obrátil pan  František Bárta, bytem Horní 124, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o směnu pozemků  PK parc. č. 374 a 377 o celkové výměře 180 m2 v k.ú. Jaroslavice 
u Kostelce (vlastník p. Bárta) za část pozemku PK parc. č. 320/1 v k.ú. Hroznějovice (vlastník 
město) o stejné výměře. Pozemky p. Bárty sousedí s rozsáhlými lesními pozemky města a 
vzhledem k jejich charakteru a umístění u komunikace na nich město provádí skládkování 
vytěženého dřeva. Tento postup mu umožňuje lesní zákon a je tak dle sdělení Ing. Jirátka 
činěno proto, že se jedná o nejvhodnější pozemky pro skládkování v okolí. Pan Bárta 
navrhuje, že tyto pozemky přenechá městu, a to směnou za část pozemku PK parc. č. 320/1 
v k.ú. Hroznějovice o stejné výměře, což je rozsáhlý zemědělský pozemek ve vlastnictví 
města v blízkosti shora uvedených pozemků pana Bárty. Takto nově nabytý pozemek hodlá p. 
Bárta zalesnit. MÚ na místě provedl šetření a zjistil, že navržené směně nic nebrání. Na 
základě doporučení RM byl vypracován návrh GP, kterým byly z pozemku parc. č. 320/1 
odděleny odpovídající metry a tyto budou přislouženy k pozemku ve vlastnictví p. Bárty. 
Jedná se tedy o směnu „metr za metr“. 
 
Usnesení č. 215/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

se směnou  pozemků PK parc. 374 o výměře 90 m2 a PK parc. č. 377 o výměře 90 m2 

v k.ú. Jaroslavice ve vlastnictví pana Františka Bárty, bytem Horní 124, Hluboká nad 
Vltavou, za část pozemku PK 320/1 o stejné výměře v k.ú. Hroznějovice, který je ve 
vlastnictví města Hluboká nad Vltavou. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci 
věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné směnné 
smlouvy.     

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na město se obrátila paní Drahoslava Sulková, bytem Dlouhá 225, Borek, se žádostí o 
prodej části pozemku parc. č. 69/1 v k.ú. Munice o výměře 5 m2. Jedná se o plochu, na které 
se nachází novostavba jejího domu, když k posunu hranic stavby došlo omylem. Dotčená část 
pozemku byla geometricky oddělena a coby díl „d“ přisloučena do pozemku parc. č. st. 
1045/4 ve vlastnictví žadatelky. 
 
Usnesení č. 216/12 
zastupitelstvo  města    s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku parc. č. 69/1  o výměře 5 m2, dle oddělovacího GP nově 
označené jako díl „d“ pozemku parc. č. 1045/4, vše v k.ú. Munice, paní Drahoslavě 
Sulkové, bytem Dlouhá 225, Borek, 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 - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) V souvislosti s budováním ZTV Hůrka, byl MÚ upozorněn stavebníkem na zaplocení  
pozemků města parc.č. 424/2 (pruh za zahradami k ZTV Hůrka) a 424/14 (před domem č.p. 
486) v k.ú. Hluboká nad Vltavou v ul. Týnská (Lidická) a jejich užívání sousedními vlastníky 
pozemků jako zahrady. Na části pozemku p.č. 424/2 bude podle PD umístěn chodník spojující 
lokalitu Hůrka s cyklistickou a pěší stezkou do Munic. MÚ nechal po jednáních 
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s jednotlivými vlastníky vypracovat oddělovací GP, dle kterého byl z pozemku parc. č. 424/2 
oddělen:  

- pozemek parc. č. 424/20 o výměře 808 m2 o jehož koupi projevil zájem p. Tošner,  
- pozemek parc. č. 424/23 o výměře 101 m2 , o jehož koupi projevil zájem p. Vácha ml.,  
- pozemek parc. č. 424/22 o výměře 47 m2 o jehož pronájem projevil zájem p. Polívka, 
- pozemek parc. č. 424/21 o výměře 59 m2 o jehož prodej projevil zájem p. Charvát,   

Současně bylo tímto GP vyznačeno věcné břemeno vedení kanalizace, které jsou v případě 
schválení prodeje připraveni noví vlastníci akceptovat. Na zbývající části pozemku parc. č. 
424/2 bude vybudován chodník – viz. shora. Žádost p. Růžičky o prodej části pozemku parc. 
č. 424/2 sousedící s jeho pozemky byla Stavební a bytovou komisí RM i RM zamítnuta a       
p. Růžička byl opakovaně vyzván k vyklizení, protože by v takovém případě nemohla být 
stavba chodníku realizována. Dále město v této lokalitě vlastní pozemek p.č. 424/14 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, o výměře 102 m2, který historicky užívá p. Miroslav Sýkora. Jedná se o 
předzahrádku domu Lidická č.p. 486, pozemek nemá jiné možné využití. Pan Sýkora požádal 
o pronájem pozemku.  
 
Usnesení č. 217/12 
zastupitelstvo města      s o u h l a s í  

- s prodejem části pozemku p.č. 424/2, dle oddělovacího GP nově označené jako 
parc. č. 424/21 o výměře 59 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou manželům Marii a 
Miroslavu Charvátovým, bytem Týnská 440, Hluboká nad Vltavou, za cenu dle 
znaleckého posudku, minimálně však 700,- Kč za 1m2 převáděné plochy.   

- s prodejem části pozemku p.č. 424/2, dle oddělovacího GP nově označené jako 
parc. č. 424/20 o výměře 808 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou manželům 
Zdeňce a Janu Tošnerovým, bytem Ječná 547/15, Praha 2, za cenu dle znaleckého 
posudku, minimálně však 700,- Kč za 1m2 převáděné plochy. 

- s prodejem části pozemku p.č. 424/2, dle oddělovacího GP nově označené jako 
parc. č. 424/23 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou manželům 
Karlovi a Miroslavě Váchovým, bytem Na Čtvrtkách 1033, Hluboká nad Vltavou, 
za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však 700,- Kč za 1m2 převáděné 
plochy. 

-  vše pod podmínkou, že noví vlastníci zřídí ve prospěch města věcné břemeno 
vedení a údržby kanalizace v prodávaných pozemcích a uhradí náklady na 
vypracování znaleckého posudku, oddělovacího GP a administrativní poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí a dále   

p o v ě ř u j e  
MÚ administrací věci a starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušných 
kupních smluv.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 218/12 
zastupitelstvo města     n e s o u h l a s í  

s prodejem části pozemku parc. č. 424/2 sousedící s pozemkem parc. č. st. 443 a parc. 
č. 424/4, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, panu Josefu Růžičkovi, bytem Nerudova 
827, Hluboká nad Vltavou, z důvodu plánované výstavby chodníku v tomto místě. 
Poté co bude chodník vystavěn, zastupitelstvo se k věci znovu vrátí s tím, že               
panu Růžičkovi bude nabídnut prodej nezastavěné části tohoto pozemku.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
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e) Na město se obrátila paní Pavlína Čížková, bytem Právní 1012, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej či pronájem části pozemku KN parc. č. 1158/25 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
pro parkování vozidel. Jedná se o pozemek, který je ve vlastnictví města, avšak již cca. 40 let 
je zaplocen coby součást pozemku u rodinného domu č.p. 238, postaveného na sousedním 
pozemku parc. č. st. 199/1, jenž je ve vlastnictví pana Lubomíra Rozmilera. Rozdíl v úrovni 
komunikace v Právní ul. a úrovní pozemku u RD (o jehož prodej pí. Čížková žádá) je cca. 
jeden metr.  
 
Usnesení č. 219/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í  

s prodejem části pozemku KN parc. č. 1158/25 v k.ú. Hluboká nad Vltavou paní 
Pavlíně Čížkové, bytem Právní 1012, Hluboká nad Vltavou, za účelem parkování 
osobních vozidel. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Na město se písemně obrátil pan Karel Vácha ml. se žádostí o:  

a) souhlas vlastníka se stavbou ZTV Hůrka II na pozemcích města (nutno pro vydání 
stavebního povolení),  
b) budoucí převzetí ZTV Hůrka II do majetku města,  resp. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací)  
c) finanční příspěvek na výstavbu ZTV Hůrka II.  

Ad. a) Město obecně vydává souhlas se stavbou ZTV na jeho pozemcích pro účely vydání 
stavebního povolení, tudíž stavební a bytová komise RM a následně RM vydání tohoto 
souhlasu doporučily. 
Ad b) Město dle zásad o budování ZTV přebírá ZTV po jeho dokončení do svého majetku. 
Smlouva o smlouvě budoucí je uzavírána zpravidla po vydání stavebního povolení, kde je tato 
stavba blíže specifikována, včetně zastavěných pozemků, které jsou taktéž předmětem 
převodu. Stavební a bytová komise RM a následně RM věc projednaly a doporučily smlouvu 
o smlouvě budoucí po vydání stavebního povolení uzavřít.  
Ad c) Stavební a bytová komise RM věc projednala a vzhledem k platnému usnesení 
zastupitelstva města, kterým bylo vyplácení shora uvedených příspěvků pozastaveno, nechala 
na zvážení RM a následně ZM zda žádosti p. Váchy ml. vyhoví. RM na svém zasedání dne 
6.12.2011 nedoporučila souhlasit s vyplacením příspěvku na vybudování ZTV Hůrka II.  

 
Usnesení č. 220/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

se stavbou ZTV Hůrka II na pozemcích města pro účely vydání stavebního povolení. 
ZM pověřuje MÚ administrací věci.   
  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
Usnesení č. 221/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í       

s budoucím převzetím ZTV Hůrka II do majetku města, resp. souhlasit s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí darovací, týkající se předmětného ZTV a jím zastavěných 
pozemků. ZM pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. 
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Usnesení č. 222/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í      

s poskytnutím finančního příspěvku na vybudování ZTV Hůrka II investorovi. ZM 
pověřuje MÚ administrací věci.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 13, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
K bodu 4)  
Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa 
a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke  zrušení 
ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
(zákon o MP), tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami výše uvedený 
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.  
Dosavadní obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZV“), se tak stává v částech upravujících tento místní poplatek 
neaplikovatelná. Na základě doporučení Ministerstva vnitra (MV) je nutno uvedenou OZV v 
části týkající se místního poplatku dle § 10a zákona o místních poplatcích zrušit a některá 
další ustanovení OZV uvést do souladu s novelou zákona o MP: 
- zrušení Čl.1 odst. f) a část VII  
- úprava Čl. 18 odst. 6 písm. b), kde se mění odkaz na konci věty na „čl.18 odst. 6 písm. a) 
- změna Čl. 43 tak, že převezme přesné znění ustanovení § 11 zákona o MP 

 
Usnesení č. 223/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
města Hluboká nad Vltavou č. 1/2010 ze dne 13.12.2010 o místních poplatcích, ve 
znění obecně závazné vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 1/2011 ze dne 
13.6.2011 a obecně závazné vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č.2/2011 ze dne 
21.11.2011. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5)  
Zákonem č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k 
podstatným změnám v úpravě možnosti obcí regulovat či úplně zakázat obecně závaznou 
vyhláškou provozování vyjmenovaných loterií a jiných podobných her a dále v úpravě 
zpoplatnění výherních hracích přístrojů a jiných zařízení. V některých částech nabyla novela 
účinnosti již 14. 10. 2011, ve zbývajících částech pak 1. 1. 2012.  
V oblasti regulace hazardu formou OZV došlo zejména k: 

• úpravě definic pojmů v § 2 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012  
• úpravě zák. zmocnění § 50 odst. 4 zákona o loteriích – účinnost od 14. 10. 2011 – 

rozšířen předmět možné regulace o § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné 
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 ZOL. 

• zrušení zák. zmocnění § 17 odst. 11 zákona o loteriích – účinnost od 1. 1. 2012 
• stanovení nové povinnosti obcím v § 50 odst. 7 zákona o loteriích -  informovat 

Ministerstvo financí o přijetí OZV dle § 50 odst. 4 – účinnost od 1. 1. 2012. 
Z uvedeného vyplývá, že obec má nově možnost regulovat nejen výherní hrací přístroje dle § 
2 e) - toto bylo předmětem regulace stávající vyhlášky č. 1/2009, kterou navržená vyhláška č. 
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1/2012 ruší, ale obec může regulovat i další sázkové hry a loterie a jiné podobné hry na území 
města. Na povolení vydaná dle § 2 i) a j) a § 50 odst. 3) zákona o loteriích ve znění účinném 
před 1.1.2012, se dle přechodných ustanovení tohoto zákona, regulace dle navržené vyhlášky 
nevztahuje do 31.12.2014. Znamená to, že např. videoloterní terminály povolené 
ministerstvem financí na území města před 1.1.2012 mohou být do 31.12.2014 provozovány i 
na místech novou vyhláškou nepovolených. V diskuzi zastupitelé konstatovali, že nejlepším 
řešením by byl plošný zákaz VHP na území města Hluboká nad Vltavou, nicméně budou 
respektovat platnou právní úpravu. Zastupitelé současně apelovali na městskou policii, aby 
důsledně kontrolovala dodržování OZV a zejména pak věk osob hrajících na VHP. 

 
Usnesení č. 224/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012, o stanovení míst a času, ve kterém mohou 
být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Zastupitelstvo 
současně ukládá městské policii důsledně kontrolovat dodržování této OZV a zejména 
pak věk osob hrajících na VHP. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6)  
Krajský úřad JčK provedl v dílčí přezkoumání hospodaření města za r. 2011 a zjistil chyby a 
nedostatky, ke kterým je nutno přijmout opatření k nápravě: 

1) Listina osvědčující právní úkon nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost 
právního úkonu ve smyslu zákona 
Nájemní smlouva s FO jako nájemcem za pronájem pozemku 4/2 v k.ú. Bavorovice, 
nájemné 1 407,50 Kč, na dobu neurčitou, uzavřená dne 27.4.2011, neobsahuje 
doložku potvrzující zveřejnění záměru města Hluboká nad Vltavou pronajmout výše 
uvedenou nemovitost. 
Opatření: Bude uzavřen dodatek NS a přiložen doklad o zveřejnění záměru s tím, že u 
nových smluv bude dodržen správný postup. 

2) Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 v odlišné podobě 
a)V zápisu ZM ze dne 14.2.2011, usn . 59/11, kterým byl schválen rozpočet města na r. 
2011 je uvedeno, že financování ve výši 14 466,5 tis. Kč je z části kryto úvěry ve výši 
7 951 tis. Kč. Dle výkazu je financování kryto úvěry pouze ve výši 6 515 tis. Kč a dále 
přebytkem hospodaření ve výši 1 436 tis. Kč, který se skládá z přebytku Sociálního 
fondu ve výši 236 tis. Kč  a převodu z FRB na BÚČ ve výši 1 200 tis. Kč. 
b) Výdaje na opatření RM ve výši 1 000 tis. Kč nejsou zahrnuty do výdajů schváleného 
rozpočtu na r. 2011, ale do financování. 
Opatření: Bude napraveno správným postupem při schvalování rozpočtu r .2012 

3) Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření 
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu 
ZM projednalo 13.6.2011 závěrečný účet města za r. 2010 a přijalo opatření 
k nápravě chyb a nedostatků. Písemná informace o přijatých opatření byla podána na 
JčK dne 27.7.2011, a tedy nebyla podána do 15 dnů od projednání. 
Opatření: Bude napraveno správným postupem při oznámení o přijatých opatřeních za 
r. 2011 ve lhůtě dle zákona. 
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Usnesení č. 225/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

s  opatřeními k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání 
hospodaření města za r. 2011 dle návrhu. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 7)  
Václav Beneš, IČ: 18425861, Špitálské nám. 285/1, Tábor dluží nájemné ze stánků na 
zámecké cestě ve výši 347 333,- Kč za r. 2008 a 2009. Od r. 2005 měl pronajaté stánky, ze 
kterých pravidelně platil nájem. V roce 2008 se dostal do finančních potíží a ani přes 
opakované výzvy neuhradil část nájemného a následně na něho bylo prohlášeno konkurzní 
řízení pro dluhy za více než 4,6 mil. Kč, ve kterém byli věřitelé z výtěžku konkurzní podstaty 
uspokojeni v celkové částce pouhých 9.880,- Kč. Se zbývající částí svých pohledávek byli 
věřitelé odkázání na občanskoprávní řízení. Bylo ověřeno, že proti p. Benešovi vedou 
v současné době věřitelé zcela neúspěšně exekuční řízení. Je tedy pravděpodobné, že vedení 
exekučního řízení ze strany města by znamenalo, že by náklady na vymáhání přesáhly jeho 
výtěžek a bylo by tudíž nehospodárné. Vzhledem k tomu rada města doporučila pohledávku 
odepsat. 
 
Usnesení č. 226/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í 

s odpisem nedobytné pohledávky z titulu dlužného nájemného, za Václavem Benešem, 
IČ: 18425861, Špitálské nám. 285/1, Tábor ve výši 347 333,- Kč 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 8)  
Na ustavujícím zasedání dne 8.11.2010 usnesením č. 14/10 zastupitelstvo města určilo mimo 
jiné členem OV Munice p. Davida Krzoka. Nyní OV zaslal žádost zastupitelstvu o schválení 
změny ve složení OV tak, že místo  p. Davida Krzoka bude určen členem OV p. Ladislav 
Müller, bytem Munice 72. 
 
Usnesení č. 227/12 
zastupitelstvo města u r č u j e  

na základě požadavku OV Munice místo p. Davida Krzoka členem OV Munice  p. 
Ladislava Müllera, bytem Munice 72. 
Nové složení OV Munice je následující:  
Dana Svobodová – předseda OV, Ladislav Müller, Jan Novák. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 9)  
a) Na základě Závěrečné monitorovací zprávy a odsouhlasených změn projektu „Cyklistická 
stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice úsek II a II“ , reg. č. projektu 
CZ.1.14/3.1.00/05.01890, schválila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad změnu 
procenta dotace z 43,64% na 42,41% a předložila ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na 
uvedený projekt. Změna vznikla jako důsledek změn projektu vyvolaných přehodnocením 
5.výzvy a snahou realizaci projektu optimalizovat. Celková výše dotace ROP dle dodatku činí 
po změně 13 644 328,73 Kč. 
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Usnesení č. 228/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Cyklistická stezka Hluboká nad 
Vltavou – Poněšice úsek II a II“ , reg. č. projektu CZ.1.14/3.1.00/05.01890 a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 

b) SFŽP plánuje na 3-4/2012 a pravděpodobně i v 11-12/2012 vyhlášení Výzvy k podání 
žádostí o dotaci z OPŽP v rámci prioritní osy Omezení rizika povodní / Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Možná dotace je až 90% ze 
způsobilých výdajů vč.DPH. V rámci této Výzvy bude možno podat žádost o poskytnutí dotace 
na "Bezdrátový místní informační a varovný systém", kdy projekt musí obsahovat následující 
části (náklady bez DPH):  

a) Informační a varovný systém (IVS)  - tj. „bezdrátový rozhlas“  
b) Lokální výstražný systém (LVS) – měřiče hladin toků, srážkoměry apod.  
c) Digitální povodňový plán (DPP)  

Vzhledem ke škodám, které zanechaly ve městě poslední povodně je dle poradenských firem 
značná pravděpodobnost, že by město Hluboká dotaci získalo. Podání žádosti v r. 2012, dotace 
a realizace v r. 2013, náklady na podání žádosti 30 tis. Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 229/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci akce "Bezdrátový místní informační a 
varovný systém" v rámci výzvy SFŽP, prioritní osa Omezování rizika povodní, 
v rozsahu dle návrhu s tím, že zpracování studie a zpracování žádosti o dotaci bude 
zadáno odborné firmě. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 14, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 10)  
 a) Starosta informoval zastupitele o požadavku p. Píši na digitalizaci městského kina a dále o 
možnostech financování této akce. Zastupitelé se shodli na tom, že si prostudují související 
materiály a k tomuto bodu se vrátí na některém ze svých příštích jednání. 
b) Zastupitel p. Irovský připomněl přetrvávající problémy s provozem parkovacího systému a 
blížící se termín výběrového řízení na jeho provozovatele. Současně upozornil na 
nevyhovující dopravní značení ve městě, kdy by měl být zlepšen především systém značení 
parkovacích ploch tak, aby nedocházelo ke složitým dopravním situacím vlivem 
neukázněnosti či nevědomosti přijíždějících turistů.   
 
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 
 


