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Z á p i s 
z 12. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 14.5.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  17 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka,             

Ing. Svatošová - MÚ  
  Mgr. Remtová – MŠ 
  Mgr. Schmied – ZŠ 
 
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. 
 
Na minulém jednání zastupitelstva města informoval starosta o rezignaci zastupitele Petra Píši 
na jeho mandát a o tom, že se v souladu se zákonem o volbách stala členem zastupitelstva   
Ing. Hana Hricová. Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění se Ing. Hricová nemohla zúčastnit 
minulého jednání zastupitelstva, a proto složila slib zastupitele na tomto jednání.  
Vzhledem ke skutečnosti, že p. Píša byl určen zastupitelstvem jako oddávající, zastupitelstvo  
určilo (tak, jak to vyžadují ustanovení zákona o rodině) jako oddávající Ing. Hricovou.  
 
Usnesení č. 242/12 
zastupitelstvo města   u r č u j e  

jako další oddávající Ing. Hricovou.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  16, zdržel se – 1, proti - 0      
 
Současně zastupitelstvo schválilo odměnu nového zastupitele v souladu s již odsouhlasenou 
výší odměn. Odměna Ing. Hricové činí za mandát zastupitele 594,- Kč a za člena Komise pro 
občanské záležitosti a kulturu 600,- Kč, tj. celkem 1194,- Kč. 
 
Usnesení č. 243/12 
zastupitelstvo města   b e r e  n a  v ě d o m í 

měsíční odměnu člena zastupitelstva Ing. Hricové vypočtenou dle schválených 
pravidel v celkové výši 1194,- Kč.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  16, zdržel se – 1, proti - 0      
 
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.  
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Usnesení č. 244/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Ing. Dlouhý, Ing. Hricová, p. Čmejrek. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  14, zdržel se –  3, proti - 0     
 
Usnesení č. 245/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Váchu, p. Prokeše. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  15, zdržel se - 2, proti - 0       
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo program 
jednání schválilo. 
 
Usnesení č. 246/12 
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) Závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za r. 2011. 
3) Dispozice s majetkem:  

a) Prodej pozemků parc. č. 374/3, 374/2, 424/18 o celkové výměře cca. 1000 m2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou (lokalita Selská pole) - ACTIVE IN a.s.  

b) Směna pozemků v lokalitě Křesín o výměře 674 m2 formou "metr za metr" - p. Kalaš.  
c) Směna pozemků v lokalitě Křesín o výměře 68 m2 formou "metr za metr" - p. JUDr. 

Honsa.  
d) Prodej pozemků v Právní ul. o výměře cca. 300 m2 - p. Rozmiller.  
e) Koupě pozemku o výměře 44 m2 v k.ú. Bavorovice - pí. Zouzalová.  
f) Směna pozemků o výměře 59 m2 formou "metr za metr" - p. Křiváček.  
g) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 834/8 (prostranství před vorařským muzeem) v 

k.ú. Purkarec - pí. Thonová.  
h) Prodej domů Nerudova 771, 772 - Bytové družstvo Nerudova 771, 772.  
i) Schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Hluboká nad Vltavou - zohlednění 

prodeje domu Pražská 277. 
j) Žádost o bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou do Munic-doplnění - PF ČR 

4) Rozpočtová opatření:  
a) Rozpočtová opatření k 30.4.2012. 
b) Oprava štítu č.p. 80.  
c) Kanalizace Horní ulice.  
d) Projekty a posudky – navýšení. 
e) Příspěvek TJ Bavorovice – výtěžek z VHP. 
f) Kotelna Masarykova 35 – navýšení rozpočtu. 
g) Pořízení laviček kolem Munického rybníka.  
h) Návštěva partnerského města Neustadt a.d. Aich – výročí partnerství. 
i) Snížení dotace na kino Panorama 
j) Oprava kanálu Nerudova a komunikace Nerudova a u ZŠ 
k) Kácení stromů u budoucího přístaviště v Podskalí 
l) Domov důchodců – stavební úpravy, příprava na solární kolektory 
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5) Granty a dotace: 
a) Korekce dotace ROP – Rekonstrukce místních komunikací. 
b) Dotace SZIF – Obnova kaple sv, Isidora Hroznějovice, Obnova parkoviště v ul. 

Fügnerova v Hluboké nad Vltavou. 
c) Dotace OPŽP - Protipovodňová opatření pro město Hluboká nad Vltavou – ukončení 

přípravy. 
d) Neinvestiční příspěvek od Jč kraje na podporu akceschopnosti jednotek SDH Hluboká 

n.V. a Kostelec. 
e) Nadační příspěvek Nadace ČEZ – Odpočinková zóna Domova důchodců, zamítnutí 

příspěvku na Oranžové hřiště ZŠ Hluboká n.V. 
6) Územní plány – zadání regulačního plánu – lokalita Pod pilou.  
7) Různé. 

a) výběrové řízení Domov důchodců, zábradlí na lodžiích - informace 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po 
skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Materiál projednal nejprve finanční výbor a 
následně rada města. Rada doporučila zastupitelstva materiál ke schválení. Zastupitelstvo 
návrh usnesení schválilo.  
 
Usnesení č. 247/12 
zastupitelstvo  města       s c h v a l u j e       

a) Celoroční hospodaření města Hluboká nad Vltavou za r. 2011, a to bez výhrad –  
zisk 18 756 388,05 Kč ponechat jako nerozdělený. 

b) „Závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za rok 2011“ dle předložených 
dokladů 

c) Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2011 takto: 

 
d) „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2011“ včetně informace 

o napravení chyb a nedostatků z dílčích přezkoumání. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 3) 
a) Na město se obrátila společnost ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České 
Budějovice, se žádostí o prodej částí pozemků KN parc. č. 374/3 o výměře 531,82 m2, parc. č. 
374/2 o výměře 251,96 m2 a parc. č. 424/18 o výměře 265 m2, vše v k.ú. Hluboká nad 

 Rezervní fond Fond odměn Neuhr.ztráta 
min.let 

Výsledek  hospodaření 
celkem 

Domov důchodců 99 486,92 200 000,- 0,- 299 486,92 
Mateřská škola 133 828,96 0,- 0,- 133 828,96 
Podnik místního 
hospodářství 

-524 523,49 0,- 0,- -524 523,49 

Základní škola 196 745,52 0,- 0,- 196 745,52 

CELKEM 
-94 462,09 200 000,- 0,- 105 537,91 
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Vltavou, lokalita Selské pole. Žadatel vlastní přilehlé pozemky v této lokalitě a dokoupením 
shora uvedených částí městských pozemků, přiléhajících ke stávajícím či plánovaným 
komunikacím, by došlo ke zcelení s jeho pozemky. Dotčené pozemky budou odděleny 
oddělovacím GP ve shora uvedených výměrách.  
 
Usnesení č. 248/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

s prodejem částí pozemků KN parc. č. 374/3 o výměře 531,82 m2, parc. č. 374/2 o 
výměře 251,96 m2 a parc. č. 424/18 o výměře 265 m2, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
lokalita Selské pole, společnosti ACTIVE IN a.s., se sídlem Kostelní 1225/30, České 
Budějovice, 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. 
 
b) Na základě předchozích dohod mezi městem a panem Karlem Kalašem, bytem 
Masarykova 66, Hluboká nad Vltavou, se tento nyní na MÚ obrátil se žádostí o směnu 
pozemků v lokalitě Křesín. Vzhledem k původně plánované komunikaci přes tuto lokalitu 
byly s p. Kalašem a dalšími spoluvlastníky směněny pozemky v této lokalitě s tím, že byl 
z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1125/10 oddělen pozemek parc. č. 1125/13, který 
nezasahuje do původně plánované trasy komunikace a současně může být využit jako 
stavební. Protože k plánované stavbě komunikace nedojde, požádal p. Kalaš (v zastoupení 
ostatních spoluvlastníků) o směnu části tohoto pozemku za část pozemku parc. č. 1125/10 tak, 
aby byl nově vzniklý pozemek přičleněn ke stávající zástavbě. Jedná se tedy o směnu části 
pozemku parc. č. 1125/10 o výměře 674 m2, označené jako díl „c“, která je ve vlastnictví 
města, za část pozemku parc. č. 1125/13 o výměře 674 m2, označené jako díl „b“, která je ve 
vlastnictví rodiny Kalašových. Na základě doporučení RM byl vypracován návrh GP, kterým 
byly shora uvedené díly odděleny. Jedná se tedy o směnu „metr za metr“. 
 
Usnesení č. 249/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

se směnou  části pozemku parc. č. 1125/0 o výměře 674 m2, označené jako díl „c“, 
která je ve vlastnictví města, za část pozemku parc. č. 1125/13 o výměře 674 m2, 
označené jako díl „b“, která je ve vlastnictví rodiny Kalašových, vše v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou, lokalita Křesín. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné směnné 
smlouvy.     

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Na základě předchozích dohod mezi městem a panem JUDr. Františkem Honsou, bytem Na 
Výsluní 735, Zliv, se tento nyní na MÚ obrátil se žádostí o směnu pozemků v lokalitě Křesín, 
tvořících hranici mezi komunikací a jeho stavebním pozemkem. Jedná se tedy o směnu části 
pozemku parc. č. 1763/3 o výměře 68 m2, nově označenou jako 1763/10, která je ve 
vlastnictví města, za pozemky KN parc. č.  1763/11 o výměře 42 m2 , KN parc. č.  1763/11 o 
výměře   6 m2 , KN parc. č.  1763/11 o výměře   3 m2 a KN parc. č.  1763/11 o výměře 17 m2, 
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které jsou ve vlastnictví manželů JUDr. Františka a Hedviky Honsových. Na základě 
doporučení RM byl vypracován GP, kterým byly shora uvedené pozemky odděleny. Jedná se 
tedy o směnu „metr za metr“. 

 
Usnesení č. 250/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

se směnou části pozemku parc. č. 1763/3 o výměře 68 m2, nově označenou jako 
1763/10, která je ve vlastnictví města, za pozemky KN parc. č.  1763/11 o výměře 42 
m2 , KN parc. č.  1763/11 o výměře   6 m2 , KN parc. č.  1763/11 o výměře   3 m2 a KN 
parc. č.  1763/11 o výměře 17 m2, které jsou ve vlastnictví manželů JUDr. Františka a 
Hedviky Honsových, bytem Na Výsluní 735, Zliv, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
lokalita Křesín. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci a současně 
pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné směnné smlouvy.     

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Na město se obrátil pan Lubomír Rozmiler, bytem Právní 423, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej pozemku KN parc. č. 1158/25 a části pozemku parc. č. 1158/1, vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pozemky, které jsou ve vlastnictví města, avšak již cca. 40 
let jsou zaploceny coby součást pozemku u rodinného domu č.p. 238, postaveného na 
sousedním pozemku parc. č. st. 199/1, jenž je ve vlastnictví p. Rozmilera. Rozdíl v úrovni 
komunikace v Právní ul. a úrovní pozemku u RD je cca. 1 m. O prodej stejného pozemku 
v minulosti žádala i sousedka pana Rozmilera, paní Čížková, protože mezi těmito sousedy 
docházelo ke sporům ohledně parkování v tomto místě. Pan Rozmiler nechal zaměřit stávající 
oplocení a toto částečně zasahuje i do pozemku parc. č. 1158/1, vedeného v KN jako 
komunikace. Celkově se tedy jedná o celý pozemek parc. č. 1158/25 o výměře 231 m2 a  část 
pozemku parc. č. 1158/1 o výměře 77 m2, která by byla oddělena geometrickým plánem a 
nově označena jako parc. č. 1158/31. Paní Čížková doručila MÚ žádost o koupi části 
pozemku parc.č. 1158/1 s tím, že pokud by došlo k prodeji p. Rozmilerovi, bylo by jí 
znemožněno parkování v této lokalitě. Oba žadatelé se na jednání zastupitelstva dostavili a 
požádali o udělení slova aby se mohli k věci vyjádřit. Pan starosta tedy nechal zastupitele 
hlasovat o udělení souhlasu s vystoupením p. Rozmilera a pí. Čížkové na jednání 
zastupitelstva města.   
 
Usnesení č. 251/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

s udělením slova panu Rozmilerovi a paní Čížkové ve věci projednání jejich žádostí o 
prodej pozemků v Právní ulici v Zámostí.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Pan Rozmiler k věci uvedl, že pozemky o jejichž prodej žádá, jsou historicky zaploceny a 
přiléhají k jeho nemovitosti. Bylo by tedy dle jeho názoru logické, aby byly prodány jemu. 
Paní Čížková k věci uvedla, že prodejem pozemků panu Rozmilerovi by bylo znemožněno 
parkování jí a její rodině před jejich nemovitostí.  
 
Po diskuzi navrhl pan místostarosta odložení tohoto bodu jednání s tím, že věc bude vrácena 
k projednání stavební a bytové komisi a následně radě města. Ty zváží další možná řešení a  
zastupitelstvu bude předloženo řešení ke schválení.  
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Usnesení č. 252/12 
zastupitelstvo města  o d k l á d á   

bod 3 d) na příští jednání zastupitelstva města. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Město na základě pověření RM dne 16.11.2012 uzavřelo dohodu o poskytnutí vzájemné 
součinnosti s paní Jiřinou Zouzalovou, bytem Bavorovice 95, týkající se majetkoprávního 
vypořádání ohledně přeložky veřejného osvětlení a současně převodu části pozemku pod 
komunikací. Paní Zouzalová na svém pozemku parc. č. 92/1 v k.ú. Bavorovice staví rodinný 
domek a při geodetickém zaměření bylo zjištěno, že do tohoto pozemku svou konstrukcí 
zasahuje místní komunikace ze sousedního pozemku p.č. 117/1 a je na něm umístěn i sloup a 
kabel V.O. Byl dohodnuto, že paní Zouzalová strpí na svém pozemku kabel VO, dále že 
město přeloží sloup na hranici pozemku a dále, že město odkoupí pruh pozemku parc. č. 92/1 
na kterém se nachází těleso komunikace. Paní Zouzalová tedy prodává městu část svého 
pozemku parc. č. 92/1, který byl oddělen GP, má výměru 44 m2 a je nově označen jako parc. 
č. 92/4 za cenu stanovenou pro k.ú. Bavorovice ve výši 300,- Kč/m2. Současně paní 
Zouzalová zřizuje ve prospěch města věcné břemeno, spočívající v uložení a údržbě kabelu 
VO na jejím pozemku parc. č. 92/1. Náklady na oddělení pozemku a vklad do KN ponese 
město.  
 
Usnesení č. 253/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

s koupí části pozemku parc. č. 92/1 o výměře 44 m2, dle oddělovacího GP nově 
označeného jako parc. č. 92/4, vše v k.ú. Bavorovice, za cenu 300,- Kč/1m2 převáděné 
plochy od paní Jiřiny Zouzalové, bytem Bavorovice 95, s tím, že náklady na oddělení 
pozemku a vklad do KN ponese město. 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. 
 
Usnesení č. 254/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s přeložením sloupu V.O. z pozemku 92/1 v k.ú. Bavorovice na pozemek města a se 
zřízením věcného břemene vedení a údržby kabelu VO na pozemku parc. č. 92/1 v k.ú. 
Bavorovice, ve vlastnictví paní Jiřiny Zouzalové, bytem Bavorovice 95.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Na město se obrátil pan  Josef Křiváček, bytem Bavorovice 87, se žádostí o směnu 
pozemku  KN parc. č.  117/4 o výměře 59 m2 (vlastník p. Křiváček) za pozemek KN parc. č. 
3082 (vlastník město) o stejné výměře, vše v obci Hluboká nad Vltavou a k.ú. Bavorovice. 
Pozemek 117/4 je součástí komunikace a naopak pozemek parc. č. 3082 je panem Křiváčkem 
v dobré víře historicky využíván jako předzahrádka domu č.p. 17 v obci Bavorovice. Směnou 
by tak došlo k narovnání vlastnických vztahů.  
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Usnesení č. 255/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í   

se směnou  pozemku KN parc. č. 117/4 o výměře 59 m2 ve vlastnictví pana Josefa 
Křiváčka, bytem Bavorovice 87, za pozemek KN parc. č. 3082 (vlastník město) o 
stejné výměře, vše v obci Hluboká nad Vltavou a k.ú. Bavorovice. ZM ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušné směnné smlouvy.       

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Na město se písemně obrátila paní Marie Thonová, bytem J.Š. Baara 57, České Budějovice, 
se žádostí o  prodej části pozemku parc. č. 834/8 (prostranství před jejím domem pod 
vorařským muzeem) v k.ú. Purkarec. Paní Thonová žádá o prodej z důvodu zajištění přístupu 
k její nemovitosti, kdy v současné době je nucena využívat přístup přes tento obecní pozemek. 
Osadní výbor v Purkarci se k věci vyjádřil a s prodejem této části pozemku nesouhlasí, 
protože přes tento pozemek vede přístupová cesta k řece a po prodeji pozemku by byl 
ostatním občanům obce přístup k řece v tomto místě znemožněn. O prodej již žádal i soused 
paní Honové pan Kaukuš a rada města tehdy jeho žádost zamítla. 
 
Usnesení č. 256/12 
zastupitelstvo města  n e s o u h l a s í   

s prodejem části pozemku parc. č. 834/8 v k.ú. Purkarec paní Marii Thonové, bytem 
J.Š. Baara 57, České Budějovice.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.11.2011 předběžně schválilo prodej 
bytových domů Nerudova 771, 772 v Hluboké nad Vltavou do vlastnictví bytového družstva, 
sdružujícího stávající nájemníky městských bytů v domech. Kupní cena byla na základě 
dohody stran stanovena ve výši 6.000,- Kč/1 m2 plochy bytu. Zastupitelstvo současně pověřilo 
MÚ projednáním přesných podmínek prodeje a zveřejněním záměru na úřední desce města. 
Vzhledem k celkové ploše bytů o výměře 1.255 m2 činí kupní cena obou domů částku 
7.530.000,- Kč, která bude příjmem rozpočtu města pro rok 2012. Podmínky prodeje byly 
dojednány a záměr prodeje byl v souladu se zákonem zveřejněn, proto je věc předkládána 
zastupitelstvu města k finálnímu schválení. 
Z jednání se zástupci nájemníků a s provozovatelem městského tepelného hospodářství 
vyplynulo, že v domě č.p. 771 je umístěn tepelný výměník, který obsluhuje zásobováním 
teplem i domy 772, 773 a je tedy třeba zřídit věcné břemeno přístupu k tomuto zařízení. 
Dále z jednání mezi starostou města a zástupci nájemníků vzešla dohoda, na základě které 
nový vlastník domu 771 akceptuje nájemní smlouvu nebytových prostor v domě 771 na dobu 
dalších nejméně pěti let. 
Shora uvedené bude zakomponováno do jednotlivých ustanovení kupní smlouvy.  
  
Usnesení č. 257/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

s prodejem domů č.p. 771, 772 v ulici Nerudova, Hluboká nad Vltavou, do vlastnictví 
Bytového družstva Nerudova 771 a 772, se sídlem Nerudova 771, Hluboká nad Vltavou, 
IČ: 281 56 439, za kupní cenu v celkové výši 7.530.000,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá 
MÚ dojednání přesných podmínek prodeje a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy.     
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
i) Na město se obrátila Mgr. Daniela Remtová se žádostí o vyslovení souhlasu ke změně 
registračních údajů v rejstříku škol a školských zařízení a s tím souvisejícího souhlasu se 
změnou zřizovací listiny MŠ. Město v roce 2011 prodalo dům na adrese Pražská 277, 
Hluboká nad Vltavou a odsouhlasila zrušení odloučeného pracoviště a školní jídelny na této 
adrese. Tato pracoviště již nebudou obnovena a je tedy třeba: 

1) podat návrh na jejich výmaz z rejstříku škol a školských zařízení  
2) upravit zřizovací listinu MŠ tak, že z Čl. V. „Vymezení majetku“ budou tato 

pracoviště vyškrtnuta a bude odpovídajícím způsobem upravena hodnota majetku, 
svěřeného PO k hospodaření  

3) upravit zřizovací listinu MŠ tak, že z Čl. III. bude vypuštěno pracoviště Pražská 277, 
Hluboká nad Vltavou.  

Shora uvedené změny jsou zakomponovány v dodatku č. 4 ke zřizovací listině MŠ. Text 
dodatku tvoří přílohu tohoto materiálu.  
 
Usnesení č. 258/12 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í  

s dodatkem č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace - Mateřské školy Hluboká 
nad Vltavou, IČ: 75000181, ze dne 16.9.2002, kterým se ruší odloučené pracoviště 
MŠ a Školní jídelna a výdejna, na adrese Pražská 277, Hluboká nad Vltavou, přičemž 
se upravuje hodnota svěřeného majetku. Text dodatku č. 4 ke zřizovací listině PO MŠ 
Hluboká nad Vltavou tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho neoddělitelnou součástí.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j) 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. Po podání žádosti vyšlo 
najevo, že předmětem narovnání má být ještě pozemek parc. č. 360/12 o výměře 45 m2 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Převod shora uvedených pozemků ZM odsouhlasilo na svém zasedání 
dne 18.4.2011.       
 
Usnesení č. 259/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

s doplněním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 360/12 o výměře 45 m2 

v k.ú. Hluboká nad Vltavou, nacházejícího se pod tělesem cyklostezky Hluboká – 
Munice, Pozemkovému fondu ČR. Zastupitelstvo města ukládá MÚ administraci věci 
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. 
 
K bodu 4) 
a) Předložena jsou rozpočtová opatření k 30.4.2012: 

a) Příjmy, výdaje – celkem ve výsledku 409 tis. Kč příjem do rozpočtu – především 
příjem z doplatku 400 tis. Kč za prodej hospody Munice a další drobné příjmy a 
výdaje. 
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b) RO účetního charakteru k 30.4.2012 - přesuny mezi paragrafy a položkami. 
 

Usnesení č. 260/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 19/12 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „Příjmy a výdaje k 30.4.2012“ dle Přílohy č. 1. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 261/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 20/12 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „Rozpočtové opatření účetního charakteru k 30.4.2012“ dle Přílohy č. 2. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) V souvislosti s postupem prací na zateplení domova důchodců byl vznesen dotaz, zda při 
stavbě lešení na severním konci domova neprovést opravu a případné zateplení jižního štítu 
č.p. 80. Prostá oprava fasády a provedení nátěru má odhad nákladů cca 40 tis. Kč + DPH, 
zateplení (100 mm minerálních vláken) znamená navíc cca 45 tis. Kč + DPH (celkem 102 tis. 
Kč s DPH). Zateplení by se provedlo v úrovni 1.N.P. až podkroví – tzn. u tří bytů, zateplení 
v úrovni prodejny by se neprovádělo. Rada města doporučila prostředky uvolnit. 
 
Usnesení č. 262/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 21/12 ve výdajové části na akci 
„Oprava štítu č.p. 80“ ve výši  102 tis. Kč s DPH.   
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5171 Oprava štítu č.p. 80 102 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Rada města projednala výběrové řízení na zhotovitele stavby  „Hluboká nad Vltavou Horní 
ulice – oprava kanalizace“. Nejnižší nabídku předložila společnost Strabag a.s. s cenou 
578 858,00 Kč bez DPH. Rada souhlasila s výběrem zhotovitele a doporučila zařadit akci do 
rozpočtu r. 2012 až po té, kdy budou získány dodatečné příjmy do rozpočtu. 
 
Usnesení č. 263/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

se zařazením akce „Hluboká nad Vltavou Horní ulice – oprava kanalizace“ s cenou 
578 858,00 Kč bez DPH do rozpočtu a se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
výdajové části rozpočtu města na r. 2012 až poté, kdy budou získány dodatečné příjmy 
do rozpočtu města. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
d) Položka „Projekty posudky“ je čerpána, vyjma geometrických plánů a znaleckých 
posudků, adresně na jednotlivé akce. K realizaci jsou další akce – např. dokončení 



-10- 

cyklostezky na pravém břehu, odklonění cyklistické dopravy okolo sportovního areálu, 
rozdělení spotřeby energií a zdravotní instalace ve zdravotním středisku, zajištění podkladů a 
dokumentace pro výběr zhotovitele výměny oken v MŠ 56, v č.p. 34 (nový úředňák), výměna 
zábradlí na balkónech, zajišťování geometrických plánů a právních služeb apod.. 
 
Usnesení č. 264/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 22/12 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 300,- tis. Kč na položku „Posudky,projekty“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5166 Posudky, projekty                        navýšení o 300 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Provozovatel VHP ve městě firma MARINER Plus a.s. odvedla městu v souladu se 
zákonem část výtěžku z provozu VHP povolených městem v r. 2011 ve výši 17 720,- Kč 
(poslední odvod přímo městu). Tyto prostředky je možno podle zákona použít pouze na 
sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.  
Firma MARINER plus a.s. požádala, aby výtěžek byl použit pro TJ Bavorovice na činnost 
družstev mládeže a údržbu hřiště. V r. 2011 město poskytlo pro TJ Bavorovice tento výtěžek 
z VHP ve výši 30,613 tis. Kč na údržbu trávníku. 
 
Usnesení č. 265/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 23/12 ve výdajově části ve 
výši 17,720 tis. Kč na „Příspěvek TJ Bavorovice na mládež a na údržbu hřiště- 
výtěžek z provozu VHP za r. 2011“  

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek TJ Bavorovice na mládež a na údržbu 
hřiště - výtěžek z provozu VHP za r. 2011  

17,720 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) Bylo provedeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektu 
„Optimalizace vytápění objektů č.p. 35 a 36 – snížení energetické náročnosti“ (rekonstrukce 
kotelny). V rámci VŘ byly doručeny 3 nabídky. Hodnotící komise vybrala dle nastaveného 
hodnotícího kriteria (nejnižší nabídková cena), jako nejvýhodnější nabídku firmy PRECIS CZ 
a.s. Společnost PRECIZ CZ a.s., po prohlídce staveniště, v rámci uvedené ceny nabídla 
výměnu vodovodní přípojky z č.p. 36 do kotelny v hodnotě cca 35 000,- Kč bez DPH zdarma.  
 
 bez DPH  vč. DPH 
Celková nabídková cena 931 310,67 Kč 1 117 572,87 Kč 
Výměna vod.přípojky  - 35 000,00 Kč - 42 000,00 Kč 
Výsledná cena díla 896 310,67 Kč 1 075 572,87 Kč 
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V rozpočtu na r. 2012 je zahrnuto na tuto položku ve výdajích 1 000 tis. Kč, proto je nutné ji 
navýšit o 75 572,87 Kč. Práce bude nutno naplánovat tak, aby bylo minimalizováno omezení 
provozu připojených provozoven. 
 
Usnesení č. 266/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

- se zadáním zakázky „Optimalizace vytápění objektů č.p. 35 a 36 – snížení 
energetické náročnosti“ firmě PRECIS CZ a.s. a  

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 24/12 ve výdajové straně 
rozpočtu navýšením o 76 tis. Kč na akci „Kotelna Masarykova 35“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6122 Kotelna Masarykova 35                  navýšení o 76 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) PMH Hluboká nad Vltavou v letošním roce instaloval 10 ks parkových laviček. Jejich 
počet se jeví jako nedostatečný a jsou další požadavky na umístění ve městě i v obcích. PMH 
navrhl zakoupení dalších 10 ks laviček v hodnotě 35 tis. Kč s DPH. Montáž laviček provede 
PMH ve vlastní režii. S otevřením stezky do Purkarce jsou požadavky na osazení dalších 
stojanů na kola. PMH navrhl 5 kolostavů v hodnotě 16 800,- Kč s DPH. Celkem 
předpokládané náklady 51 800,- Kč. 
 
Usnesení č. 267/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 25/12 ve výdajové straně ve výši 52 
tis. Kč na „Doplnění městského mobiliáře – lavičky, kolostavy“ . 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5137 Doplnění městského mobiliáře – lavičky, 
kolostavy 

52 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
h) Při příležitosti 15 let od podepsání partnerské smlouvy mezi městy Neustadt/Aisch a 
Hluboká pozvali oficiální představitelé města Neustadt zástupce našeho města na oslavu 
tohoto výročí. Akce se koná ve dnech 30.6. – 1.7.2012 v Neustadtu. Součásti oslav bude mimi 
jiné oficiální setkání zástupců obou měst na radnici a na náměstí. Předběžný rozpočet 
návštěvy ve výši cca 65 tis. Kč obsahuje především náklady na dopravu a ubytování. Rada 
města uvolnila 13 tis. Kč na dopravu z prostředků rady. Ostatní náklady ve výši 52 tis. Kč 
uvolnilo zastupitelstvo města. 
 
Usnesení č. 268/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 26/12 ve výdajové straně ve výši 52 
tis. Kč na „Návštěva partnerského města Neustadt/Aisch“ . 
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Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Návštěva partnerského města Neustadt/Aisch 52 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
i) Na základě usnesení zastupitelstva města č. 234/12 ze dne 16.4.2012, které změnilo výši 
neinvestiční dotace města na provoz KC Panorama o 200 000,- Kč ročně je nutno po 
provedené digitalizaci od 1.6.2012 změnit i výši poskytované dotace města na provoz kina. 
Současná výše dotace je 900 000,- Kč ročně , tj. 75 000,- měsíčně. Od VI/2012 bude měsíční 
výše dotace 58 333,- Kč, celkem za r. 2012 bude vyplaceno 783 333,- Kč, v tomto smyslu je 
nutno provést také změnu rozpočtu. 
 
Usnesení č. 269/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 27/12 ve výdajové straně snížením o 
116,667 tis. Kč na „KC Panorama-neinvestiční dotace“ . 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3313 5213 KC Panorama-neinvestiční dotace        snížení o - 116,667 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j) PMH požádal o uvolnění prostředků na opravu kanalizace u trafostanice v Nerudově ulici u 
domu 771 - zborcení kanalizační roury, poškození kanalizační šachty a zborcení vozovky. 
Hrozí propad vozovky. Dále se jedná o opravu vozovky v Nerudově ul. a na příjezdové 
komunikaci ke škole. Celkový náklad na opravu těchto závad činí 36.144,- + DPH (43 373,- 
Kč s DPH). 
 
Usnesení č. 270/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 28/12 ve výdajové straně ve výši 
43,373 tis. Kč na „Oprava kanálu Nerudova, komunikace u ZŠ“ a ukládá řediteli PMH 
p. Rausovi opravu kanalizace v Nerudově ulici projednat se správcem ČEVAK a.s., 
který by se na opravě měl podílet. Níže uvedená částka je uvolňována jako částka 
maximální možná, měla by však být ponížena o příspěvek ČEVAK a.s. 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 5171 Oprava kanálu Nerudova, komunikace u ZŠ 43,373 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
k) Bylo provedeno vykácení stromů a křovin na pozemcích budoucího přístavu v Podskalí 
s nákladem 54 tis. Kč. V rozpočtu nebylo s těmito výdaji počítáno.  
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu rozpočtu navýšením položky 1037, par. 5169 - Nákup 
ostatních služeb o uvedenou částku. Faktura bude uhrazena až poté, kdy bude dodavatelem 
v souladu s předchozími dohodami odstraněna skládka odpadního dřeva z přilehlého 
parkoviště. 
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Usnesení č. 271/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 29/12 ve výdajové straně navýšením o 
54 tis. Kč na „Nákup ostatních služeb“ . 
 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

1037 5169 Nákup ostatních služeb                  navýšení o 54 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
l) V souvislosti s realizací zateplování Domova důchodců a přípravou budoucí instalace 
solárních kolektorů na ohřev TUV bylo v roce 2011 odsouhlaseno provedení prací, které je 
nutno provést při zateplení střechy DD, dále bylo odsouhlaseno provedení úpravy otevírání 
oken. V rozpočtu města byla předběžně navržena částka 100 tis. Kč a to „pod čáru“. Jedná se 
o provedení betonových patek (69,5 tis.), úpravu stávající vzduchotechniky nad střechou (61,5 
tis. Kč) a úpravu způsobu otevírání oken v budoucí společenské místnosti domova důchodců. 
(14,2 tis. Kč). Jedná se o částku 166 tis. Kč vč. DPH 14%. 
 
Usnesení č. 272/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í    

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 30/12 ve výdajové části 
rozpočtu navýšením o 166 tis. Kč na „Domov důchodců-příprava na solární 
kolektory“ 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4357 6121 Domov důchodců-příprava na solární kolektory 166 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
a) V roce 2008 město Hluboká nad Vltavou podalo žádost o poskytnutí dotace na 
rekonstrukci místních komunikací v rámci 3. výzvy ROP  NUTS II Jihozápad. Projekt byl 
zaměřen na rekonstrukci tří místních komunikací. V 1. etapě projektu byly rekonstruovány 
ulice U Faberů a Topolová, ve 2. etapě pak ulice Právní. Na základě předložené žádosti do 3. 
výzvy byla dotace na tento projekt schválena a provedena realizace. 
V průběhu fyzické kontroly projektu ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad (ÚRR) v r. 2011 bylo kontrolováno dokončení nejen 2.etapy (ulice Právní), ale 
opakovaně byla kontrolována i etapa 1. (ulice U Fáberů, Topolová) a to i přesto, že byla již 
dříve kontrolována a  nebyly zjištěny ze strany fondu žádné nesrovnalosti a nedostatky. 
Dotace za 1. etapu byla vyplacena v roce 2010 ve výši 3 795 331,- Kč.. 
Na základě požadavku ÚRR bylo provedeno zaměření všech tří komunikací a předloženo 
Oznámení o změně projektu – změna v indikátoru délky rekonstruovaných místních 
komunikací (v žádosti o dotaci : 1,41 km, skutečnost: 1,299 km). Ke změně indikátorů došlo 
z důvodu upřesněného stanoviska fondu ve věci, které části komunikace lze považovat za 
součást uznatelných nebo neuznatelných výdajů. V průběhu realizace projektu – od podání 
žádosti do začátku letošního roku nebyla ze strany fondu nastavena zcela jasná a srozumitelná 
pravidla.  V březnu 2012 bylo městu z ÚRR zasláno vyjádření k vypořádáním nedostatků 
zjištěných při fyzické kontrole projektu a oznámeno, že v rámci 1.etapy byly proplaceny 
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fakturované výměry, které jsou (co do rozměru) větší než způsobilé výměry.  Částka krácení 
vyplacena v rámci první etapy byla vyčíslena na 808 111,46 Kč způsobilých výdajů. Dané 
bylo identifikováno jako porušení rozpočtové kázně a proplacená částka bude po Městě 
Hluboká nad Vltavou  požadována zpět.  
Podle předběžné informace je pravděpodobné, že z obdobného důvodu bude krácena i dosud 
nevyplacená část dotace za 2. Etapu, orientačně o cca 8%. Zde rozpočet na r. 2012 počítá 
s příjmem z dotace ROP ve výši 2 991 tis. Kč. Toto bude projednáno po upřesnění korekce ze 
strany ÚRR.  
Zastupitelstvo města s navrženou korekcí dotace nesouhlasilo a pověřilo starostu města jednat 
s ÚRR o snížení korekce.  
 
Projekt celkem: 
 Celkové výdaje I. + II. etapa    7 407 129,- 
Dle žádosti   
 Dotace Kč    6 787 052,- 
 Dotace %               91,6% 
Předpoklad (po krácení)   
 Dotace Kč    5 728 940,- 
 Dotace % 77,3% 
 
Usnesení č. 273/12 
zastupitelstvo města   n e s o u h l a s í 

s výší navržené korekce dotace ROP k projektu „Rekonstrukce místních komunikací“ 
a pověřuje pana starostu jednat s ÚRR o jejím snížení. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 

b) Město obdrželo od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)  Dohody o poskytnutí 
dotací z  Programu rozvoje venkova k projektům „Obnova kaple Sv.Isidora v Hroznějovicích“ a 
„Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké n.Vlt. – 2.etapa“. Obě Dohody byly již se SZIF 
uzavřeny. U obou projektů je plánována realizace v letošním roce a nejsou zahrnuty v rozpočtu, 
byly uvedeny pod čarou s tím, že se čekalo na rozhodnutí SZIF. 
 

1. Obnova kaple Sv. Isidora Hroznějovice 
Předpokládané celkové výdaje           190 164,- Kč 
Z toho způsobilé výdaje   158 470,- Kč 
Předpokládaná dotace 90%   142 623,- Kč 
Vlastní podíl       47 541,- Kč 
 
2. Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou – 2.etapa 
Předpokládané celkové výdaje           621 600,- Kč 
Z toho způsobilé výdaje   518 000,- Kč 
Předpokládaná dotace 90%   466 200,- Kč 
Vlastní podíl     155 400,- Kč 

 
Usnesení č. 274/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 31/12 v příjmové straně ve výši 
142 623,- Kč na „Dotace SZIF- Obnova kaple Sv.Isidora v Hroznějovicích“ a ve výdajové 
straně ve výši 190 164,- Kč  na realizaci projektu „Obnova kaple Sv.Isidora 
v Hroznějovicích“. 
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Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4213 Dotace SZIF- Obnova kaple Sv.Isidora 
v Hroznějovicích 

142,623 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 6121 Obnova kaple Sv.Isidora v Hroznějovicích 190,164 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 

Usnesení č. 275/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 32/12 v příjmové straně ve výši 
466 200,- Kč na „Dotace SZIF- Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké n.Vlt. – 2.etapa“ a 
ve výdajové straně ve výši 621 600,- Kč  na realizaci projektu „Parkoviště v ulici 
Fügnerova v Hluboké n.Vlt. – 2.etapa“. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4213 Dotace SZIF- Parkoviště v ulici Fügnerova 
v Hluboké n.Vlt. – 2.etapa 

466,200 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 6121 Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké n.Vlt. – 
2.etapa 

621,600 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Zastupitelstvo města 20.2.2012 odsouhlasilo podání žádosti o dotaci OPŽP na projekt 
„Bezdrátový místní informační a varovný systém“, na který byla zpracována technicko -
ekonomická studie pod názvem „Protipovodňová opatření pro města Hluboká nad Vltavou“. 
Termín podání žádosti je do 4.6.2012. Původní předpokládaný rozpočet 2 900 tis. Kč se při 
zahrnutí všech částí města do systému navýšil dle studie na 6 174 tis. Kč vč. DPH, z čehož by 
dotace mohla být až 90 % a spoluúčast města 10 % - tj. 617 tis. Kč. Podklady byly 
připravovány tak, aby v uvedeném termínu mohla být žádost podána.  
Rada města dne 2.5.2012 projednala stav přípravy projektu k podání žádosti a jeho upravený 
rozpočet a rozhodla projekt vzhledem k navýšenému rozpočtu zastavit. MÚ na základě toho 
vypověděl smlouvu s poradenskou firmou ŠINDLAR s.r.o., která zpracovávala žádost.  
Zpracovatel studie k žádosti firma Empemont s.r.o. po oznámení, že město odstupuje od 
podání žádosti navrhl redukovaný rozpočet projektu ve výši 3 170 273 Kč v č. DPH, kde 
došlo k redukci projektu, vynětím některých podstatných částí původního projektu, např. 
podružná vysílací pracoviště pro místní části,  elektronické sirény apod. Rovněž takto 
redukovaný rozpočet přesahuje původní představu města.  
Zastupitelstvo města potvrdilo usnesení rady města projekt zastavit. 
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Usnesení č. 276/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

se zastavením projektu „Protipovodňová opatření pro města Hluboká nad Vltavou“ 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Jihočeský kraj poskytl městu neinvestiční příspěvek na podporu akceschopnosti jednotek 
SDH Hluboká nad Vltavou ve výši 57 500,- Kč a SDH Kostelec ve výši 27 000,- Kč. 
Prostředky jsou určeny na  úhradu výdajů spojených s udržením akceschopnosti vybraných 
jednotek SDH – tj, na organizační, technickou a odbornou připravenost sil a prostředků 
k provedení zásahu. 
 
Usnesení č. 277/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

- s přijetím neinvestičního příspěvku Jč kraje  na podporu akceschopnosti jednotek SDH 
Hluboká nad Vltavou a Kostelec ve výši celkem 84,5 tis. Kč (57,5 + 27 tis. Kč), 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 33/12 na příjmové straně na 
„NIV p říspěvek Jč kraje pro SDH Hluboká a SDH Kostelec“ ve výši 84,5 tis. Kč  a na 
výdajové straně na „SDH Hluboká, Kostelec-čerpání NIV příspěvku Jč kraje“ ve výši 
84,5 tis. Kč. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 NIV příspěvek Jč kraje pro SDH Hluboká a 
SDH Kostelec 

84,5 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5137 SDH Hluboká, Kostelec-čerpání NIV příspěvku 
Jč kraje 

84,5 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e)  

i) Nadace ČEZ poskytla městu nadační příspěvek ve výši  200 000,-, který bude použit 
na I.etapu realizace projektu vytvoření zázemí odpočinkové zóny obyvatel domova důchodců. 
Účelem projektu „Odpočinková zóna Domova důchodců“ bude vytvořit odpočinkový prostor 
pro seniory žijící v Domově důchodců Hluboká nad Vltavou a to na pozemcích, které jsou 
součástí pozemků domova důchodců a na navazujících pozemcích, které se uvolnily po 
zboření sousedních hospodářských budov. Na této ploše bude vytvořen odpočinkový prostor v 
několika výškových úrovních s lavičkami, stoly, pergola, prostor pro grilování, plocha pro 
umístění venkovní posilovny, strojů na pohybové posilovaní a rehabilitaci, hřiště na petanque 
apod. Nezpevněné plochy budou osázeny zelení - travnaté plochy, keře, nízkorostoucí stromy. 
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace včetně rozpočtu. Akce musí být 
realizována v roce 2012 a je nutno provést změnu rozpočtu. 
 
Předběžný rozpočet akce dle žádosti  
Celkové náklady na projekt                                               300 000,-  Kč 
Výše prostředků od Nadace ČEZ             200 000,- Kč 
Vlastní zdroje             100 000,- Kč 
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ii)   Žádost o příspěvek Nadace ČEZ v rámci grantového řízení  Oranžové hřiště 2012, 
na akci „Renovace atletické dráhy – ZŠ Hluboká nad Vltavou“ nebyla podpořena. 
 
Usnesení č. 278/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

- s přijetím nadačního příspěvku ČEZ na projekt „Odpočinková zóna Domova 
důchodců„ ve výši celkem 200 tis. Kč, 

-  s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 34/12 na příjmové straně na 
„Příspěvek Nadace ČEZ_Odpočinková zóna Domova důchodců“ ve výši 200 tis. Kč  a 
na výdajové straně na „Odpočinková zóna Domova důchodců“ ve výši 300 tis. Kč. 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 3121 Příspěvek Nadace ČEZ_Odpočinková zóna 
Domova důchodců 

200 

 
Výdej 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6121 Odpočinková zóna Domova důchodců 300 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 6) 
Město Hluboká nad Vltavou schválilo provedení regulačního plánu v lokalitě Pod Pilou 
v Hluboké nad Vltavou – Zámostí. Úkolem regulačního plánu je zpřesnit limity využití území 
a stanovit regulativy pro budoucí výstavbu. V územním plánu města se jedná o území určené 
pro obytnou výstavbu, regulační plán bude vycházet z již dříve předložené a schválené 
územní studie této lokality. 
Zadání bylo doručeno všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. 
Zároveň bylo zveřejněno na vývěsní tabuli města Hluboká nad Vltavou a webových stránkách 
města. V daném termínu předaná stanoviska byla zapracována do zadání pro zpracování 
návrhu regulačního plánu. Takto upravené zadání je předkládáno ke schválení Zastupitelstvu 
města Hluboká nad Vltavou. Z výsledku projednání předmětného zadání vyplynula 
skutečnost, že není nutno zpracovat posouzení vlivů záměru obsaženého v RP na životní 
prostředí podle zvláštního předpisu.  
Obsahuje pokyny pro zpracování návrhu, který bude znovu projednán a předložen radě a 
zastupitelstvu ke schválení. 
 
Usnesení č. 279/12 
zastupitelstvo města     

v souladu s § 64 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 
b e r e  n a  v ě d o m í, 

výsledek projednání zadání regulačního plánu  „Křesín – Pod Pilou“, 
s c h v a l u j e 

zadání s pokyny pro vypracování návrhu regulačního plánu  „Křesín – Pod Pilou“ a 
u k l á d á 

Městskému úřadu, odboru stavebnímu a stavebnímu úřadu zajistit předání zadání 
projektantovi s pokynem pro vypracování návrhu regulačního plánu  „Křesín – Pod 
Pilou“. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 7) Různé. 
a) V souvislosti se zateplováním domova důchodců byly demontovány dřevěné výplně 
zábradlí na lodžiích. Bylo zjištěno, že z cca 2/3 jsou v místě uchycení záhlaví fošen uhnilá 
(stáří cca 20 let), tzn. nelze již použít. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto fošny zpět 
nemontovat a urychleně zpracovat návrh na nové kovové zábradlí ve variantách kovová výplň 
(pororošt) nebo skleněná. Dále bylo provedeno výběrové řízení, kde bylo osloveno 9 zájemců, 
kteří předložili nabídku. Ve variantě se skleněnou výplní (obdobný typ v domě OC Hluboká 
naproti radnici) byla nejnižší nabídka v hodnotě 531 tis. Kč vč. DPH 14%. 
Vzhledem k nutnosti dalšího postupu je nutno rozhodnout, zda vrátit zpět dřevěné zábradlí 
s nutností dodání nových fošen, nebo dodat nové kovové (buď sklo nebo pororošt – cenový 
rozdíl není velký), které má z architektonického důvodu k nově opravené fasádě domova 
důchodců vhodnější vzhled. 
 
Usnesení č. 280/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í    

s dokončením výběrového řízení na nové zábradlí a s předložením výsledku na jednání 
příštího zastupitelstva města k provedení rozpočtového opatření. 

 
 Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b)  Pan starosta informoval zastupitele o vývoji vyplácení prostředků z ROP na výstavbu 
cyklostezky. V důsledku zastavení plateb z ROP na již vybudovanou cyklostezku Hluboká – 
Poněšice bude městem pozastavena realizace projektu výstavby pravobřežní cyklostezky. O 
tomto starosta hodlá informovat ROP dopisem.  
 
Usnesení č. 281/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í    

s informováním ROP o pozastavení realizace projektu výstavby pravobřežní 
cyklostezky ČB – Hluboká z důvodu nevyplácení prostředků z ROP na již realizované 
projekty.  
 

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

c)  Pan Čmejrek upozornil na propadlou vozovku v lokalitě u Barborky v Zámostí. Pan Raus 
přislíbil, že věc prověří a zajistí opravu. 
 
d)  Pan Šindelář požádal o zakoupení a umístění dvou kusů nových stromků na prostranství 
před domem Podzámčí na Masarykově třídě. Tyto stromky byly nedávno zničeny neznámými 
vandaly. Ing. Adámek k věci uvedl, že vlastník objektu Podzámčí přislíbil stromky na své 
náklady obnovit. 
 
e)  Pan Slepička se ještě vrátil k bodu 7a) a navrhl z časových důvodů pověřit radu města 
rozhodnutím o realizaci akce „Zábradlí na lodžiích DD“ v intencích ceny uvedené v bodě 7a). 
Rozpočtové opatření bude projednáno na následujícím jednání zastupitelstva města. 
 
Usnesení č. 282/12 
zastupitelstvo města   p o v ě ř u j e     

radu města rozhodnutím o realizaci akce „Zábradlí na lodžiích DD“ v intencích ceny 
uvedené v bodě 7a).  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 0. 
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f) Pan Šťastný informoval zastupitele, že byly spuštěny nové webové stránky města a že byla 
spuštěna bezplatná WIFI síť v centru města. 
 
   
Po vyčerpání bodů programu pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání 
zastupitelstva města ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Jiří Prokeš Karel Vácha 

starosta města  ověřovatelé zápisu 
 


