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Z á p i s 
z 13. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 18.6.2012.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  18 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka,             

JUDr. Dusil – k bodu 3b,c 
 
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 18 zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášeníschopné.  
 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
V úvodu zastupitelstvo určilo jako dalšího oddávajícího Bc. Davida Šťastného.  
 
Usnesení č. 283/12 
zastupitelstvo města   u r č u j e  

jako dalšího oddávajícího Bc. Davida Šťastného.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  17, zdržel se – 1, proti - 0      
 
Současně zastupitelstvo schválilo odměnu nového zastupitele v souladu s již odsouhlasenou 
výší odměn. Odměna Bc. Šťastného činí za mandát zastupitele 594,- Kč a za člena Komise 
pro občanské záležitosti a kulturu 600,- Kč, tj. celkem 1194,- Kč. 
 
Usnesení č. 284/12 
zastupitelstvo města   b e r e  n a  v ě d o m í 

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

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, zdržel se – 0, 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.  
 
Usnesení č. 285/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pešl, p. Čmejrek, p. Šťastný 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, zdržel se –  3, proti - 0     
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Usnesení č. 286/12 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Karvánka, Mgr. Dvořákovou 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro –  16, zdržel se - 2, proti - 0       
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem zasedání. Zastupitelstvo program 
jednání schválilo. 
 
Usnesení č. 287/12 
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 svazku obcí Blata a Budějovicko sever. 
3) Dispozice s majetkem.  

a) Prodej části pozemku parc. č. 1656/2 v k.ú. Hluboká n. Vlt. (Fidelák, u munické 
křižovatky) - Ing. Horník.  

b) Majetkoprávní vypořádání částí pozemků p.č. 959/21, 1156/2 v k.ú. Hluboká n.Vlt. - 
p. Raus.  

c) Mimosoudní vyrovnání s p. Čížkem a manž. Mikolášovými - pozemky v lokalitě u 
Munického rybníka.  

d) Prodej pozemků (zaplocené pozemky u rekr. chalupy) - p. Pokorný.  
e) Převzetí pozemku pod cestou na Vývarce - p. Mašek, p. Slepička. 
f) Název ulice – ZTV Holý Vrch IV. 

4) Rozpočtová opatření.  
a) RO schválená RM na základě pověření od ZM k 28.5.2012 a OV Líšnice - na vědomí.  
b) RO účetního charakteru k 31.5.2012 
c) Zábradlí na lodžiích DD  
d) Grant JčK na Renovaci památníku obětí I. a II. světové války v Hluboké.  
e) Dar LČR s.p. pro pěvecký sbor Záviš.  
f) Vodovod a kanalizace Vývarka – uložení chrániček. 
g) ČEZ – Oranžový rok 2012. 
h) Příspěvek na rozvoj města. 
i) Náklady na žáka v ZŠ Týn n.V. 
j) Zvýšené náklady na dětská hřiště – PMH. 
k) Havárie VO Hosínská – PMH. 
l) Zateplení DD – navýšení rozpočtu o zvýšené DPH. 
m) Výměna oken MŠ Masarykova 56.  

5) Územní plány.  
6) Granty a dotace 

a) Informace o dotaci OPŽP na projekt Zateplení ZŠ. 
b) Akceptace žádosti o dotaci OPŽP na projekt Zateplení ZŠ Hluboká n.V. 

7) Různé. 
a) Bezpečné branky – přijetí daru a darování. 
b) Vyhlídkový vláček – povolení používání cesty. 
c) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na zametací vůz pro PMH. 
d) Oprava komunikace – Hradčany. 
e) Příspěvek na veřejnou jízdu pro bruslaře ČB-Hluboká-CB – TJ Sokol Hluboká n.Vlt. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
Město Hluboká nad Vltavou je členem Svazku obcí Budějovicko-Sever a Svazku obcí Blata.  
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.  

• Svazek obcí Blata :  přezkumem hospodaření za r. 2011 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Členská schůze členů svazku obcí projednala závěrečný účet r. 2011 
dne 13.06.2012 bez výhrad. 

• Svazek obcí Budějovicko – Sever : přezkumem hospodaření za r. 2011 byly 
v rámci dílčího přezkumu zjištěny chyby a nedostatky, které byly napraveny. 
Členská schůze členů svazku obcí projedná závěrečný účet za r. 2011 až 27. června 
2012. Poté bude ZÚ předložen k projednání na nejbližším zasedání ZM. 

 
Usnesení č. 288/12 
zastupitelstvo  města   b e r e   n a   v ě d o m í      

Závěrečný účet Svazku obcí Blata za r. 2011, včetně výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku obcí za r. 2011. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 3) 
a) Na město se obrátil Ing. František Horník, bytem Hamry 499, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou, se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1656/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Ing. 
Horník je vlastníkem pozemku parc. č. st. 500, domu na něm stojícího a dále pozemku parc. č. 
1660/1, které s dotčeným pozemkem sousedí. Ing. Horník hodlá rodinný dům na pozemku             
parc. č. st. 500 rekonstruovat a koupí části pozemku parc. č. 1656/2 by si rozšířil stávající 
parcelu. K věci je třeba dodat, že část pozemku, o jejíž koupi Ing. Horník žádá, má již od roku 
1990 pronajatou a zaplocenou. Pro prodej bude na náklady žadatele vypracován oddělovací 
GP, kterým bude oddělen nový pozemek o výměře 301 m2. Žadatel předložil i stanovisko 
SÚS JČK (z důvodu možné budoucí stavby kruhového objezdu v místě), která nemá proti 
prodeji námitek a dále stanovisko spol. E.ON (z důvodu blízkosti stavby trafostanice), která 
rovněž nemá proti prodeji námitek.       
 
Usnesení č. 289/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í      

s prodejem části pozemku parc. č. 1656/2 o výměře 301 m2 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou, Ing. Františku Horníkovi, bytem Hamry 499, 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 - 1. 
 
b) Na město se v zastoupení manželů Rausových, bytem Palackého 661, Hluboká nad 
Vltavou, obrátil advokát JUDr. Ladislav Dusil se žádostí o majetkoprávní vypořádání části 
pozemku parc. č. st. 1156/2 o výměře 30 m2 a pozemku parc. č. 959/21 o výměře 181 m2 
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v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Okolnosti případu JUDr. Dusil podrobně vysvětluje ve svém 
dopise ze dne 26.4.2012, jenž tvoří přílohu tohoto materiálu. JUDr. Dusil žádá zastupitelstvo, 
aby schválilo sepsání prohlášení o právně významné skutečnosti, že dotčené pozemky jsou ve 
vlastnictví manželů Rausových, resp. jejich syna Tomáše Rause. Obdobný případ již byl řešen 
v roce 2010, přičemž nesoulad ve vlastnických vztazích shora uvedených pozemků byl zjištěn 
v rámci digitalizace k.ú. Hluboká nad Vltavou.   
 
Usnesení č. 290/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

se sepsáním prohlášení o právně významné skutečnosti, že pozemky parc. č. st. 1156/2 
o výměře 30 m2 a parc. č. 959/21 o výměře 181 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou jsou ve 
vlastnictví manželů Rausových, bytem Palackého 661, Hluboká nad Vltavou, resp. 
jejich syna Tomáše Rause, bytem tamtéž. Zastupitelstvo města ukládá MÚ 
administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušného souhlasného prohlášení.    

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
c) Dne 23.5.2012 jsme od právního zástupce města JUDr. Dusila obdrželi předběžný závěr 
z jednání Krajského soudu ve sporu mezi městem Hluboká nad Vltavou a p. Čížkem a manž. 
Mikulášovými o odstranění stavby kanalizačního sběrače v lokalitě U Munického rybníka. 
Jedná se o soudní spor, který trvá již více jak sedm let a v současné době se již po několikáté 
vrátil k odvolacímu Krajskému soudu v Českých Budějovicích. 
Žalobce navrhuje věc vyřešit mimosoudní cestou, kdy navrhuje směnit svůj pozemek         
parc. č.1650/11 o výměře 1.386 m2 za část pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1656/1 o 
stejné výměře. Dále požaduje prodej pozemku parc. č. 1656/4 o výměře 651 m2, vše v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, za stejnou cenu, za kterou pozemek pořídilo město (727,- Kč/1m2 
pozemku). Žalobce dále navrhuje, aby město prodloužilo inženýrské sítě a komunikaci k nově 
vytvořenému pozemku – viz. přiložená situace. Dle názoru právního zástupce města JUDr. 
Dusila by takto navržené mimosoudní vyrovnání bylo výhodnější než další vedení soudního 
sporu, který je z podnětu protistrany neustále protahován. Navíc město si prodloužením sítí a 
komunikace zpřístupní druhou část pozemku parc. č. 1656/1. 
Rada města se návrhem zabývala a doporučuje na toto řešení přistoupit za předpokladu, že na 
prodloužení inženýrských sítí a komunikace se budou podílet subdodavatel zhotovitele stavby 
kanalizace (MANE stavební) a stavební dozor (ČEVAK). O tomto již probíhají jednání. 
Současný stav vysvětlil osobně JUDr. Dusil. Zastupitelstvo postup odsouhlasilo. Proti návrhu 
hlasovali p.Vácha, Bc. Šindelář a p. Irovský. 
 
Usnesení č. 291/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í    

se směnou pozemku parc. č. 1650/11 o výměře 1.386 m2 ve vlastnictví p. Miroslava 
Čížka, bytem Nákří 83, za část pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1656/1 o stejné 
výměře a dále souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1656/4 o výměře 651 m2 panu 
Miroslavu Čížkovi za cenu 727,- Kč/1m2 převáděné plochy, za podmínky vypořádání 
nabyvatelů s p. Jiřím Joklem z titulu nezaplaceného příspěvku na výstavbu ZTV.  
Zastupitelstvo města dále souhlasí s prodloužením inženýrských sítí a komunikace 
k nově vytvořenému pozemku. Tyto práce budou provedeny na náklady města za 
účasti spol. MANE stavební s.r.o. a ČEVAK a.s. Zastupitelstvo města ukládá MÚ 
zajistit administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu 
podpisem příslušné směnné a kupní smlouvy.  
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 3, zdržel se - 3. 
 
d) Na město se obrátil pan Adam Pokorný, vlastník nemovitosti nacházející se na pozemku 
parc. č. st. 1 v k.ú. Hroznějovice (statek, nacházející se po levé straně při vjezdu do obce 
směrem od Kostelce), se žádostí o prodej pozemků PK parc. č. 807/5 díl 1 o výměře 108 m2 a 
KN parc. č. 823/5 o výměře 74 m2, které jsou ve vlastnictví města. Kolem stavení ve 
vlastnictví žadatelů vede obecní cesta, nicméně tyto pozemky, které jsou její součástí, se 
nacházejí za strouhou (vedoucí podél cesty) a žadatel je seče a čistí, částečně je také má 
zaploceny. Žádá proto o prodej daných pozemků za obvyklých podmínek, čímž by současnou 
faktickou situaci uvedli na právní stav.   
 
Usnesení č. 292/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

s prodejem pozemků PK parc. č. 807/5 díl 1 o výměře 108 m2 a KN parc. č. 823/5 o 
výměře 74 m2, vše v k.ú. Hroznějovice, panu Adamu Pokornému, bytem Široká 19, 
České Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za cenu 70,- 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 - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
e) Na město se obrátili majitelé pozemků a rodinných domů na Vývarce v Hluboké nad 
Vltavou se žádostí o pomoc s řešením přístupu k jejich nemovitostem. V současné době je 
stávající komunikace vedena po soukromých pozemcích. Majitelé nemovitostí navrhují 
provést směnu pozemků tak, aby po dokončení směny byly pozemky pod komunikací 
bezplatně převedeny na město jako veřejné prostranství. jsou v současné době připraveni 
darovat městu pozemek parc. č. 1017/31 o výměře 194 m2 a část pozemku parc.č. 1017/5 o 
výměře 38 m2.  Oba tyto pozemky se nacházejí pod stávající příjezdovou komunikací a jsou 
veřejným prostranstvím ve smyslu ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Usnesení č. 293/12  
zastupitelstvo města  s o u h l a s í 

s převzetím pozemku parc. č. 1017/31 o výměře 194 m2 a části pozemku parc.č. 
1017/5 o výměře 38 m2 do vlastnictví města, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, od 
Jiřího Maška, bytem Žižkova 961 a Jaroslavy Maškové bytem Žižkova 239, Hluboká 
nad Vltavou, nacházejících se pod stávající komunikací na Vývarce. Zastupitelstvo 
města ukládá MÚ zajistit administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Jirsu podpisem příslušné darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) V současné době se dokončuje ZTV Holý Vrch IV. a je nutno pojmenovat nově vzniklé 
ulice. U ulice v pokračování Karla Čapka byl doporučen název Karla Čapka. Nově vzniklé 
ulici tvaru „U“, která na výše jmenovanou ulici navazuje, byl radou města doporučen název 
„T řešňová“ nebo „Třešňovka“ bez určení pořadí. Zastupitelstvo odsouhlasilo název 
Třešňovka. 
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Usnesení č. 294/12 
zastupitelstvo města   u r č u j e  

název ulice „Třešňovka“ pro místní komunikaci v ZTV Holý Vrch IV. Hluboká nad 
Vltavou, která je umístěna na pozemcích parcelní číslo 2080/12, 466/4 a 452/7 
katastrální území Hluboká nad Vltavou. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 1, zdržel se - 0. 
 
K bodu 4) 
a) 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 jednání posledního zastupitelstva města radou 
města schválena rozpočtová opatření účetního charakteru k 28.05.2012:  

• RO č. 35/12 ze dne 28.05.2012, usnesení č. 696/12  
• RO č. 43/12 ze dne 28.05.2012, usnesení č. 717/12: 

 
Usnesení č. 295/12 
zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtové opatření č. 35/12 a rozpočtové opatření č. 43/12 obě schválené radou města 
dne 28.05.2012 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstva města 
usnesením č. 86/11. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b) Předložena jsou rozpočtová opatření k 31.5.2012: 

a) Příjmy, výdaje – celkem ve výsledku 346,9 tis. Kč příjem do rozpočtu – především 
příjmy za VHP, lesy a další drobné příjmy a výdaje  

b) RO účetního charakteru k 31.5.2012 - přesuny mezi paragrafy a položkami 
 

Usnesení č. 296/12 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 45/12 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „Příjmy a výdaje k 31.5.2012“ dle Přílohy č. 1 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 297/12  
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 46/12 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „Rozpočtové opatření účetního charakteru k 31.5.2012“ dle Přílohy č. 2 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
c) Zastupitelstvo města bylo dne 14.05.2012 informováno, že v souvislosti se zateplováním 
domova důchodců byly demontovány dřevěné výplně zábradlí na lodžiích. Zastupitelstvo 
města akceptovalo variantu skleněná výplň a souhlasilo s dokončením výběrového řízení. Na 
návrh ředitele DD a z časových důvodů rada města na základě pověření od ZM rozhodla dne 
28.05.2012 o realizaci akce „Zábradlí na lodžiích DD“ v intencích projednané předběžné ceny 
akce s tím, že příslušné RO provede následující jednání ZM. S firmou HAKO CB s.r.o. byla 
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dohodnuta změna výplní průhledného „zelenkavého“ skla na sklo mléčné průsvitné 
neprůhledné. Tato změna znamená úpravu ceny na 505 tis. Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 298/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 47/12 ve výdajové části ve výši 505 tis. 
Kč  na akci „Zábradlí na lodžiích DD“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4357 5171 Zábradlí na lodžiích DD 505 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d) Město obdrželo na základě žádosti grant z GP Jč kraje Úcta k předkům ve výši 25 000,- Kč. 
V rámci tohoto projektu budou provedeny nutné renovační práce na pomníku na p.p.č. 26/6, 
Horní ulice - u hřbitova. Vzhledem k nižší přidělené dotaci zvolila rada města redukovanou 
variantu financování projektu č. 3, kdy rozsah prací bude omezen na očištění pískovcové části 
památníku, podstavce, očištění a obroušení schůdků, vyspárování a dotmelení porušených 
kamenných částí plotu. Celkové náklady 29 900,- Kč, grant JčK 25 000,- Kč, podíl města 
4 900,- Kč. 
 
Usnesení č. 299/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í 

- s přijetím grantu Jč kraje na projekt „Renovace památníku obětí I. a II. světové 
války – Hluboká nad Vltavou“ ve výši 25 000,- Kč a s financováním projektu dle 
varianty 3, 

- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 48/12 v příjmové části ve výši 
25 tis. Kč na „Grant JčK - Renovace památníku obětí I. a II. světové války – 
Hluboká nad Vltavou“ a ve výdajové části ve výši 29,9 tis. Kč na „Renovace 
památníku obětí I. a II. světové války – Hluboká nad Vltavou“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Grant JčK - Renovace památníku obětí I. a II. 
světové války – Hluboká nad Vltavou   (UZ 385) 

25 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3632 5xxx Renovace památníku obětí I. a II. světové války 
– Hluboká nad Vltavou                        (UZ 385) 

29,9 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
e) Lesy ČR s.p. darují v souladu s usnesením vlády pro poskytování sponzorských darů 
v oblasti školství, vědy a péče o mládež za účelem podpory akcí na využití volného času a 
rozvíjení talentu dětí a mládeže městu částku 3 tis. Kč na úhradu nákladů na projekt 
Mezinárodní pěvecký festival „Feuer und Stimme“ 2012, kterého se účastní pěvecký sbor 
Záviš. 
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Usnesení č. 300/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í 

- s přijetím daru od LČR s.p. na projekt „Mezinárodní pěvecký festival „Feuer und 
Stimme 2012“ ve výši 3 tis. Kč  

- se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 49/12 v příjmové části ve výši 3 tis. 
Kč na „Dar LČR s.p. - Mezinárodní pěvecký festival „Feuer und Stimme 2012“ a 
ve výdajové části ve výši 3 tis. Kč na „Pěvecký sbor Záviš - Mezinárodní pěvecký 
festival „Feuer und Stimme“ 2012“ 

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 3xxx Dar od LČR s.p. - Mezinárodní pěvecký festival 
Feuer und Stimme 2012 

3 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5169 Pěvecký sbor Záviš - Mezinárodní pěvecký 
festival Feuer und Stimme 2012       

3 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
f) V souvislosti s prováděním prací na stavbě Jihočeského kraje – Odvodnění komunikace 
III/1461 v Hluboké nad Vltavou – Zámostí (pod železniční tratí u nádraží Zámostí) se nabízí 
možnost uložit v prostoru viaduktu a při zajištěné uzavírce silnice chráničky pro budoucí 
kanalizaci a vodovod pro lokalitu nad tratí. Na uvedené sítě je v současné době vydáno 
územní rozhodnutí.  Stavbu provádí společnost Strabag a.s., která zpracovala rozpočet na 
uložení chrániček v ceně 380 tis. Kč bez DPH. Po případném dokončení tohoto úseku by 
stavba mohla pokračovat po současně nezpevněných pozemcích za nižší náklady a za 
možného přispění vlastníků nemovitostí v dané lokalitě. Po dokončení stavby odvodnění 
předpokládá SÚS položení nového asfaltového koberce v prostoru viaduktu a křižovatky a 
nový zásah do vozovky by nebyl vhodný. 
 
Usnesení č. 301/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 50/12 ve výdajové části ve 
výši 456 tis. Kč na „Vodovod a kanalizace Vývarka – uložení chrániček“  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 6121 Vodovod a kanalizace Vývarka – uložení 
chrániček 

456 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
g) Město podalo žádost o podporu v rámci programu ČEZ „Oranžový rok 2012 v ZHP ETE“  
ve výši 200 tis. Kč za reklamu ČEZ při akcích zaměřených na mládež, kulturu, sport apod. 
s tím, že prostředky budou použity na akce osadních výborů  a  Vinařské slavnosti a Rybářské 
slavnosti a obdrželo částku 200 tis. Kč. 
Rada města 13.2.2012 rozdělila použití předpokládané podpory takto: 
Vinařské slavnosti a Rybářské slavnosti …   100 tis. Kč 
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Akce osadních výborů   …………………...  100 tis. Kč 
Podmínkou je presentace ČEZ na akcích zařazených do Oranžového roku – umístění loga 
v místě konání akce a na propagačních materiálech. 
Nyní ČEZ zaslal objednávku na reklamu ve výši 200 tis. Kč a je nutno provést související 
rozpočtová opatření. 
 
Usnesení č. 302/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 51/12 v příjmové části ve 
výši 240 tis. Kč vč. DPH na „Reklama ČEZ“ ve výdajové části ve výši 100 tis. Kč na 
„Osadní výbory“, ve výši 100 tis. Kč na „Slavnosti města“ a ve výši 40 tis. Kč na 
„DPH“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2111 Reklama ČEZ 240 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5169 Osadní výbory 100 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5222 Slavnosti vína a Rybářské slavnosti 100 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6310 5362 DPH 40 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - , proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Vzhledem k tomu, že poskytnutím podpory od ČEZ dojde k úspoře rozpočtovaných výdajů na 
Slavnosti vína a Rybářské slavnosti ve výši 100 tis. Kč byla projednána i žádost Baseball a 
Softball Clubu s.r.o. o podporu mistrovství Evropy žáků v baseballu, které bude probíhat 
v baseballovém areálu od 30.6.2012. V této souvislosti vystoupil také zastupitel Karel Vácha, 
který jako předseda TJ Hluboká n.V. požádal o podporu 2 mládežnických družstev fotbalu, 
která postoupila do krajské soutěže. Předložený návrh na rozdělení ušetřené částky 100 tis. Kč 
v poměru 50 tis. Kč baseballu a 50 tis. Kč TJ Hluboká n.V. byl schválen. 
 
Usnesení č. 303/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 52/12 ve výdajové části 
snížením o 100 tis. Kč z položky „Slavnosti vína a Rybářské slavnosti“ a s rozdělením 
této částky ve výdajové části ve výši 50 tis. Kč na „Mistrovství Evropy v baseballu 
žáků – příspěvek Baseball a Softball Club o.s.“ a ve výši 50 tis. Kč na „Podpora 
mládežnických družstev fotbalu – příspěvek TJ Hluboká n.V.“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5xxx Slavnosti vína a Rybářské slavnosti    snížení o -100 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Mistrovství Evropy v baseballu žáků – příspěvek 
Baseball a Softball Club o.s. 

50 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Podpora mládežnických družstev fotbalu – 
příspěvek TJ Hluboká n.V. 

50 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 0, zdržel se - 6. 
 
h) V souladu se záměrem města o pronájmu bytu č. 9 v bytovém domě Masarykova čp. 983 
(sýpky) byl byt přidělen usnesením RM č. 644/12 ze dne 02.05.2012 paní Věře Trávníčkové, 
která městu poskytla příspěvek na rozvoj města ve výši 210 tis. Kč, který je nutno přijmout do 
rozpočtu. 
 
Usnesení č. 304/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 53/12 v příjmové části ve 
výši 210 tis. Kč na „Příspěvek na rozvoj města-Trávníčková“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 2321 Příspěvek na rozvoj města-Trávníčková 210 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
i) Město Týn n.Vlt. vyúčtovalo městu neinvestiční náklady za r. 2011 za žáka Martina Šímu, 
Líšnice 12, který plní základní školní docházku ve speciální třídě v ZŠ Týn.n.Vlt. ve výši 
11 184,- Kč. 
 
Usnesení č. 305/12 
zastupitelstvo  města  s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 54/12 ve výdajové části ve 
výši 11,184 tis. Kč na „Náklady na žáka v ZŠ – Město Týn n.Vlt.“  

 
Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3113 5321 Náklady na žáka v ZŠ – Město Týn n.Vlt. 11,184 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
j) Z bezpečnostních důvodů došlo na některých dětských hříštích ve městě k výměně hracích 
prvků a zároveň byla provedena revize stávajících. Tím došlo k překročení částky určené ve 
finančním rozpočtu města o 10.681,- Kč. 
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Usnesení č. 306/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 55/12 ve výdajové části navýšením o 
10,681 tis. Kč  na akci „Dětská hřiště údržba“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5171 Dětská hřiště údržba                     navýšení o 10,681 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
k) Při zjišťování poruchy v Hosínské ul. bylo zjištěno, že kabel V.O. je na čtyřech místech 
poškozen. Proto byl vyměněn v délce cca 20 m.  
 
Usnesení č. 307/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 56/12 ve výdajové části ve výši 19,399 
tis. Kč  na akci „VO Hosínská - havárie“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3631 5171 VO Hosínská - havárie                      19,399 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
l) Vzhledem ke změně snížené sazby DPH na stavební práce realizované v rámci projektu 
„Domov důchodců Hluboká nad Vltavou – snížení energetické náročnosti“ (sociální bydlení) 
je nutné navýšit výdajovou položku rozpočtu 2012 na tuto akci. 
Původní sazba daně - 10%, od 01.04.2012  - 14%, což činí na vyfakturovaných stavebních 
pracích rozdíl 62 717,94 Kč, o které je potřeba rozpočet navýšit. 
Příjmová položka rozpočtu se nemění. 
 
Zastupitelstvo města by mělo provést změnu rozpočtu. 
 
Rekapitulace Příjem                tis. Kč Výdaj                      tis. Kč 
Rozpočet 2 228 4 785 
Očekávaná skutečnost 2 228 4 848 
Rozdíl 0 + 63 
 
Usnesení č. 308/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 57/12 ve výdajové části navýšením o 
63 tis. Kč  na akci „Zateplení DD“. 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4357 6121 Zateplení DD                                  navýšení o 63 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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m) V souvislosti se špatným stavem oken a vytápění v objektu mateřské školy č.p. 56, kdy při 
letošní zimě nešlo třídy vytopit na požadovanou teplotu a náklady na vytápění dosahují 
hodnot mimo rozpočet školky bylo provedeno výběrové řízení na výměnu oken. Bylo 
osloveno 11 uchazečů, nabídek bylo předloženo 7. Výběrovou komisí byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější nabídka společnosti Protherm s.r.o. (plastová okna od fy Otherm CB s.r.o.) 
s cenovou nabídkou vč. DPH 1.196.060,- ve variantě U (prostupnost tepla) 1,2 W/m2K a 
1.251.511,- Kč ve variantě U - 0,8 W/m2K. (rozdíl mezi oběma variantami je 55 tis. Kč t.j. 
4,5%). Rada požadavek projednala a vzhledem k finanční situaci řešení v navržených 
variantách neodsouhlasila. 
Na zateplení stavby nelze požádat o dotaci SFŽP, neboť historický vzhled stavby neumožňuje 
provést standardní zateplení fasády. 
Uvedená akce není v rozpočtu města na letošní rok.  
MŠ může letos přispět částkou maximálně 310 tis. Kč (použití prostředků z rezervního fondu 
MŠ). Po dohodě MŠ, MÚ, zpracovatele návrhu a výkazu výměr a dodavatele navržena 
varianta: 

• provést výměnu všech oken a dveří v místnostech ve 2.N.P. s okny na severní 
stranu (severovýchod, severozápad) v letošním roce v hodnotě 410 tis. Kč vč. 
DPH 

• pokračovat s výměnou oken v dalších letech dle rozpočtových možností. 
 
Usnesení č. 309/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

s uzavřením smlouvy se společností Protherm s.r.o. a provedením výměny oken 
v objektu Mateřské školky č.p. 56 v Hluboké nad Vltavou v letošním roce v celkové 
maximální hodnotě 410 tis. Kč vč. DPH. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Usnesení č. 310/12 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 58/12 ve výdajové části ve výši 100 tis. 
Kč na akci „Mateřská škola – výměna oken“ s tím, že zbývající část 310 tis. Kč uhradí 
MŠ z vlastních zdrojů.   

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3111 5331 Mateřská škola – výměna oken           100 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 5) 
Na město Hluboká nad Vltavou se obrátili Zdeněk a Ilona Pavlovských, České Budějovice se 
žádostí o provedení změny územního plánu na pozemku 2613/2 katastrální území Poněšice.  
 
Usnesení č. 311/12 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í  

s provedením změny územního plánu města Hluboká nad Vltavou spočívající 
v rozšíření zastavitelného území o pozemek parcelní číslo 2613/2 katastrální 
území Poněšice. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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K bodu 6) 
a) Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou 

Projekt bude realizován s dotací Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP. Do 
konce roku 2011 byly Fondu předloženy ke kontrole podklady pro Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (RoPD). Dle metodiky Fondu měly být podklady zkontrolovány do 
2 měsíců a následně podepsána Smlouva o poskytnutí  dotace a vydáno RoPD. 
Fyzická realizace zateplení ZŠ měla být realizována v termínu od 15.5.2012. Kontrola 
předložených podkladů byla ale Fondem i přes opakované urgence ukončena až 
v měsíci květnu a Smlouva není dosud podepsána a RoPD není vydáno. Důvodem 
bylo, že na základě pokynu Ministerstva financí, bylo dočasně pozastaveno vydávání 
RoPD. Dle aktuální informace byl proces vydávání  RoPD obnoven a podpis Smlouvy 
se očekává v druhé polovině června. 
 

b) Zateplení MŠ Hluboká nad Vltavou - SFŽP informuje, že žádost o podporu 
z prostředků OPŽP na projekt „Zateplení MŠ Hluboká nad Vltavou“ byla 
akceptována. Žádost bude předložena k dalšímu řízení a konečné stanovisko bude 
sděleno po rozhodnutí ministra ŽP. 

 
Usnesení č. 312/12 
zastupitelstvo  města   b e r e   n a   v ě d o m í 

- informaci o  aktuálním stavu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP a  o 
realizaci projektu „Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou“ , 

- informaci o schvalovacím procesu žádosti o dotaci OPŽP na projekt „Zateplení 
MŠ Hluboká nad Vltavou“ 

 
K bodu 7) Různé. 
a) V rámci projektu Bezpečné branky, jehož partnery jsou Jihočeský kraj a JE Temelín ze 
Skupiny ČEZ a jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí a mládeže na fotbalových hřištích, bylo 
vybráno i město Hluboká nad Vltavou jako příjemce nefinančního daru v podobě dvou 
bezpečných branek se sítěmi. Dosud bylo touto formou rozděleno v kraji prostřednictvím obcí 
196 branek do 98 klubů v hodnotě 4,8 mil. Kč. Obce branky dále darují vybraným sportovním 
oddílům. V rámci města Hluboká byla v r. 2011 obdarována TJ Hluboká n.V.  V r. 2012 bude 
obdarováno dalších 40 klubů.  
Předmětem daru jsou 2 ks  bezpečných, výrobcem certifikovaných, fotbalových branek Junior 
z kompozitních materiálů o rozměrech 5 x 2 m se sítěmi v hodnotě 45 600,- Kč. Branky jsou 
vyrobeny z lehkých pevných materiálů se zesílenými patkami, které nedovolují snadné 
převrácení a tím možné zranění. Váha branky 52 kg. Partneři projektu dar poskytují obcím 
prostřednictvím Okresního sdružení ČSTV v okrese Jindřichův Hradec, ul. Jarošovská 743/II, 
PSČ 377 01, IČ: 00435406. Zastupitelstvo dar přijalo a na základě doporučení OV ČSTV 
branky dále darovalo v rámci zlepšení materiálních a bezpečnějších podmínek pro výchovu a 
sportovní přípravu dětí a mládeže fotbalovému oddílu FC MARINER Bavorovice, s.r.o. 
 
Usnesení č. 313/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í      

s přijetím materiálního daru od Okresního sdružení ČSTV v okrese Jindřichův Hradec, 
ul. Jarošovská 743/II, PSČ 377 01, IČ: 00435406, ve formě dvou fotbalových branek 
Junior o rozměrech 5x2 metry v celkové hodnotě 45 600,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné darovací smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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Usnesení č. 314/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í      

s poskytnutím materiálního daru pro FC MARINER Bavorovice, s.r.o., Bavorovice 87, 
373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 26030497, ve formě dvou fotbalových branek Junior 
o rozměrech 5x2 metry v celkové hodnotě 45 600,- Kč, v rámci zlepšení materiálních 
a bezpečnějších podmínek pro výchovu a sportovní přípravu dětí a mládeže 
fotbalového oddílu a pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
b)  Na MÚ se obrátili pánové Pavel Horák a Miroslav Dvořák se žádostí o povolení vjezdu na 
pozemek města č. 1671/1 (okolo Židovského hřbitova a Munického rybníka) z důvodu 
zamýšlené trasy vyhlídkového vláčku. Rada po diskuzi usoudila, že vzhledem k množství 
chodců v této odpočinkové lokalitě a k šířce komunikace není tato trasa pro jízdy 
vyhlídkového vláčku vhodná. Zastupitelstvo po předložení nových informací žádosti 
vyhovělo pod podmínkou, že si provozovatelé zajistí všechna platná povolení k této činnosti, 
zejména pak povolení Policie ČR k vjezdu z hráze na veřejnou komunikaci a dále pod 
podmínkou, že provozovatelé budou na své náklady udržovat hráz tak, že nedojde 
k jakémukoli poškození vlivem jejich činnosti. Pozemky budou provozovatelům k užívání 
předány správcem majetku města PMH a po skončení sezony budou v bezvadném stavu opět 
převzaty.   
 
Usnesení č. 315/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í      

s vjezdem vyhlídkového vláčku pánů Pavla Horáka a Miroslava Dvořáka na pozemek 
města č. 1671/1 (cesta okolo Židovského hřbitova a Munického rybníka) zkušebně na 
turistickou sezonu 2012. Podmínkou je, že si provozovatelé zajistí všechna platná 
povolení k této činnosti, zejména pak povolení Policie ČR k vjezdu na hráze a výjezdu 
zpět na veřejnou komunikaci a tato povolení předloží městu. Poté město protokolárně 
předá provozovatelům pozemek města do užívání. Provozovatel bude povinen 
udržovat pozemek města na své náklady po celou dobu provozu tak, aby bylo zajištěno 
jeho bezpečné používání pro všechny uživatele. Po skončení užívání provozovatel 
protokolárně předá městu pozemek zpět. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 1. 
 

c)  MŽP vyhlašuje od 1.6.2012 do 31.8.2012 XXXVIII. výzvu pro podávání žádostí o 
poskytnutí podpory  v rámci OPŽP, která se krom jiného týká i 90ti procentní podpory při 
pořízení zametacího stroje v hodnotě 2,5mil. Kč. 
PMH požádal ZM o souhlas s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím poradenské firmy. 
 
Usnesení č. 316/12 
zastupitelstvo  města    s o u h l a s í  

s tím, aby PMH Hluboká nad Vltavou podalo žádost o dotaci OPŽP na projekt 
„Pořízení zametacího  stroje PMH Hluboká nad Vltavou“ s celkovými 
 předpokládanými náklady ve výši 3 241 000,- Kč 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
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Usnesení č. 317/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 59/12 ve výdajové straně ve 
výši 186 tis. Kč na „PMH – dotace na poradenství k žádosti o dotaci zametací vůz“ 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5331 PMH-dotace na poradenství k žádosti o dotaci 
zametací vůz              

186 

 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
d)  Na základě požadavku předložil p. Raus tři nabídky na opravu ul. Hradčany. Jedná se o 
nabídky s cenou 59,904 tis. Kč – od spol. Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby, 61,152 
tis.Kč – od spol. SOMARO CZ, s.r.o. a 112,320 tis.Kč od spol. Jan Cimbulka. 
 
Usnesení č. 318/12 
zastupitelstvo města s o u h l a s í  

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č.  60/12 ve výdajové  části na akci 
„Oprava ul. Hradčany“ ve výši 60 tis. Kč. a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy se spol. Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby, s podmínkou, že oprava 
bude provedena do 22.6.2012                  

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2212 5171 Oprava ul. Hradčany              60  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - , proti - 0, zdržel se - . 
 
e)  TJ Sokol Hluboká nad Vltavou pořádá s městem Hluboká n.V. dne 30.6.2012 „Veřejnou 
jízdu pro bruslaře na uzavřeném okruhu Č.Budějovice – Hluboká n.V. – Č.Budějovice“ a 
požádala o finanční příspěvek. Příspěvek bude použit na propagaci akce a na zajištění 
Zdravotnické záchranné služby Jč kraje. 
 
Usnesení č. 319/12 
zastupitelstvo  města   s o u h l a s í  

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č.  61/12 ve výdajové části ve 
výši 5  tis. Kč na „Příspěvek  TJ Sokol Hluboká n.V. - Veřejná jízda pro bruslaře 
 ČB –  Hluboká – ČB“  

 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvek  TJ Sokol Hluboká n.V. - Veřejná 
jízda pro bruslaře  ČB –  Hluboká – ČB“  

5 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 12, proti - 2, zdržel se - 4. 
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Vzhledem ke shora uvedenému navrhl p. Šindelář revokovat usnesení zastupitelstva přijaté 
pod bodem 4g), nicméně tento jeho návrh nebyl v hlasování přijat. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 6, proti - 12, zdržel se - 0. 
 
f) Pan Irovský požádal MÚ, aby vstoupil do jednání o změně objízdné trasy vyplývající 
z dopravního omezení vyvolaného opravou železničního mostu u Bavorovic. Konkrétně 
požádal o osazení semaforu na křižovatku za obcí Dasný, kde dochází k nebezpečným 
dopravním situacím. Starosta přislíbil věc projednat  se zástupci Jihočeského kraje. 
 
g)  MUDr. Pešl požádal o prověření možnosti snížení povolené rychlosti v lokalitě Hamry a 
v lokalitě u základní školy. V těchto místech je zvýšený pohyb osob a dětí a řidiči zde jezdí 
nepřiměřeně rychle. Starosta přislíbil věc projednat s MP, která bude těmto místům věnovat 
zvýšenou pozornost. 
 
h)  Pan Irovský požádal PMH o opravu komunikace na hlavní třídě před bufetem Kozel. Pan 
Raus přislíbil, že se bude věcí zabývat.  
   
Po vyčerpání bodů programu pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání 
zastupitelstva města ukončil. 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Jiří Karvánek Mgr. Lenka Dvořáková 

starosta města  ověřovatelé zápisu 
 


