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Zápis 
ze 17. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 10. 2. 2020. 
 
Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Jindřich Soukal, Karel 

Vácha, Jan Piskač.  
Omluveni: Ing. Aleš Raus, Ph.D., Bc. David Šťastný. 
   
K bodu 1)  
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 602/20 
rada města s c h v a l u j e    následující program: 

1. Schválení programu. 
2. Návrh rozpočtu na r. 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 – 2024. 
3. Dispozice s majetkem:  

a. Věcná břemena - kabely NN - k.ú. Hluboká, Hrdějovice, Munice, Líšnice u 
Kostelce - E.ON ČR.  

b. Uzavření smlouvy o společnosti - rekonstrukce KK u Penny – JČK – STAŽENO 
Z PROGRAMU. 

c. Dohoda o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku - Karlův Hrádek - Lesy 
ČR. 

d. Žádost o prodej pozemku parc. č. 35/7 v k.ú. Purkarec - manž. Horákovi. 
e. Žádost o pronájem pozemků pro pastvu v k.ú. Líšnice u Kostelce - pí. 

Trávníčková. 
f. Žádost o prodej pozemku parc. č. 134/3 (pozemek u zeleného domu u sýpky) v 

k.ú. Hluboká - p. Moflar. 
g. Založení spolku Karlův Hrádek. 
h. Směna pozemků u nové fotbalové tribuny s TJ Hluboká nad Vltavou.  
i. Žádost farnosti Hluboká o převod zvonů v Hluboké a v Purkarci do majetku 

města.  
j. Žádost Roj Food s.r.o. o souhlas s umístěním předzahrádky u provozovny 

Masarykova 972 (po bývalé cukrárně Bertík). 
k. Směna pozemků s Jihočeským krajem, resp. SÚS Jihočeského kraje v souvislosti 

s akcí Cyklostezka u silnice II/146 u golfového hřiště.  
l. Směna pozemků s Jihočeským krajem, resp. SÚS Jihočeského kraje v souvislosti 

s akcí Chodníky v křižovatce ulic Poněšická – Dobřejovická 
m. Převod pozemků od SPÚ v souvislosti s akcí Cyklostezka u silnice II/146 u 

golfového hřiště. 
n. Smlouvy a dohody s Římskokatolickou farností Kostelec v souvislosti s akcemi 

Posílení vodárenské soustavy v Kostelci a ČOV Kostelec. 
o. Žádost o prodloužení smlouvy na provoz veřejných WC - p. Bůrka. 
p. Žádost o pronájem garáže u domu Mánesova 661 - p. Reban.  
q. Studie dopravního a hlukového řešení v lokalitě Pod Hůrkou.  
r. Záměr EON umístít kabel NN do rekonstruované komunikace Vltavská - EI 

Projekt s.r.o. 
s. Kácení dubů u hlavního parkoviště a ve sportovním areálu.  
t. Uložení plynové přípojky Fügnerova ul. – Eva Vácha. 

4. Granty a dotace. 
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5. Výběrové řízení: 
a. Vodovod Vývarka západ.  
b. Stavební úpravy Zdravotnického střediska - ordinace lékaře v 2. N. P. 
c. Kompaktor na skládku.  

6. Územní plány: 
a. Změna střechy v Hamru. 
b. územní studie Hvězdáře. 

7. Různé: 
a. Odměny zastupitelů. 
b. Domov důchodců – plat ředitele. 
c. Informace o návrhu zástupců Školské rady SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou za 

zřizovatele.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 2) 

i) Předložena je upravená verze návrhu rozpočtu města na r. 2020, v členění příjmy a 
výdaje. Zařazeny jsou známé a očekávané příjmy a výdaje a jsou zapracované dosud došlé 
připomínky. Rozpočet je vytvořen jako schodkový s tím, že schodek ve výši 40 022,591 tis. Kč 
je vyrovnán zařazením části přebytku hospodaření minulých let, který činí 40 027,842 tis. Kč.  
Změny oproti předchozí verzi jsou vyznačeny žlutě. Rovněž jsou předloženy dílčí rozpočty za 
Bazén, Městskou policii, Správu a Knihovnu. Rozpočty příspěvkových organizací schválila 
rada města dne 13. 1. 2020. Návrh rozpočtu v předloženém znění projednal dne 4. 2. 2019 
finanční výbor a doporučil tento návrh rozpočtu města na r. 2020 schválit. 
Starosta zodpověděl dotazy členů rady. Starosta bude iniciovat jednání se zástupci spol. 
ČEVAK o posilovací stanici u ZŠ za přítomnosti člena rady p. Váchy. Bude projednána otázka 
možné finanční spoluúčasti investorů v území. 

 
Usnesení č. 603/20 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit rozpočet města na r. 2020 dle předloženého návrhu.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
ii) Dále byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na r. 2021 – 2024. 

Tento návrh projednal dne 4. 2. 2019 finanční výbor a doporučil tento návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu schválit. 

 
Usnesení č. 604/20 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021 – 2024 dle 
předloženého návrhu.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 3) 
a) 

i) Na město se v zastoupení společnosti E-ON ČR obrátila projekční kancelář Fiera a.s. 
se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v umístění kabelu NN v pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1217/9 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Jedná se o smyčku NN v lokalitě Na Čtvrtkách, u Mezinárodní školy, pro připojení 
novostavby RD p. Jankovského. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného 
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provedení stavby a za úplatu ve výši dle směrnice města. Jedná se o standardní postup jako 
v obdobných případech. 
 
Usnesení č. 605/20 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího 
v umístění kabelu NN v pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1217/9 v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou. Jedná se o připojení novostavby RD p. Jankovského v lokalitě Na 
Čtvrtkách v Zámostí. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu dle GP 
skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle směrnice města. Rada města ukládá 
MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

ii)  Na město se v zastoupení společnosti E.ON ČR obrátila projekční kancelář GING 
s.r.o. se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelu 
NN v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 577/1, 578/1, 578/4, 854/3 v k.ú. Hrdějovice. 
Jedná se o připojení fotbalgolfového hřiště p. Frantíka v lokalitě Závlahy. Věcné břemeno bude 
zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby a za úplatu ve výši dle směrnice města. 
Jedná se o standardní postup jako v obdobných případech, ve věci už byla v minulosti 
schválena a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
 
Usnesení č. 606/20 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění kabelu NN 
v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 577/1, 578/1, 578/4, 854/3 v k.ú. Hrdějovice. 
Jedná se o připojení fotbalgolfového hřiště p. Frantíka v lokalitě Závlahy. Věcné 
břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, 
za úplatu ve výši dle směrnice města. Rada města ukládá MÚ administraci věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy o 
zřízení věcného břemene.  

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

iii)  Na město se v zastoupení společnosti E.ON ČR obrátila společnosti GING s.r.o. se 
žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelu NN 
v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 67, 68/2, 352/25 v k.ú. Munice. Jedná se o připojení 
pozemku parc. č. 133/7 ve vlastnictví pana Sulka v obci Munice. Věcné břemeno bude zřízeno 
v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby a za úplatu ve výši dle směrnice města. Jedná se 
o standardní postup jako v obdobných případech, ve věci už byla v minulosti schválena a 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.  
 
Usnesení č. 607/20 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění kabelu NN 
v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 67, 68/2, 352/25 v k.ú. Munice. Jedná se o 
připojení pozemku parc. č. 133/7 ve vlastnictví pana Sulka v obci Munice. Věcné 
břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za 
úplatu ve výši dle směrnice města. Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně 
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pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem smlouvy o zřízení věcného 
břemene.  

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

iv) Na město se obrátila společnost Ging s.r.o. se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v uložení a údržbě vedení VN na pozemcích ve vlastnictví 
města KN parc. č. 44/6, 48/2, 48/3, 54/5, 54/28, 54/29, 66/2, 66/3, 69/7, 71/5, 80/1, 591/1, 
591/2, 591/3, 1199/2, 1199/7 v k.ú. Líšnice u Kostelce. Jedná se o obnovu páteřního vedení VN 
Poněšice. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby a za 
úplatu ve výši dle směrnice města. Jedná se o standardní postup jako v obdobných případech, 
ve věci už byla v minulosti schválena a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.  
 
Usnesení č. 608/20 
rada města s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení a údržbě 
vedení VN na pozemcích ve vlastnictví města parc. č.44/6, 48/2, 48/3, 54/5, 54/28, 
54/29, 66/2, 66/3, 69/7, 71/5, 80/1, 591/1, 591/2, 591/3, 1199/2, 1199/7 v k.ú. Líšnice 
u Kostelce (obnova páteřního vedení VN Poněšice), ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno 
bude zřízeno v rozsahu dle GP skutečného provedení stavby, za úplatu ve výši dle 
směrnice města. Rada města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu 
města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Bod byl stažen z programu. 
 
c) Město bude investorem a stavebníkem nové dřevěné lávky přes hradní příkop v areálu 
zříceniny Karlův Hrádek na pozemku parc. č. st. 203 v k.ú. Purkarec. Státní podnik Lesy ČR 
vlastní v této lokalitě sousední lesní pozemek parc. č. 799/1. Coby vlastník sousedního 
pozemku trvají Lesy ČR na tom, že souhlas se stavbou lávky dají pouze v případě, že město 
uzavře dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku. Typicky se jedná 
například o škody způsobené pádem stromů, pádem větví, sesuvem půdy, apod.   
 
Usnesení č. 609/20 
rada města  s o u h l a s í              

s uzavřením dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku parc. č. st. 
203 v k.ú. Pukarec vlivem sousedního pozemku parc. č. 799/1, který je ve vlastnictví 
státního podniku Lesy ČR. RM pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné smlouvy.   
        

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

d) Na město se obrátili manželé Jindřich a Jana Horákovi, bytem Purkarec 28, se žádostí o 
prodej části pozemku parc. č. 35/7 v k.ú. Purkarec. Jedná se o prostranství před jejich statkem, 
které je již nyní jimi využíváno jako přístupová cesta k jejich nemovitosti (vjezd do stodoly, 
vjezd do vnitřního traktu statku. Celkem by se mělo jednat o cca. 250 m2 pozemku. Manželé 
Horákovi by zároveň zřídili bezúplatné věcné břemeno pro kanalizaci, nacházející se historicky 
na pozemku v jejich vlastnictví parc. č. st. 24/1.  
Rada města prodej nedoporučila a navrhla jednat o pronájmu části předmětného pozemku. 
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Usnesení č. 610/20 
rada města n e d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města odsouhlasit prodej části pozemku parc. č. 35/7 v k.ú. 
Purkarec.manželům Jindřichovi a Janě Horákovým, bytem Purkarec 28 a   

u k l á d á           
MÚ jednat s žadateli a OV o pronájmu části pozemku parc. č. 35/7 v k.ú. Purkarec. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

e) Na město se obrátila paní Tatiana Trávníčková, bytem Zeyerova 811, Hluboká nad Vltavou, 
se žádostí o pronájem pozemků parc. č. 54/9 a 1181/6 v k.ú. Líšnice u Kostelce. Jedná se o 
mokřadové pozemky při Líšnickém potoku pod obcí Líšnice. Paní Trávníčková by chtěla 
pozemky využívat pro pastvu koní.  
K žádosti se vyjádřil OV Líšnice, který pronájem pro tento účel důrazně nedoporučil. Jedná se 
o pozemky pro pastvu koní nevhodné. Rada města žádosti nevyhověla. 
 
Usnesení č. 611/20 
rada města  n e s o u h l a s í          

s pronájmem pozemků 54/9 a 1181/6 v k.ú. Líšnice u Kostelce paní Tatianě 
Trávníčkové pro pastvu koní. Jedná se o pozemky pro pastvu nevhodné. Rada města 
trvá na zachování stávajícího charakteru pozemků. Rada města pověřuje MÚ 
administrací věci.  
        

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

f) Na město se obrátil pan Josef Moflar, bytem Selské Pole 1393, Hluboká nad Vltavou, se 
žádostí o prodej pozemku parc. č. 134/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o travnatou 
plochu u tzv. „Zeleného domu“ při cestě z centrálního parkoviště směrem do města. Pozemek je 
nyní zatravněný, vvužívaný jako veřejná zeleň a je zde osazen městský mobiliář. Pan Moflar ve 
své žádosti uvedl, že by pozemek užíval pro podnikání, blíže svůj záměr však nespecifikoval.   
 
Usnesení č. 612/20 
rada města  n e d o p o r u č u j e            

zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 134/3 v k.ú. Hluboká nad 
Vltavou. Rada trvá na zachování stávajícího využití pozemku coby veřejné zeleně. RM 
pověřuje MÚ administrací věci a jejím předložením k finálnímu projednání 
zastupitelstvu města.  

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

g)  
i) Město vlastní zříceninu hradu Karlův Hrádek a okolní pozemky a stavby. Za účelem 

správy a co nejlepšího využití této památky, by bylo na místě založit zapsaný spolek Karlův 
Hrádek z.s., který by byl zastřešujícím subjektem pro veškeré aktivity, spojené s rozvojem, 
propagací, obnovou a popularizací této památky. Spolek by byl i příjemcem případných dotací, 
zadavatelem prací, organizátorem akcí, atd. Podobný model funguje i u jiných památek 
obdobného charakteru, například jako zapsaný spolek Hrady na Malši, který takto spravuje 
například zříceniny hradů Pořešín, Dívčí Kámen, atd. Město Hluboká by bylo členem tohoto 
spolku se silnými právy, týkajícími se aktivit v dané lokalitě. Dalšími členy by byla společnost 
Diversion promotion s.r.o. pana Jindřicha Soukala a Divadelní spolek Křížáci z.s. Jednotlivá 
práva a povinnosti upravují stanovy spolku, jejichž vypracováním byl pověřen advokát JUDr. 
Ladislav Dusil. Stanovy jsou předkládány přílohou. Vstup města do spolku a jeho vznik 
podléhá schválení zastupitelstva, jakožto nejvyššího orgánu města. Město by ve spolku plnilo 
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zásadní roli vlastníka památky, ostatní členové by v podstatě zajišťovali veškerý chod spolku a 
především by pod jeho záštitou vyvíjeli veškerou činnost, kvůli které by byl založen. Město by 
mělo ve všech rozhodnutích spolku právo veta. 

 
Usnesení č. 613/20 
rada města  d o p o r u č u j e            

zastupitelstvu města schválit založení zapsaného spolku Karlův Hrádek z.s. dle 
přiloženého návrhu stanov spolku a za navrženým účelem a smyslem daného spolku. 
RM pověřuje MÚ administrací věci a jejím předložením k finálnímu projednání a 
schválení zastupitelstvu města.  
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 

ii)  V souvislosti s rozvojem Karlova Hrádku je dále v zájmu města uzavřít Dohodu o 
společném postupu a spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, která upravuje společný postup 
při správě, údržbě, obnově a propagaci Karlova Hrádku, především pak v souvislosti se správou 
sousedních lesních pozemků.  

 
Usnesení č. 614/20 
rada města  s o u h l a s í              

s uzavřením Dohody o společném postupu a spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, 
týkající se správy, úprav, údržby a propagace zříceniny Karlův Hrádek v k.ú. Purkarec. 
RM pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Jirsu podpisem příslušné dohody.   
 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Město převedlo na základě předchozích dohod s TJ Hluboká nad Vltavou před stavbou nové 
fotbalové tribuny na TJ část pozemku parc. č. 1326/10 (plocha fotbalového hřiště) v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Tribuna byla dokončena, zkolaudována a geodeticky zaměřena. 
V současné době je třeba vypořádat pozemky zastavěné tribunou a pozemky tribunou 
nedotčené. Nabízí se tedy směna pozemků, kdy město převede na TJ reálně zastavěné pozemky 
(v půdorysu nové budovy tribuny) a TJ převede zpět na město pozemky, které stavbou dotčeny 
nebyly. Tedy dojde k vzájemné směně, kdy město převede na TJ pozemky parc. č. st. 635 o 
výměře 181 m2, 1326/18 o výměře 8 m2 a 1326/17 o výměře 215 m2, které spolu s pozemkem 
parc. č. 1326/13 (ten je ve vlastnictví TJ) tvoří zastavěnou plochy fotbalové tribuny a naopak 
TJ převede městu pozemek parc. č. 1326/19 o výměře 223 m2, který byl původně zamýšlen 
k zastavění tribunou, ale stavba do něho nezasahuje.  

 
Usnesení č. 615/20 
rada města  u k l á d á          

MÚ zveřejnit záměr směny pozemků kdy město převede na TJ Hluboká nad Vltavou 
zastavěné pozemky (v půdorysu nové budovy fotbalové tribuny) a TJ převede zpět na 
město pozemky, které stavbou dotčeny nebyly. Tedy dojde k vzájemné směně, kdy 
město převede na TJ pozemky parc. č. st. 635 o výměře 181 m2, 1326/18 o výměře 8 m2 
a 1326/17 o výměře 215 m2, které spolu s pozemkem parc. č. 1326/13 (ten je ve 
vlastnictví TJ) tvoří zastavěnou plochy fotbalové tribuny a naopak TJ převede městu 
pozemek parc. č. 1326/19 o výměře 223 m2, který byl původně zamýšlen k zastavění 
tribunou, ale stavba do něho nezasahuje. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru bude 
věc předložena zastupitelstvu města k projednání a finálnímu schválení. Rada města 
pověřuje MÚ administrací věci.  
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Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) Bod byl odložen. 
 
j) Jednatel společnosti Roj Food s.r.o., IČ: 04995759, se sídlem Rybniční 168, 37701 
Jindřichův Hradec, Savas Özkan, má od vlastníka objektu čp. 972 v Masarykově ul. (vlastník 
Jiří Heřmánek) pronajatu provozovnu bývalé cukrárny a odkoupil od předchozího majitele 
předzahrádku dosud umístěnou na parkovacích místech před provozovnou. Souhlas 
s předzahrádkou pro předchozí provozovnu cukrárny Bertík vydala rada města firmě Alimpex 
Food a.s. dne 11. 4. 2016 s platností od 1. 5. 2016 s tím, že si zajistí všechna další potřebná 
povolení. Nyní firma ROJ Food s. r.o. požádala město o souhlas s užíváním veřejného 
prostranství pro pokračování předzahrádky z důvodu, že cca od března má záměr zprovoznit 
přilehlou provozovnu, kde hodlá provozovat občerstvení typu kebab. 
 
Usnesení č. 616/20 
rada města   s o u h l a s í 

s umístěním dřevěné předzahrádky ve vlastnictví firmy Roj Food s.r.o., IČ: 04995759, 
 na veřejném prostranství, na parkovacích místech místní komunikace Masarykova na 
 p.č. 1674/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, před provozovnou objektu č.p. 972 za 
předpokladu, že  provozovatel předzahrádky poskytne provozovateli parkovacích míst 
dohodnutou kompenzaci, za užívání  veřejného prostranství bude městu uhrazen místní 
poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky za období od 1. 8. 2019, a že v případě 
ukončení provozu přilehlé provozovny bude předzahrádka ihned odstraněna.  
Provozovatel předzahrádky zajistí všechna další potřebná povolení k jejímu umístění. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
k) Město Hluboká nad Vltavou v loňském roce vystavělo cyklostezku podél silnice II/146 u 
golfového hřiště. V současné době je v řešení majetkoprávní vypořádání pozemků.  
S vlastníkem části pozemků, Jihočeským krajem, resp. se Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje byla navrženo vzájemné darování pozemků.  Navržen je převod nově vzniklých pozemků 
pod cyklostezkou, oddělených dle GP č. 3244-210/2019 do vlastnictví města Hluboká nad 
Vltavou. Jedná se o tyto pozemkové parcely: p.č. 1681/42, p.č. 1681/43 a p.č. 1681/44 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, o celkové výměře 975 m2. 
 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje požaduje dorovnání směnovaných výměr a převod 
těchto pozemkových parcel o celkové výměře 970 m2 do vlastnictví Jihočeského kraje:  

- p.č. 1199/6 v k.ú. Líšnice u Kostelce, který je zastavěn silnicí č. III/10574 
- p.č. 1199/7 v k.ú. Líšnice u Kostelce, který je zastavěn silnicí č. III/10574 
- p.č. 339/27 v k.ú. Munice, který je zastavěn silnicí č. III/10579. 

 
Usnesení č. 617/20 
rada města  d o p o r u č u j e      
 zastupitelstvu města souhlasit se vzájemným darováním pozemků mezi městem 
 Hluboká nad Vltavou a Jihočeským  krajem, resp. Správou a údržbou silnic 
 Jihočeského kraje v souvislosti s vybudováním nové cyklostezky u silnice II/146 u 
 golfového hřiště takto: 

- Jihočeský kraj převede do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou tyto pozemky nově 
vzniklé pod cyklostezkou dle GP č. 3244-210/2019: p.č. 1681/42, p.č. 1681/43 a p.č. 
1681/44 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, o celkové výměře 975 m2. 

- Město Hluboká nad Vltavou převede do vlastnictví Jihočeského kraje tyto pozemky: 
- p.č. 1199/6 v k.ú. Líšnice u Kostelce, který je zastavěn silnicí č. III/10574 
- p.č. 1199/7 v k.ú. Líšnice u Kostelce, který je zastavěn silnicí č. III/10574 
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- p.č. 339/27 v k.ú. Munice, který je zastavěn silnicí č. III/10579. 
 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
l) Město Hluboká nad Vltavou v loňském roce vybudovalo chodníky v křižovatce ulic 
Poněšická – Dobřejovická. V současné době je v řešení majetkoprávní vypořádání pozemků.  
 
S vlastníkem části pozemků, Jihočeským krajem, resp. se Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje bylo navrženo vzájemné darování pozemků.  Navržen je převod nově vzniklých pozemků 
pod chodníky, oddělených dle GP č. 3250-150/2019 do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou. 
Jedná se o tyto pozemkové parcely, celkem 549 m2. 

- nově oddělený pozemek p.č. 1745/19 v k.ú. Hluboká nad Vltavou – 105 m2 
- nově oddělený pozemek p.č. 1745/20 v k.ú. Hluboká nad Vltavou – 412 m2 
- díl písm. „f“, který byl oddělen z  p.č. 1740/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a přisloučen 

do p.č. 954/8 v k.ú. Hluboká nad Vltavou – 8 m2 
- díl písm. „i“, který byl oddělen z  p.č. 1745/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a přisloučen 

do p.č. 954/8 – 24 m2. 
 
Na základě GP č. 3250-150/2019 by z vlastnictví města Hluboká nad Vltavou měl do 
vlastnictví Jihočeského kraje přejít díl písm. „b“, který byl oddělen z pozemkové parcely p.č. 
954/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a přisloučen do pozemkové parcely p.č. 1740/1 – 157 m2 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje požaduje dorovnání výměr a převod těchto 
pozemkových parcel do vlastnictví Jihočeského kraje, celkem 559 m2.  

- pozemek p.č. 837/5 v k.ú. Purkarec, který je zastavěn silnicí č. III/12221 – 164 m2 
- pozemek p.č. 837/8 v k.ú. Purkarec, který je zastavěn silnicí č. III/12221 – 183 m2 
- pozemek p.č. 1787/5 v k.ú. Jeznice, který je zastavěn silnicí č. III/12221 – 55 m2 

 
Usnesení č. 618/20 
rada města  d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit se vzájemným darováním pozemků mezi městem 
Hluboká nad Vltavou a Jihočeským krajem, resp. Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje v souvislosti s vybudováním chodníků v křižovatce ulic Poněšická – Dobřejovická 
takto: 

- Jihočeský kraj převede do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou tyto pozemky nově 
vzniklé pod chodníky dle GP č. 3250-150/2019:  
- nově oddělený pozemek p.č. 1745/19 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
- nově oddělený pozemek p.č. 1745/20 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
- díl písm. „f“, který byl oddělen z pozemkové parcely p.č. 1740/1 a přisloučen do 

pozemkové parcely p.č. 954/8 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
- díl písm. „i“, který byl oddělen z pozemkové parcely p.č. 1745/3 v k.ú. Hluboká 

nad Vltavou a přisloučen do pozemkové parcely p.č. 954/8. 
 

- Město Hluboká nad Vltavou převede do vlastnictví Jihočeského kraje tyto pozemky: 
- pozemek p.č. 837/5 v k.ú. Purkarec, který je zastavěn silnicí č. III/12221 
- pozemek p.č. 837/8 v k.ú. Purkarec, který je zastavěn silnicí č. III/12221 
- pozemek p.č. 1787/5 v k.ú. Jeznice, který je zastavěn silnicí č. III/12221 
- na základě GP č. 3250-150/2019 díl písm. „b“, který byl oddělen z pozemkové 

parcely p.č. 954/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a přisloučen do pozemkové parcely 
p.č. 1740/1. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
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m) Město Hluboká nad Vltavou dokončilo výstavbu cyklostezky podél silnice II/146 u 
golfového hřiště. Tato cyklostezka vede převážně po pozemcích cizích vlastníků. V současné 
době probíhají jednání s vlastníky a řešení majetkoprávních vztahů.  
Cyklostezka mimo jiné leží na pozemcích p.č. 1330/5 a 1681/19 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
které jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodaření s tímto majetkem má Státní 
pozemkový úřad.  
Na jednání s SPÚ bylo navrženo realizovat majetkoprávní vypořádání formou bezúplatného 
převodu dotčených pozemků na město Hluboká nad Vltavou.  
Byl vyhotoven geometrický plán č. 3241-192/2019. Předmětem převodu by byl nově oddělený 
pozemek p.č. 1681/41 v k.ú. Hluboká nad Vltavou.  
 
Usnesení č. 619/20 
rada města  d o p o r u č u j e    

zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1681/41 v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou, který byl dle GP č. 3241-192/2019 oddělen z pozemků p.č. 
1330/5 a p.č. 1681/19 v k,ú. Hluboká nad Vltavou a na kterém byla vybudována nová 
cyklostezka u silnice II/146 u golfového hřiště, z vlastnictví České republiky, resp. 
Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
n) Bod byl odložen s tím, že rada pověřila starostu jednáním s církví o koupi předmětných 
pozemků. 
 
o) Na město se obrátil pan Miloslav Bůrka, stávající provozovatel veřejných WC, se žádostí o 
prodloužení jejich provozování pro správce – PMH Hluboká nad Vltavou. Pan Bůrka provozuje 
WC již od jejich uvedení do provozu a smlouva mu končí k 31. 3. 2020. Nyní žádá o 
prodloužení smluvního vtahu na další dva roky, tedy do 31. 3. 2022, za stávajících podmínek. 
Pan Bůrka provozuje WC na jeho náklady (vodné stočné, elektřina, obsluha, mycí prostředky, 
hygienické potřeby, atd.), přičemž pro PMH odvádí měsíční paušál 1.600,- Kč. Vstupné na WC 
je stanoveno ve výši 10,- Kč/osoba. Příjem ze vstupného je v plné výši příjmem pana Bůrky.  
MÚ musí nejdříve v souladu se zákonem zveřejnit záměr prodloužení pronájmu WC na úřední 
desce města, poté budě věc znovu předložena RM k finálnímu rozhodnutí.  
 
Usnesení č. 620/20 
rada města u k l á d á   MÚ    

zveřejnit záměr prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem veřejných WC 
panem Miloslavem Bůrkou, na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 za stávajících 
podmínek s tím, že p. Bůrka předloží kompletní vyúčtování.   

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
p) MÚ na pokyn RM zveřejnil záměr pronájmu zděné garáže na pozemku parc. č. st. 865, u 
domu Mánesova č.p. 661, tedy u bytového domu u parkoviště, kterou měl dlouhodobě 
pronajatu pan Jiří Válek. Garáž má výměru 17 m2 a je pod samostatným uzamčením a s vlastní 
elektrickou přípojkou. Byly doručeny dvě nabídky. Starosta bude jednat s žadateli o možnosti 
garážování v KC Panorama a v případě nedohody bude pronájem realizován prostřednictvím 
„obálkové metody“. 
 
q) Rada se dále zabývala studií dopravního a hlukového řešení v lokalitě pod paneláky u 
komunikace na Týn n. Vlt. a Munice v souvislosti se záměrem zastavění území. Vzala na 
vědomí zadání druhé studie. 
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Usnesení č. 621/20 
rada města b e r e   n a   v ě d o m í   

zadání druhé studie dopravního a hlukového řešení v lokalitě pod paneláky u 
komunikace na Týn n. Vlt. a Munice v souvislosti se záměrem zastavění území 

 
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
 
r)  EI-Projekt s.r.o., zastupující E.ON Distribuce, a.s., žádá město o vyjádření, v rámci 
zpracování PD pro účel UR, k záměru stavby „Hluboká nad Vltavou par 1128/10 NN" v ul. 
Vltavská. Jedná se o přípojku elektřiny pro pozemek p.č. 1128/10 ve vlastnictví Ing. Vladimír 
Kaiser, Chlum u Třeboně. Stavbou budou dotčeny pozemky města p.č. 1762/1 (komunikace 
Vltavská), 1133/2, 1132/1 (manipulační plocha PMH), 1130/1 (pozemek před PMH dosud ve 
vlastnictví ČR, ve správě ÚZSVM, který město koncem roku odkoupilo), 1128/1 (manipulační 
plocha pod a za sběrným dvorem), 1128/2 (manipulační plocha sběrného dvora), st. 2036 
(protipovodňová hráz).  
Ze stávající trafostanice Vltavská je navržen nový kabel NAYY 4x240 po okraji komunikace 
Vltavská a připojen do stávajícího pilíře na p.č. 1133/2, kabel pokračuje podél komunikace ke 
novému pilíři na hranici p.č. 1132/1 (dvůr PMH). Dále pokračuje kabel NAVY 4x150 
překopem Vltavské do stávajícího pilíře u p.č. 1136/10. Vyměněn bude stávající kabel za nový 
NAVY 4x150 směrem k vyměňovanému pilíři ve sběrném dvoře na p.č. 1128/2. Odtud povede 
nový kabel podél sběrného dvora a dále protlakem protipovodňovou hrází k novému pilíři na 
p.č. 1128/10. Ve volném terénu má být kabel uložen ve výkopu, pod komunikací výkopem 
v chráničce, u vjezdu na pilu a pod hrází protlakem. Po skončení prací budou plochy uvedeny 
do původního stavu. 
Rada vyjádřila nesouhlas s navrženou trasou a doporučuje hledat jiný průběh vedení přípojky 
NN, kterou nebudou dotčeny povrchy na podzim rekonstruovaných místních komunikací 
v lokalitě Vltavská.  
 
Usnesení č. 622/20 
rada města n e s o u h l a s í 

s navrženou trasou a s uložením kabelu NN v rámci akce „Hluboká nad Vltavou par 
1128/10 NN“ do rekonstruované místní komunikace Vltavská, dle návrhu předloženého 
firmou EI-Projekt s.r.o., zastupující investora E.ON Distribuce, a.s., kterou by měly být 
dotčeny pozemky města p.č. 1762/1, 1133/2, 1132/1, 1130/1, 1128/1, 1128/2, st. 2036, 
vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou a doporučuje hledat jinou trasu pro vedení kabelu NN, 
která by nezasahovala do nově rekonstruovaných komunikací v lokalitě Vltavská. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
s)  

i) Na základě vytýčení stavebních úprav souvisejících s opravou povrchu parkoviště a 
úpravou vjezdu k parkovišti, požádal Ing. Rada o souhlas s pokácením 1 ks stromu (dub 
červený) u vjezdu na parkoviště na p.č. 1671/6 v k. ú. Hluboká nad Vltavou. Úpravy vjezdu 
k parkovišti by zásadním způsobem poškodily kořenový systém.  Navíc po úpravě vjezdu by 
bylo nutno, pro zajištění bezpečného vjezdu autobusů na parkoviště, provést hluboký zásah do 
koruny stromu. Z tohoto důvodu, po poradě s OŽP panem Odehnalem, bylo doporučeno strom 
v době vegetačního klidu pokácet. Poškozením kořenového systému a následným hrubým 
zásahem do koruny by došlo k fatálnímu poškození a následnému úhynu stromu. Další stromy 
nebudou pracemi ohroženy.  

ii) Na okraji svahu ve sportovně relaxačním centru na pozemku p. č. KN 8239 v k. ú. 
Hluboká nad Vltavou roste dub letní s velkým náklonem kmene a vychýlením koruny do 
prostoru centra, kde je velký pohyb osob a hlavně dětí. Po konzultaci Bc. Davida Šťastného s 
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Ing. Johanou Lapicovou z OOŽP Magistrátu města České Budějovice, lze dub vzhledem k jeho 
umístění a nestabilnímu těžišti vyhodnotit jako vysoce rizikový.  
 
Usnesení č. 623/20 
rada města   s o u h l a s í 

- s pokácením 1 ks dubu červeného na p.č. 1671/6 v k.ú. Hluboká nad Vltavou u vjezdu 
na hlavní parkoviště v rámci stavebních úprav souvisejících s opravou povrchu 
parkoviště a úpravou vjezdu k parkovišti dle předložené situace, 

- s pokácením 1 ks dubu letního na okraji svahu ve sportovně relaxačním centru na 
pozemku p. č. 1314/1 v k. ú. Hluboká nad Vltavou dle předložené dokumentace. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
t) Eva Vácha, vlastník RD v ul. Fügnerova 368 na p.č. st. 371 žádá město o souhlas s uložením 
přípojky plynovodu  do pozemku města p.č. 426/1 překopem ul. Fügnerova, vše v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou. 
 
Usnesení č. 624/20 
rada města s o u h l a s í 

s uložením přípojky plynovodu pro RD Fügnerova 368 na p.č. st. 371 ve  vlastnictví Eva 
Sofie Vácha, Fügnerova 368, Hluboká nad Vltavou, do pozemku města p.č. 426/1 
 překopem ul. Fügnerova, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, dle předloženého návrhu 
s podmínkou, že stavba bude provedena v souladu s platnými právními předpisy a 
technickými normami, před zahájením prací bude sepsán s Podnikem místního 
hospodářství (PMH) protokol o stavu pozemků města a o podmínkách stavby, po 
dokončení úprav budou dotčené pozemky města uvedeny do nezávadného stavu, 
 předány PMH včetně záruky za překopy 8 roků s tím, že za užívání veřejného 
 prostranství k provedení stavebních prací bude uhrazen místní poplatek dle platné 
 vyhlášky.  

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 4) Bod byl stažen z programu. 
 
K bodu 5) 
a) Město Hluboká nad Vltavou na základě žádosti majitelů nemovitostí na Vývarce má 
v úmyslu provést vodovodní řad v délce cca 300 m za finanční účasti majitelů sousedních 
nemovitostí. Finanční spoluúčast by měla být ve výši zemních prací, tak jako při budování 
vodovodu a kanalizace Vývarka v minulých letech. Po zjištění ceny díla z výběrového řízení 
bude příslušná částka rozpočítána na jednotlivé účastníky (předpoklad 9 až 10 účastníků) a 
uzavřeny smlouvy o spoluúčasti. Stavba by měla být realizována po vložení příslušné částky na 
účet města. K této akci bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, předpokládané náklady 
byly 1 570 tis. Kč + DPH. Obesláno bylo šest uchazečů. Výběrová a hodnotící komise na svém 
jednání 10.2.2020, doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem STAVING CB s.r.o., Nová 
Ves 12, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic, IČ 28074599 s nabídkovou cenou 1 036 824,- 
Kč bez DPH, 1 254 557,04 Kč s DPH. V rozpočtu města je na tuto stavbu vyčleněna částka 200 
tis. Kč, náklady na TDI jsou odhadnuty na cca 43 tis. Kč (budou upřesněny).  
Po rozdělení nákladů na zemní práce 633 tis. Kč (hradí majitelé), je podíl města na nákladech 
stavby 404 tis. Kč + 218 tis. Kč (DPH celé stavby), + 43 tis. Kč (TDI). Celkem 665 tis. Kč. 
Nárok na odpočet DPH ve výši 218 tis. Kč si město uplatní. 
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Usnesení č. 625/20 
rada města     s o u h l a s í   

s výběrem uchazeče STAVING CB s.r.o., Nová Ves 12, 373 15 Nová Ves u Českých 
Budějovic, IČ 28074599 jako zhotovitele na realizaci akce „Vodovod – Vývarka – 
západní část“ s cenou 1 036 824,- Kč bez DPH   

    u k l á d á 
městskému úřadu připravit smlouvy o finanční spoluúčasti s majiteli nemovitostí 
sousedících s navrhovaným vodovodním řadem a věc vrátit na jednání rady města před 
podpisem smlouvy o dílo 
 d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města souhlasit se zvýšením výdajové položky rozpočtu na rok 2020 
„Vodovod Vývarka západ“ na částku 665 tis. Kč. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Město Hluboká nad Vltavou pokračuje v postupné rekonstrukci jednotlivých ordinací na 
Zdravotnickém středisku na Hluboké. Nyní byla dokončena ordinace gynekologie a zbývá již 
jen ordinace praktického lékaře ve 2. N.P. Na základě dohody s paní MUDr. Tancerovou je 
předpoklad zahájení prací na této ordinaci 20.2.2020, kdy bude využita dovolená, následně 
bude dočasně praxe vykonávána v náhradních prostorách – v ordinaci gynekologie. Po 
ukončení této akce budou všechny nebytové prostory mít samostatné měření vody a elektřiny a 
budou provedeny rekonstrukce podlah, elektrické instalace, osvětlení, datových sítí, zdravotní 
sanity atd. V návrhu rozpočtu letošního roku je na zdravotní středisko vyčleněna částka 500 tis. 
Kč, na rekonstrukci ordinace gynekologie bude v letošním roce uhrazeno 291 tis. Kč, je proto 
nutno položku v rozpočtu zvýšit o částku vyplývající z výběrového řízení, tedy o 506 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 626/20 
rada města     s o u h l a s í   

s výběrem uchazeče DEMOSTAV, spol. s r.o., IČ: 46678573, jako zhotovitele na 
realizaci akce „Oprava ordinace v objektu Masarykova č.p. 1 Hluboká nad Vltavou“ 
s cenou 571.683,02 Kč bez DPH  a 
 d o p o r u č u j e 

- zastupitelstvu města souhlasit se zvýšením výdajové položky rozpočtu na rok 2020 
„Rekonstrukce el. instalace – zdravotní středisko + opr. ordinací“ na částku            
1.006,000 tis. Kč  

- zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo s firmou uchazeče 
DEMOSTAV, spol. s r.o., IČ: 46678573 na realizaci akce „Oprava ordinace v objektu 
Masarykova č.p. 1 Hluboká nad Vltavou“ s cenou 571,683 tis. Kč bez DPH,              
691,736 tis. Kč vč. DPH a s pověřením starosty města podpisem této smlouvy, 

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
c) Vzhledem k nákladům a problematické údržbě kompaktoru na skládce Munice je nutné 
pořídit nový. V rozpočtu na rok 2020 je s částkou počítáno. Současně je potřeba zajistit a 
provést výběrové řízení. Vzhledem k náročnosti VŘ bude provedení výběru smluvně zajištěno 
prostřednictvím Stavební poradny s.r.o., České Budějovice.  
Cena za provedení VŘ včetně DPH je 96,800 tis. Kč s DPH. Předpokládaná cena nového 
kompaktoru vč. nákladů na VŘ činí cca 11 200 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na r. 2020 je 
zařazena polovina výdaje ve výši 5 600 tis. Kč s tím, doplatek se předpokládá v r. 2021. Rada 
požaduje zabývat se v rámci VŘ možností pořídit repasovaný kompaktor.  
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Usnesení č. 627/20 
rada města   s o u h l a s í   
 s uzavřením příkazní smlouvy se Stavební poradnou s.r.o. k zajištění uspořádání 
 zadávacího řízení na akci „Dodávka kompaktoru komunálního odpadu pro PMH 
 Hluboká nad Vltavou“ s cenou ve výši 96,800 tis. Kč s DPH a pověřuje podpisem 
 smlouvy a zajištěním výběrového řízení ředitele PMH.   
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6)  
a) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost WEDOS Internet a.s. se žádostí o 
změnu územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město spočívající ve změně zastřešení u 
stavby, která se nachází v Hamru v ploše SM 24 - změna ze střechy sedlové na střechu plochou. 
Žadatel navrhuje změnu územního plánu provést zkráceným postupem, vzniklé náklady uhradí 
žadatel. 
 
Usnesení č. 628/20 
rada města d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny územního plánu zóny Hluboká nad 
Vltavou – město zkráceným postupem v ploše SM 24 v Hamru spočívající ve změně 
tvaru střechy 

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
b) Na základě platného územní plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město byla vlastníky 
pozemků zpracována územní studie Hluboká nad Vltavou „Obytný soubor Hvězdáře“ a to 
v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dotčená plocha SO 02 je územním 
plánem určena pro obytnou zástavbu. Územní studie umisťuje do plochy osm rodinných domů 
s výměrou pozemků 811 až 1338 m2. Limituje zástavbu nadzemními stavbami 25% zastavěné 
plochy, celkovou 35%. Doprava je řešena slepou ulicí s obratištěm napojenou na silnici 
III/10580a, doprava pro pěší je řešena chodníkem podél této silnice v délce cca 320 m 
s napojením na chodník v ulici Fügnerova. Splašková kanalizace je napojena na stávající 
sběrač, který vede v sousedství, dešťová je řešena zasakováním na pozemcích s přepadem do 
rybníka Velký Hvězdář. Vodovod bude veden v trase chodníku s napojením u ulice Fügnerova. 
Studie byla projednána v radě města dne 13. 1. 2020 s požadavkem na úpravu regulativ 
rodinných domů. Tento požadavek byl akceptován a studie upravena. Rodinné domy budou mít 
ploché střechy, výška zástavby max. 1. N.P. + ustupující podlaží. Územní studie byla 
projednána ve stavební a bytové komisi a doporučena ke schválení. 
 
Usnesení č. 629/20 
rada města s c h v a l u j e 

v souladu s územním plánem zóny Hluboká nad Vltavou – město v ploše SO 02 územní 
studii „Obytný soubor Hvězdáře“ zpracovanou Ing. Radkem Davidem, Ph.D. v 01/2020.  

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) 
a) Na jednání dne 12. 11. 2018 zřídila rada města na volební období 2018 – 2022 (vzhledem ke 
zkušenostem z minulých volebních období) komise rady města a stanovila jejich předsedům 
odměny. Vzhledem ke změně právního předpisu je nutné schválit odměny v nové výši. 
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Odměny vychází z platného předpisu pro zastupitele města, který má nárok na odměnu 
v případě, že vykonává funkci zastupitele a předsedy komise až do výše 4 343,- Kč. V této 
částce je již zahrnuta odměna za výkon funkce zastupitele v nové výši 2 171,- Kč/měs.  
Návrh výše odměn: 
Předseda komise zastupitel   -  4 343,- Kč/měs. 

(Platí za předpokladu, že budou vypláceny odměny zastupiteli v plné výši.) 
Předseda komise, který není zastupitel -  2 171,- Kč/měs. 
 
Usnesení č. 630/20 
rada města s t a n o v u j e 

výši odměn předsedům komisí takto: 
předseda komise zastupitel   -  4 343,- Kč/měs. 
předseda komise, který není zastupitel -  2 171,- Kč/měs 
a dále  

s t a n o v u j e,  
že odměny předsedů jednotlivých komisí budou v nové výši vypláceny s platností od    
1. 3. 2020. 

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 
b) V souvislosti se změnou příslušného právního předpisu se rada města seznámila s návrhem 
odměn neuvolněným zastupitelům. 
 
Usnesení č. 631/20 
rada města d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města odsouhlasit odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce 
dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
b) Rada se zabývala návrhem na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Domov 
důchodců U Zlatého kohouta Hluboká nad Vltavou.   
 
Usnesení č. 632/20 
rada města s o u h l a s í  

s úpravou výše platu ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Hluboká nad 
Vltavou dle předloženého návrhu.  

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
c) Rada města vzala na vědomí návrh zástupců Školské rady SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou. 
Navrženi jsou Ing. Votruba Stanislav - ředitel sekce Správa energetického majetku ČEPS a.s., 
Praha a Marie Krejcarová – vedoucí městské knihovny Hluboká nad Vltavou.  
 
d) RNDR. Jan Horák, jednatel společnosti POLYREAL, spol.s.r.o. IČ: 25401823, která 
provozuje ubytovací zařízení Residence Hluboká nad Vltavou v Podskalí, podal žádost o 
proplacení vícenákladů ve výši 7,373 tis. Kč. Jde o vícenáklady vyvolané úpravou pozemků 
města p.č. st. 91/1 a st. 91/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, které jsou předmětem výpůjčky města 
a je na nich realizována výstavba parkovacích míst pro ubytovací zařízení. Vzhledem k výši 
nákladů vložených investorem do této lokality rada přehodnotila a revokovala své usnesení 
z prosince 2019 a proplacení nákladů odsouhlasila. 
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Usnesení č. 633/20 
rada města r e v o k u j e   
 usnesení č. 528/19 ze dne 2. 12. 2019 a  

s o u h l a s í 
s proplacením vícenákladů vyvolaných úpravou pozemků města p.č. st. 91/1 a st. 91/3 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou v Podskalí ve výši 7,373 tis. Kč. 

 
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 
  
e) Rada projednala žádost p. Vidy o příspěvek na realizaci amatérského hokejového miniturnaje 
na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou dne 7. 3. 2020. 
 
Usnesení č. 634/20 
rada města s o u h l a s í   

s poskytnutím dotace p. Radimu Vidovi, J. Š. Baara 1778/34, České Budějovice ve výši 
4 tis. Kč na nájem ledové plochy a nákup cen na realizaci amatérského hokejového 
miniturnaje na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou dne 7. 3. 2020. Prostředky 
budou použity z prostředků na činnost po schválení rozpočtu města v zastupitelstvu 
města dne 24. 2. 2020 a budou uvolněny pouze v případě, že se turnaj uskuteční na 
městském zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou.  

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
člen rady města        starosta města  
Jiří Karvánek                    Ing. Tomáš Jirsa 
 
 
 
 
 
Zápis byl pořízen dne 14. 2. 2020  
 
 
S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a na Zákon č. 110/2019 Sb. jsou osobní údaje 
ve smyslu této legislativy v tomto dokumentu anonymizovány.  
Plná verze dokumentu je k dispozici u tajemníka Městského úřadu Hluboká nad 
Vltavou. 
 


