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Zápis 
z 20. jednání rady města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 6. 4. 2020. 
 
Přítomni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Ing. Aleš Raus, Ph.D., Jindřich Soukal,           

Bc. David Šťastný, Karel Vácha, Jan Piskač.  
Omluveni: Ing. Pavel Dlouhý,  
   
K bodu 1)  
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: 
 
Usnesení č. 701/20 
rada města s c h v a l u j e    následující program: 

1. Schválení programu. 
2. Informace o přijatých opatřeních v rámci prevence proti šíření koronaviru COVID-19 

včetně dosud vynaložených finančních nákladů a návrhy na úpravu rozpočtu. 
3. Rozpočtová opatření: 

a. Účetního charakteru k 6. 4. 2020. 
b. Navýšení rozpočtu na Krizové řízení. 
c. Senior taxi - smlouva - P. Vejvoda. 
d. Golf seniorům - poukazy na obědy. 
e. Žádost TJ o příspěvek na výstavbu víceúčelové haly. 
f. Dotace pro Baseball & softball club - vícepráce projektu rekonstrukce 

baseballových hřišť 
g. Úhrada kupní ceny pozemků od ÚZSVM v Kostelci. 
h. Oprava kanalizace Žižkova ul. čp. 247. 
i. Zapůjčení kompaktoru na skládku Munice. 
j. Oprava kapličky v Zámostí – sanace vlhkosti. 

4.  Rozpis rozpočtu. 
5. Dispozice s majetkem:  

a. Úprava pachtovní smlouvy - pozemek parc. č. 469/1 - Agriprod s.r.o.  
b. Bytová situace - Marie Alvarézová, František Čižmár – informace. 
c. Věcné břemeno na radar v Kostelci - Houška Josef, Houšková Anna. 
d. Pronájem garáže v Mánesově ul. a v KC Panorama. 

6. Granty a dotace: 
a. Nájemní smlouva s Povodím Vltavy v souvislosti s obnovením ferraty v lokalitě 

Karvanické skály. 
b. Žádost o dotaci do IROP v rámci IPRÚ na projekt Úprava stávajícího chodníku 

Tyršova ulice (podél Židovského rybníka). 
c. Žádost o dotaci do IROP v rámci IPRÚ na projekt Stavební úpravy chodníku v 

ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská - jižní část.  
d. ČOV Kostelec – žádost o dotaci z MZe. 

7. Výběrové řízení - ČOV Munice - čerpací stanice. 
8. Žádost MŠ - povolení výjimky z počtu dětí - navýšení než proběhne přijímání do MŠ. 
9. Stanovisko města k záměru LČR pronajmout lokalitu Stará obora. 
10. Záměry a návrhy na pomoc živnostníkům a podnikatelům postižených šířením 

koronaviru COVID-19 (úpravy nájmů, podpory, zakázky, bezúročné půjčky ad.)   
11. Různé. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 2) 
V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a novým koronavirem SARS-CoV-2 provedlo 
město řadu opatření.  
V rozpočtu města byl na krizová opatření schválen výdaj 100 tis. Kč a dosud byly k 6. 4. 2020 
vynaloženy na krizová opatření náklady ve výši 377 683,27 Kč – viz bod 3b). 
Na návrh krizového štábu je uvažováno s 25% snížením letošních daňových příjmů. 
Dále byl prověřen rozpočet města s tím, že se navrhuje rozpočet upravit v rámci nouzového 
stavu tak, že při předpokládaném deficitu příjmů rozpočtu ve výši cca 42.200 tis. Kč je možno  
zatím pozastavit zahájení některých akcí ve výši cca 30 685 tis. Kč. Rozdíl ve výši 11 515 tis. 
Kč by mohl být pokryt prodejem pozemků ve sportovním areálu (p. Vopička) ve výši 3 000 tis. 
Kč a zbývající deficit 8 515 tis. Kč pokrýt např. zapojením úvěru. 
 

Návrh úpravy rozpočtu 2020 - nouzový stav 

 

Tab. č. 1 

 Deficit - snížení  v tis. Kč 

 

Možné úspory v tis. Kč 

 daňové příjmy  (- 25%) 21 000 

 

rezerva v daň. příjmech 18 515 

rekreační poplatky 1 500 

 

přívoz 120 

parkovné 1 000 

 

MK náves Bavorovice 150 

nájemné - provozovny 900 

 

MK u bytovek Purkarec 1 000 

sportovní Hala 8 000 

 

úprava náměstí arch. návrh 500 

odpady - skládka 3 000 

 

autob. zastávky Pod 

Kostelem 300 

most Karlův Hrádek 800 

 

křižovatka Munice + aut. 

zast. 1 000 

rozšíření skládky 6 000 

 

výměna tabulí s názvy ulic 200 

celkem 42 200 

 

studie prostoru přístav, jez 200 

 

kanalizace u synagogy 600 

 

socha 200 

 

partnerská města 200 

 

Koločava - odpad. hosp. 300 

 

dětské hřiště Zámostí 400 

 

kotelna Alšova 2 400 

 

kompaktor  4 600 

 

Celkem 30 685 

Rozdíl -11 515 

 pozemky p. Vopička 3000 

 Rozdíl -8 515 

  
Usnesení č. 702/20 
rada města s o u h l a s í 

s pozastavením některých akcí uvedených v rozpočtu města na r. 2020 a s předběžným 
vyčíslením předpokládaného deficitu rozpočtu a jeho řešením dle předloženého návrhu 
v tabulce č. 1. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 3) 
a) Zastupitelstvo města svým usnesením č. 19/18 ze dne 29. 10. 2018, 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.  
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Na základě tohoto pověření jsou radě města předložena rozpočtová opatření účetního 
charakteru k  6. 4. 2020, kde dochází k přesunům v rámci schváleného rozpočtu bez změny 
celkové výše.  
 
Usnesení č. 703/20 
rada města    s o u h l a s í 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 19/18 ze dne 29. 10. 2018 s provedením 
změn rozpočtu v příjmové a výdajové části rozpočtovým opatřením rady města č. 12/20 
„Rozpočtová opatření účetního charakteru ze dne 6. 4. 2020“ dle Přílohy tohoto 
usnesení, 

   d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením 
rady města č. 12/20 „Rozpočtová opatření účetního charakteru ze dne 6. 4. 2020“ dle 
Přílohy tohoto usnesení, schválené radou města dne 6. 4. 2020 na základě pověření, 
které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) V rozpočtu města je schválen výdaj „Rezerva na řešení krizových situací“ ve výši 100 tis. 
Kč. V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a novým koronavirem SARS-CoV-2 byly 
k 6. 4. 2020 vynaloženy na krizová opatření tyto náklady: 

• Březen - 100 000 Kč (desinfekce, respirátory, lahvičky), 
• Duben – faktury ve výši 277 683,27 Kč (materiál na šití roušek, postřikovače ruční, 

tekutá mýdla, roznos letáků, drobný materiál z lékárny, desinfekce, roušky, tisk letáku 
Covid 19, atd.) 

Celkem výdaje 377 683,27 Kč.  
Bude nutno zatím navýšit tuto položku celkem o cca 300 tis. Kč z prostředků „Opatření rady 
města“. 
 
Usnesení č. 704/20  
rada města s o u h l a s í 

- s navýšením rozpočtu na řešení krizových situací a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením rady města č. 13/20 ve výdajové části ve výši 300 tis. Kč na 
„Rezerva na řešení krizových situací“, s použitím prostředků z položky Opatření rady 
města. 
 d o p o r u č u j e 

- zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením     
č. 13/20 „Rezerva na řešení krizových situací“, schváleným radou města dne 6. 4. 2020 
na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5213 5xxx Rezerva na řešení krizových situací 300 
3699 5909 Opatření rady města                              snížení o - 300 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a novým koronavirem SARS-CoV-2 
starosta města podepsal 19. 3. 2020, na základě rozhodnutí krizového štábu, Smlouvu o 
poskytnutí služeb "Senior taxi" s Petrem Vejvodou na dobu trvání nouzového stavu. 
Projekt bude financován z prostředků města po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného 
vládou České republiky v souvislosti s nákazou koronavirem. Sazba za 1 km činí 15 Kč s DPH. 
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- tato bezplatná služba je určena pro občany s trvalým pobytem na území obce Hluboká nad 
Vltavou (a spádových obcí), kteří dovršili 70 let a starší (dále jen „přepravovaná osoba") nebo 
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
- bude poskytována pouze na území obce Hluboká nad Vltavou a jejích spádových obcí a to 

každý pracovní den v kalendářním roce od 7:00 hodin do 16:00 hodin 
- bude přepravovat osoby z místa jejich bydliště k lékaři, do nemocnice nebo na nezbytný 

nákup potravin v okruhu max. 35 km od místa jejich bydliště. Zejména se pak jedná o 
lékařská či obdobná zařízení v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou, apod.  

 
Usnesení č. 705/20 
rada města s o u h l a s í 

s navýšením rozpočtu na řešení krizových situací a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením rady města č. 14/20 ve výdajové části ve výši 15 tis. Kč na 
„Senior taxi“, s použitím prostředků z položky Opatření rady města. 
 d o p o r u č u j e 

- zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením     
č. 14/20 „Senior taxi“, schváleným radou města dne 6.4.2020 na základě pověření, které 
udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4349 5xxx Senior taxi 15 
3699 5909 Opatření rady města                              snížení o - 15 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 navrhuje Zámecký Golf Resort Hluboká 
pomoc seniorům v době nouzového stavu tím, že nabízí příspěvek na stravování seniorům. 
Pomoc bude řešena ve spolupráci s Domovem důchodců U zlatého kohouta. 
 
Usnesení č. 706/20 
rada města b e r e   n a   v ě d o m í 
 iniciativu Zámeckého Golf Resortu Hluboká při poskytování poukazů na oběd pro 
 seniory v době nouzového stavu. 
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Rada i zastupitelstvo města se na svých jednáních dne 2. 12. 2019 zabývaly záměrem                 
TJ Hluboká nad Vltavou, z.s. zrealizovat akci „Rekonstrukce stávajícího tenisového areálu 
s dostavbou víceúčelové haly a sociálního zázemí“ a dále příslibem finanční podpory tohoto 
projektu. Zastupitelstvo města vydalo usnesení č.260/19, kterým vyjádřilo svou podporu podání 
žádosti o dotaci na MŠMT a připravenost poskytnout finanční prostředky na dofinancování 
projektu s tím, že vše bude vázáno na poskytnutí či neposkytnutí dotace z MŠMT a také na 
vývoj ekonomické situace a tím i městského rozpočtu. 
TJ Hluboká nad Vltavou žádost o dotaci na MŠMT podala a k 26.2.t.r. obdržela z MŠMT 
Výzvu k doložení podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, tudíž není přesně známá částka, kterou TJ 
Hluboká nad Vltavou potřebuje na dofinancování projektu.  
Předpokládané financování akce: 
Předpokládaná cena díla: 42 000 tis. Kč 
Žádost o dotaci MŠMT:   30 000 tis. Kč 
Sponzorské příspěvky:       3 000 tis. Kč 
Úvěr TJ od ČS:         1 000 tis. Kč 
Dotace od města:                8 000 tis. Kč  
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TJ Hluboká nad Vltavou žádá město o poskytnutí dotace ve výši 8 mil. Kč. 
MÚ předpokládá, že případná dotace by byla poskytnuta v souladu s pravidly pro veřejnou 
podporu na základě obecného Nařízení Komise EU č. 651/14 o blokových výjimkách jako 
podpora na sportovní infrastrukturu. 
Rada města doporučila poskytnout dotaci maximálně do 8 mil. Kč na dofinancování akce. 
 
Usnesení č. 707/20 
rada města d o p o r u č u j e   
 zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím dotace ve výši do 8 000 tis. Kč na  
 dofinancování akce spolku TJ Hluboká nad Vltavou, z.s., IČ: 46681493 „Rekonstrukce 
 stávajícího tenisového areálu s dostavbou víceúčelové haly a sociálního zázemí“ 
 s podmínkou, že na akci bude získána dotace od MŠMT. 
 
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 2 
 
f) Zastupitelstvo města schválilo ve výdajové části rozpočtu města pro roky 2019 a 2020 
poskytnutí dotace na projekt spolku Hluboká baseball & softball club, z.s., IČ:26607255  - 
„Rekonstrukce baseballových hřišť“ (dotace je v tuto dobu dočerpávána). Předmětný projekt je  
kofinancován městem Hluboká nad Vltavou ve výši 7.616.220,42 Kč s tím, že v r. 2019 byly 
poskytnuty 4 mil. Kč a v r. 2020 má být poskytnuto 3.616.220,42 Kč. Zbývající část celkových 
způsobilých nákladů na projekt ve výši 7.427.208,-  Kč byla kryta z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
Projekt byl žadatelem zrealizován, ale v průběhu stavby vznikly vícepráce a to jak v důsledku 
chyb ve výkazu výměr prací a materiálu, tak i v důsledku dalších nepředvídatelných, ale dle 
žadatele nutných změn. Spolek Hluboká baseball & softball club, z.s., podal žádost                   
o poskytnutí dotace na krytí nákladů na tyto vícepráce ve výši 225 102,96 Kč. Podrobnější 
vysvětlení včetně vyčíslení výše víceprací a cenová kalkulace byly radě města doloženy. 
Případná dotace by byla poskytnuta v souladu s pravidly pro veřejnou podporu na základě 
obecného Nařízení Komise EU č. 651/14 o blokových výjimkách jako podpora na sportovní 
infrastrukturu a to formou dodatku k původně uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace na tento 
projekt ze dne 16. 12. 2019. 
 
Usnesení č. 708/20 
rada města d o p o r u č u j e   
 zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve 
 výdajové části ve výši 225,103 tis. Kč na poskytnutí dotace na dofinancování akce 
 „Rekonstrukce baseballových hřišť“ spolku Hluboká baseball & softball club, z.s., 
 IČ:26607255 a s uzavřením dodatku k uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace na tento 
 projekt ze dne 16. 12. 2019. 

 
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 2 
 
g) Zastupitelstvo města schválilo dne 16.9.2019 usn. č. 213/19 převod pozemků p.č. 829/4 a 
p.č. st. 37/2 v k.ú. Kostelec od ÚZSVM a dne 6. 12. 2019 byla podepsána kupní smlouva 
s kupní cenou 84 tis. Kč. Tento výdaj není zahrnut ve schváleném rozpočtu města na r. 2020. 
Nyní se na město obrátil ÚZSVM s výzvou k úhradě kupní ceny a to nejpozději do 30. 4. 2020 
s tím, že Min. financí dne 14. 2. 2020 opatřilo kupní smlouvu schvalovací doložkou. 
Je tedy nutno uvolnit 84 tis. Kč na úhradu kupní ceny + kolek 2 tis. Kč za vklad do KN, buď 
z prostředků rady města, nebo v případě, že se sejde ZM tak změnu rozpočtu schválit až 
následně. 
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Usnesení č. 709/20 
rada města s o u h l a s í 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 15/20 ve výdajové 
části ve výši 86 tis. Kč na „Koupě pozemků v Kostelci od ÚZSVM“, s použitím 
prostředků z položky Opatření rady města. 

  d o p o r u č u j e 
- zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením  
č.15/20 „Koupě pozemků v Kostelci od ÚZSVM“, schváleným radou města dne 
6.4.2020 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením 
č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6xxx Koupě pozemků v Kostelci od ÚZSVM 86 
3699 5909 Opatření rady města                              snížení o - 86 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
h) Při provádění zemních prací na opravě objektu Žižkova 247 byly zjištěny poruchy na 
kanalizaci – popraskaná hrdla, volně zakončená vyústění apod. Oprava kanalizace dle cenové 
nabídky činí cca 20,700 tis. Kč včetně DPH. Vzhledem ke stavu kanalizace a postupu dalších 
prací byla oprava již provedena.  
 
Usnesení č. 710/20 
rada města s o u h l a s í     
 s provedením opravy kanalizace Žižkova 247 a uvolněním částky 20,700 tis. Kč 
 z položky Oprava a údržba městského majetku.  
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
i) K prodloužení skládkování na skládce Munice byl navrženo ředitelem PMH pronajmout 
starší kompaktor s hmotností kolem 30 t. Podle vyjádření a doporučení fy AWP je efektivní 
využít kompaktor po omezenou dobu a následně, po obdržení stavebního povolení na 4 etapu, 
kompaktor zakoupit. Nový nebo starší dle našeho uvážení. Z pohledu nákladů na dopravu, 
měsíční pronájem a garantovanou dobu „předváděcího provozu“ se jeví jako efektivní 
pronájem kompaktoru na 1 měsíc (plus garantovaná doba). Odhadované náklady na zapůjčení 
budou cca 218 tis. vč. DPH. Cena se může lišit podle skutečných nákladů na dopravu.  
V rozpočtu města je schválena výdajová položka „Skládka Munice – kompaktor – inv. 
příspěvek PMH“ ve výši 5 600 tis. Kč. Navrhuje se tedy převést 300 tis. Kč z této položky vč. 
rezervy na neinvestiční příspěvek pro PMH. 
 
Usnesení č. 711/20 
rada města    s o u h l a s í   

- se zapůjčením kompaktoru pro skládku Munice podle varianty B a s uvolněním 
prostředků z položky „Skládka Munice – kompaktor – inv. příspěvek PMH“,  

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 16/20 ve 
výdajové části snížením výdaje ve výši 300 tis. Kč z položky „Skládka Munice – 
kompaktor – inv. příspěvek PMH“ a s přesunem této částky na výdaj 300 tis. Kč na 
akci „Skládka Munice – pronájem kompaktoru – neinv. příspěvek PMH“, 

d o p o r u č u j e 
- zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením     
č. 16/20 na akci „Skládka Munice – kompaktor – inv. příspěvek PMH“, schváleným 
radou města dne 6.4.2020 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo 
města usnesením č. 19/18. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3729 6359 Skládka Munice – kompaktor – inv. příspěvek 
PMH                                                snížení o  

- 300 

3639 5331 Skládka Munice – pronájem kompaktoru – 
neinv. příspěvek PMH 

300 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
j)  Po prohlídce a posouzení stavu kapličky v Zámostí navrhl PMH provést rozsáhlejší opravu, 
která zajistí dostatečnou sanaci prosakování spodní vody do zdí. Aby opatření byla účinná, 
bude provedeno obkopání základů, položení NOP fólie, zasypání drtí. Vnitřní prostor bude 
sanován vyvrtanými otvory ve spárách kamenného zdiva, omítka bude odstraněna a bude 
zbudována předstěna s větracími otvory. Nabídková cena na opravu je 81,576 tis. Kč vč. DPH 
 
Usnesení č. 712/20 
rada města    s o u h l a s í  
 s provedením opravy kapličky Žižkova ul. a s uvolněním částky 81,600 tis. Kč 
 z rozpočtu z položky Opravy a údržba městského majetku.  

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 4) 
Rozpočet města na r. 2020 schválený zastupitelstvem města v únoru 2020 byl v souladu s § 14 
zákona č. 250/2000 Sb. rozepsán do konkrétních položek v člení podle podrobné rozpočtové 
skladby, dle předloženého návrhu. Při změně rozpočtu v rámci rozpisu nebude nutno provádět 
změny rozpočtu tzv. „rozpočtovými opatřeními“, ale bude možno provést pouze tzv. „změnu 
rozpisu rozpočtu“, což může na základě pověření rady města provádět starosta města, tzn. 
odsouhlasovat přesuny mezi těmito položkami formou změny rozpisu rozpočtu.  
Změny schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření bude nadále provádět, v souladu se 
zákonem, pouze zastupitelstvo města, respektive rada města na základě pověření od ZM dle 
usn. ZM č. 19/18 ze dne 29. 10. 2018.  

 
Usnesení č. 713/20 
rada města b e r e   n a    v ě d o m í 

rozpis rozpočtu města na r. 2020 dle předloženého návrhu a 
  p o v ě ř u j e  

starostu města schvalováním změn rozpisu rozpočtu města na r. 2020. 
 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
a) Město má uzavřenu pachtovní smlouvu se splečností AGRIPROD Munice s.r.o., se sídlem 
Hluboká nad Vltavou 1016, dle které jsou obhospodařovány zemědělské pozemky města, 
mimo jiné v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Součástí smlouvy je i pozemek parc. č. 469/1 o výměře 
5.500 m2, nacházející se v blízkosti skládky Zíkův lom na Holém Vrchu. Část tohoto pozemku 
byla v roce 2019 prodána investorovi za účelem výstavby a další významná část byla využita 
Podnikem místního hospodářství a zaplocena. K obhospodařování nyní zbývá cca. 5 % plochy 
tohoto pozemku. Společnost AGRIPROD nyní žádá o vyjmutí pozemku parc. č. 469/1 
z pachtovní smlouvy, uzavřené dne 16. 10. 2017, z důvodu nemožnosti jeho zemědělského 
využití. Již nyní jej neobhospodařuje, takže žádá o jeho vyjmutí z pachtovní smlouvy ke dni    
1. 1. 2020.   
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Usnesení č. 714/20 
rada města  s o u h l a s í           

s uzavřením dodatku k pachotvní smlouvě ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi městem a 
společností AGRIPROD Munice s.r.o., jehož předmětem bude vyjmutí pozemku parc. č. 
469/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou z předmětu pachtu dle této smlouvy. Pozemek bude 
z pachtovní smlouvy vyjmut k 1.1.2020 protože již nyní není obhospodařován. Rada 
města ukládá MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Jirsu podpisem příslušného dodatku k pachtovní smlouvě.  

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Rada města byla seznámena s informací, že se na město obrátila společnost Lesy ČR s.p., 
lesní správce LS Hluboká nad Vltavou, s požadavkem na poskytnutí sociálního bydlení pro 
Marii Alvarézovou (nar.1968), trvale hlášena Masarykova 36 (zaměstnána na hotelu Štekl) a 
Františka Čižmára (nar.1961), trvale hlášen Dubné 60, kteří pobývají v objektu č.p. 296 
(Hájenka u Janečků) cca 24 let. V objektu pobývali společně s panem Václavem Bolechem, se 
kterým i údajně společně hradili veškeré výdaje spojené s bydlením a bydleli a nadále zde bydlí 
údajně s vědomím společnosti Lesy ČR. Pan Bolech dne 28.9.2019 zemřel. Na budovu je dle 
LČR vydáno stavebním úřadem rozhodnutí o demolici, která byla již zahájena v hospodářské 
části objektu. Rada města byla informována o úpravě nebytového prostoru města v Žižkově ul. 
č.p. 247, který je využitelný i pro dočasné ubytování.  
 
c) Rada města dne 9.3.2020 usn. č. 665/20 doporučila souhlasit se zřízením služebnosti na 
pozemku JčK, ve správě SÚS Jč kraje, p.č. 1219/15 v k.ú. Kostelec, s právem umístění 1 ks 
radarového ukazatele rychlosti a s právem chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav 
tohoto zařízení na části 1 x 1 m (1 m2) uvedeného pozemku dle GP. Radar je z iniciativy OV 
Kostelec umístěn u komunikace v Kostelci na vjezdu od Hluboké,  v souladu s rozhodnutím 
odboru dopravy MM Č. Budějovice, kterým je stanovena místní úprava provozu provedená 
dopravním zařízením 2x radarový měřič rychlosti na pozemní komunikaci – silnici III/1472 
v obci Kostelec, Město Hluboká nad Vltavou. 
Po zaměření geodetem bylo zjištěno, že radar se nachází na sousedním soukromém pozemku 
p.č. 854/1 v k.ú. Kostelec, který je ve spoluvlastnictví Josef Houška, Kostelec 18, Anna 
Houšková, Labská 1148/2, 370 11 Č. Budějovice. Je tedy nutno revokovat usnesení RM a zřídit 
věcné břemeno na soukromém pozemku. V souladu se směrnicí města půjde o věcné břemeno 
s jednorázovou úplatou 1 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 715/20 
rada města r e v o k u j e 
 usnesení rady města č. 665/20 ze dne 9. 3. 2020 a 
  d o p o r u č u j e 
 zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
 prospěch města Hluboká nad Vltavou, spočívající v umístění 1 ks radarového 
 ukazatele rychlosti a práva chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto 
 zařízení na části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Kostelec na ploše cca 1 m2, který je ve 
 vlastnictví Josef Houška, Kostelec 18, Anna Houšková, Labská 1148/2, 370 11 České 
 Budějovice, v  rozsahu dle GP za jednorázovou úplatu ve výši 1 tis. Kč dle 
 směrnice města a pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) 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 
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pronajatu pan Jiří Válek. Garáž má výměru 17 m2 a je pod samostatným uzamčením a s vlastní 
elektrickou přípojkou. MÚ byly následně doručeny dvě nabídky: 

- p. Zdeňek Reban, bytem Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou, který nabízí za pronájem 
garáže 8.500,- Kč/rok.  

- p. Petr Novák, bytem Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou, který nabízí za pronájem 
garáže 12.000,-Kč/rok. 

S oběma zájemci následně jednal starosta a p. Reban vzhledem k nižší nabídnuté částce 
reflektoval na alternativní nabídku pronájmu parkovacího místa v KC Panorama za roční 
nájemné 10.000,- Kč.    
 
Usnesení č. 716/20 
rada města  s o u h l a s í              

s pronájmem garáže, nacházející se na pozemku parc. č. st. 865 panu Petru Novákovi, 
bytem Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců, přičemž nájemné bude činit částku 
12.000,- Kč za jeden kalendářní rok. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a 
současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní 
smlouvy.  
 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 

Usnesení č. 717/20 
rada města  s o u h l a s í              

s pronájmem parkovacího stání v KC Panorama panu Zdeňku Rebanovi, bytem 
Mánesova 661, Hluboká nad Vltavou. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců, přičemž nájemné bude činit částku 10.000,- Kč za 
jeden kalendářní rok. Rada města pověřuje MÚ administrací věci a současně pověřuje 
starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné nájemní smlouvy.  

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 6) 
a) Město Hluboká nad Vltavou plánuje obnovit zajištěnou skalní cestu via ferrata v lokalitě 
Karvanické skály. Nástup z jižního konce by byl z mola, které by bylo umístěno na řeku 
Vltavu. Ferrata i molo by byly umístěny na pozemku p.č. 1800/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 
Pozemek p.č. 1800/4 v k.ú. Hluboká nad Vltavou je ve vlastnictví České republiky a právo 
hospodařit s ním má Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, 150 
00. Molo by bylo určeno pro přistávání plavidel. Ve vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik 
k obnovení ferraty a umístění mola je uveden požadavek na uzavření nájemní smlouvy na 
dotčené pozemky.  
Cena nájmu je stanovena Povodím Vltavy, státní podnik takto: 

1. ferrata – nájemné 2 184 Kč/rok 
2. plovoucí molo včetně přístupové lávky – nájemné ve výši 11 916 Kč/rok 

Tj. celkem 14 100 Kč/rok. V rozpočtu města je na akci rezervováno 250 tis. Kč. 
Rada pověřila starostu jednat s generálním ředitelem Povodí Vltavy, st. p. o zvážení zlevnění 
nájmu pro veřejná mola. 
 
Usnesení č. 718/20 
rada města   s o u h l a s í  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Hluboká nad Vltavou a Českou republikou, 
resp. podnikem Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 
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Praha 5, ve které si město Hluboká nad Vltavou pronajme část pozemku p.č. 1800/4 
v k.ú. Hluboká nad Vltavou za účelem umístění a provozování zajištěné skalní cesty via 
ferrata a mola pro přistávání plavidel v lokalitě Karvanické skály za sjednanou částku 
nájemného ve výši 14 100 Kč/rok. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie – Integrovaný plán 
rozvoje území České Budějovice vyhlásilo 33. výzvu k předkládání projektových záměrů a 
žádosti o podporu v oblasti „Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – 
cyklodoprava“ ve vazbě na 51. výzvu řídícího orgánu IROP. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
vyhlásilo 51. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP v oblasti „Udržitelná doprava – 
integrované projekty IPRÚ“. Z IROP lze poskytnout příspěvek na vybranou akci do výše 90 % 
z celkových uznatelných nákladů akce.  
V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Úprava stávajícího 
chodníku Tyršova ulice“. Předmětný chodník vede podél Židovského (Podhradského) rybníka 
směrem k Munickému rybníku. V současné době je povrch chodníku tvořen starými 
betonovými dlaždicemi ve špatném stavu o rozměru 30x30 cm, mezi nimiž jsou velké mezery. 
Tento povrch je zcela nevyhovující pro osoby se sníženou schopností pohybu pohybující se na 
vozíku. Cílem projektu je položení živičného povrchu tak, aby došlo k odstranění bariér pro 
vozíčkáře. Předpokládaná cena za stavební práce je 3,7 mil. Kč vč. DPH. V rozpočtu města je 
na spoluúčast města na projektu rezerva 250 tis. Kč. Podmínkou získání dotace je realizace 
stavebních prací do konce září 2020. Z tohoto důvodu musí být výběrové řízení vypsáno co 
nejdříve (s podmínkou realizace pouze v případě získání dotace).  
 
Usnesení č. 719/20 
rada města    s o u h l a s í  

- s předložením projektového záměru do výzvy č. 33 IPRÚ České Budějovice a 
následným podáním žádosti o podporu z IROP na akci „Úprava stávajícího chodníku 
Tyršova ulice v Hluboké nad Vltavou“, 

- s vypsáním výběrového řízení na tuto stavbu s podmínkou realizace pouze v případě 
získání dotace, 
 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie – Integrovaný plán 
rozvoje území České Budějovice vyhlásilo 33. výzvu k předkládání projektových záměrů a 
žádosti o podporu v oblasti „Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – 
cyklodoprava“ ve vazbě na 51. výzvu řídícího orgánu IROP. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
vyhlásilo 51. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP v oblasti „Udržitelná doprava – 
integrované projekty IPRÚ“. Z IROP lze poskytnout příspěvek na vybranou akci do výše 90 % 
z celkových uznatelných nákladů akce.  
V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy 
chodníku v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská“. Jedná se o přístupovou cestu z hlavního 
parkoviště na zámek. Do projektu bychom dali pouze jižní část podél ulice Nad Parkovištěm a 
navazující úsek ve Zborovské ulici. Stávající chodník nedostačuje kapacitně a dle projektu bude 
z důvodu bezpečnosti rozšířen. Předpokládaná cena za stavební práce na rekonstrukci chodníku 
vč. VO je 3,2 mil. Kč vč. DPH. V rozpočtu města je na akci Rekonstrukce MK Zborovská 
vyčleněn výdaj 3 000 tis. Kč. Podmínkou získání dotace je realizace stavebních prací do konce 
září 2020. Z tohoto důvodu musí být výběrové řízení vypsáno co nejdříve.  
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Usnesení č. 720/20 
rada města   s o u h l a s í  

- s předložením projektového záměru do výzvy č. 33 IPRÚ České Budějovice a 
následným podáním žádosti o podporu z IROP na akci „Stavební úpravy chodníku 
v ulicích Nad Parkovištěm a Zborovská v Hluboké nad Vltavou – jižní část“,  

- s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele této stavby. 
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Ministerstvo zemědělství vyhlásilo III. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací“. Do tohoto programu by bylo možno požádat o podporu na akci „ČOV 
a kanalizace Kostelec“. Výše podpory pro města s více než 1 000 obyvateli je 55 % 
z uznatelných nákladů. Příjem žádostí je do 30. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace. Součástí 
žádosti musí být vydané pravomocné stavební povolení. V současné době probíhá stavební 
řízení, čeká se na souhlas vlastníka dotčených pozemků, tj. Římskokatolické farnosti Kostelec. 
Předpokládané stavební náklady jsou cca 8 mil. Kč bez DPH. V rozpočtu města je na tuto akci 
rezerva na spoluúčast k dotaci výdaj pouze 1 000 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 721/20    
rada města   s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Ministerstva zemědělství 
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací“ na akci „ČOV a kanalizace Kostelec“. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7) 
Město Hluboká nad Vltavou vypsalo výběrové řízení na kompletní rekonstrukci čerpací stanice 
kanalizace u ČOV Munice. Budou vyměněny degradované stavební konstrukce a provedeno 
nové strojní vybavení čerpací stanice kanalizace. Dne 31. 3. 2020 proběhlo otevírání obálek 
s nabídkami, nejlevnější nabídka měla hodnotu 591 587,- Kč + DPH, 715 820,27 Kč vč. DPH, 
v rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 700 tis. Kč, o vrácení DPH bude požádáno. 
 
Usnesení č. 722/20 
rada města     s o u h l a s í   

- s výběrem uchazeče ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 
60849657 jako zhotovitele na realizaci akce „ČOV Munice – oprava ČSK“ s cenou 
591 587,- Kč + DPH, tj. 715 820,27 Kč vč. DPH, 

- se zvýšením výdajové položky rozpočtu na rok 2020 „ČOV Munice – čerpací stanice“ o 
částku 16 tis. Kč, 

-  s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 17/20 ve výdajové 
části navýšením o 16 tis. Kč na akci „ČOV Munice – čerpací stanice“, s použitím 
prostředků z položky „Opatření rady města“, 

- s uzavřením smlouvy o dílo s firmou uchazeče ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České 
Budějovice 370 10, IČ 60849657 na realizaci akce „ČOV Munice – oprava ČSK“ 
s cenou 591 587,- Kč bez DPH, 715 820,27  Kč vč. DPH a s pověřením starosty města 
podpisem této smlouvy, 

  d o p o r u č u j e 
- zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením  
č. 17/20 „ČOV Munice – čerpací stanice“, schváleným radou města dne 6.4.2020 na 
základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2321 5xxx ČOV Munice – čerpací stanice 16 
3699 5909 Opatření rady města                              snížení o - 16 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 8) 
V souladu s § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon v platném znění), ředitelka 
Mateřské školy Hluboká nad Vltavou požádala o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 
stanoveném rozváděcím právním předpisem a to vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 
se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. 
Podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (ŠZ v platném znění) může zřizovatel školy povolit výjimku 
z počtu stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, pokud 
nebude překročena kapacita daného předškolního zařízení. 
Na začátku května 2020 proběhne na odloučených pracovištích mateřské školy přijímací řízení 
na nový školní rok. Z důvodu velkého zájmu je nutné navýšit počty dětí do celkové kapacity 
mateřské školy, aby došlo k přijetí co největšího počtu dětí. 
Rada výjimku dle předloženého návrhu povolila. 
 
Usnesení č. 723/20 
rada města  p o v o l u j e 

pro školní rok 2020 - 2021 v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (ŠZ v platném znění) výjimku z počtu dětí v jedné třídě mateřské školy 
stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a to 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Hluboká nad Vltavou, se sídlem Ruská 527, 
Hluboká nad Vltavou pro jednotlivá pracoviště takto: 

MŠ Ruská 527           
1. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
2. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
Odloučené pracoviště MŠ Masarykova 62  
1. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
2. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
Odloučené pracoviště MŠ Masarykova 56  
1. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
2. třída z 24 dětí  na 25 dětí 
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Dále předkládá ředitelka MŠ k odsouhlasení „Podmínky přijímacího řízení do MŠ Hluboká nad 
Vltavou pro školní rok 2020/2021“.   
 
Usnesení č. 724/20 
rada města  s o u h l a s í 

s podmínkami přijímacího řízení do MŠ Hluboká nad Vltavou pro školní rok 2020 - 
2021“ dle předloženého návrhu.    

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 9) 
Starosta informoval členy rady města o záměru podniku Lesy České republiky, s. p. pronajmout 
honitbu ve Staré oboře. Rada vyjádřila podiv, že se pro účely postupu ve výběrovém řízení 
oceňuje pouze samotný hmotný majetek náležící k jednotlivým oborám, přičemž ocenění se 
nevztahuje na populaci zvěře, která se v chovech příslušných obor nachází. Je takto 
postupováno, byť ocenění chovu zvěře v daném případě možné je, neboť zvěř se nachází 
v uzavřeném prostoru, kde je možno populaci ohodnotit, a to jak co do tržní hodnoty, tak i do 
hodnoty chovné. Vzhledem k obavám o další osud obory a s přihlédnutím k jejímu významu 
rada přijala usnesení, kde navrhuje převzetí obory Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou 
do jejich správy. 
 
Usnesení 725/20 
rada města p ř i j a l a  

se znepokojením informaci o záměru podniku Lesy České republiky, s. p. pronajmout 
honitbu ve Staré oboře, neboť vnímá tuto lokalitu jako historické přírodní kulturní 
dědictví Jihočeského kraje a 

v y s l o v u j e 
 obavy, aby v nacházející ekonomické krizi nebyl pronájem prvním krokem 
k privatizaci obory a v situaci, kdy současný správce Lesy ČR s.p. deklaruje nezájem 
dále Starou oboru provozovat 

n a v r h u j e,  
aby Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou převzal tuto přírodně               
i historicky vzácnou lokalitu nadregionálního významu do své správy. 

 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 10) 
V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a novým koronavirem SARS-CoV-2 se rada  
dlouze zabývala pomocí živnostníkům a podnikatelům postižených opatřeními v době 
nouzového stavu. Byla navržena následující opatření: 
 

a) Úprava nájmů v případě propadu příjmů v souvislostí s uzavřením či omezením provozů 
b) Zachování podpory stávajících kulturních a sportovních akcí včetně možnosti podpory 

zajímavých akcí v mimosezoně.  
c) Prominutí místního poplatku z pobytu pro všechny návštěvníky v roce 2020 
d) Podpora a zachování investic přinášející zlepšení služeb místním občanům a 

návštěvníkům města.  
e) Zajištění pravidelné a systematické dezinfekce exponovaných veřejných míst 
f) Zajištění slevy na některé turistické cíle pro ubytované, kteří na Hluboké stráví více jak 

2 noci.  
g) Možnost poradenství v oblasti státních podpor pro firmy a živnostníky 
h) Institut veřejně prospěšných míst  

 
Rada města dále navrhla zajištění exponovaných veřejných míst dezinfekcí. 
 
Usnesení č. 726/20 
rada města v n í m á  
 tíživou situaci podnikatelů v turistickém ruchu a všech dalších podnikatelů, jejichž 
 podnikání ovlivnila koronavirová krize a  
  j e   p ř i p r a v e n a  
 upravit výši a splátky podnikatelských nájmů v objektech vlastněných městem 
 Hluboká nad Vltavou po dobu trvání nouzového stavu v r. 2020 a vyzývá 
 případné zájemce o tyto úpravy, aby si podali odůvodněnou písemnou žádost na radnici, 
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  d o p o r u č u j e 
 městskému úřadu prominout místní poplatek z pobytu za r. 2020. 
 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 11) 
a) Dne 24. 3. 2020 bylo městu doručeno rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice 
(vodoprávního úřadu), kterým nařídil městu odstranění stavby – kanalizačního sběrače západ. 
Jedná se o kanalizační sběrač z roku 2002, proti jehož existenci dlouhodobě brojí vlastníci 
pozemků v lokalitě u Munického rybníka, manželé Mikolášovi, právně zastoupení JUDr. 
Šírkem. Město v minulosti vybudovalo kanalizační sběrač částečně na jejich pozemcích, 
přičemž rozhodnutím soudu (po několikaletém soudním sporu) bylo zřízeno věcné břemeno, za 
něž město Mikolášovým zaplatilo. Stavba však nemohla být dosud zkolaudována, protože 
právní zástupce JUDr. Šírek v minulosti napadal veškerá rozhodnutí všech správních orgánů 
v této věci. Po tomto dlouhém sporu nakonec vodoprávní úřad rozhodl, jak je shora uvedeno 
s tím, že pro odstranění stavby nařídil lhůtu do 31. 12. 2022.  
Město prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Dusila toto rozhodnutí napadne, protože 
jej považuje za nesprávné, nezákonné, neurčité a neekonomické, především z následujících 
důvodů: 

• Nejasná specifikace stavby (či její části), na kterou se rozhodnutí vztahuje (nejasný 
popis, seznam pozemků na několik kilometrů kanalizace) 

• Nejasná specifikace podmínek pro odstranění stavby  

• Nesprávná argumentace v odůvodnění rozhodnutí: 

o „....kanalizace je pouze dešťová - nesplňuje požadavky na kanalizaci sloužící 
odvádění odpadních vod" - do roku 2019 byla kanalizace sloužící k odvodu 
odlehčených vod vedena jako kanalizace dešťová - posuzovat tuto kanalizaci 
podle současných předpisů nelze, nevyhovovala by žádná kanalizace postavená 
před tímto datem 

o „….místo DN 700 je odlehčovací kanalizace DN 500" - projektant při tvorbě 
dokumentace kanalizačního sběrače vycházel z tehdy platných předpisů, kdy 
nebyla povinnost oddělovat dešťové a splaškové vody a nebyla povinnost 
likvidovat dešťové vody přímo na pozemcích staveb. Stavby realizované v 
posledních letech jsou již prováděny dle těchto požadavků na likvidaci 
dešťových vod (oddílná kanalizace, vsakování na pozemcích staveb). Z tohoto 
důvodu je v odlehčovací komoře před čerpací stanicí kanalizačního sběrače 
odváděno do odlehčovací kanalizace minimum vod  a kanalizace DN 500 je 
naprosto dostačující a vyhovující což bylo ověřeno 15 letým provozem a 
autorizovaným inženýrem 

o „ ...odkanalizovává cca. 30-40 rodinných domů..."  - toto je nesprávný údaj - 
jedná se o rodinné a bytové domy - v současné době cca 260 - 280 bytových 
jednotek 

• Dále z rozhodnutí není jasné, proč nebylo vydáno dodatečné povolení stavby, když 
majetkoprávní vztahy (soudem zřízené věcné břemeno) i technické požadavky 
(dimenze, typ kanalizace, atd.) vydání povolení nebrání. Odkaz na rozhodnutí kraje je 
velmi alibistické 

• Vzhledem ke znalosti dotčeného území měl příslušný správní orgán nařídit vlastníkovi 
pozemku parc. č. 1654/3 (manželé Mikolášovi) k.ú. Hluboká nad Vltavou již dávno 
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nařídit okamžité odstranění náletových dřevin nad odlehčovací kanalizací, která tuto 
kanalizaci ničí svými kořeny 

• Odstranění stávající kanalizace a správním orgánem navrhované „souběžné“ 
vybudování nové kanalizace nedává ekonomický smysl, zvláště tehdy, kdy bude nová 
kanalizace nahrazovat tu již cca. 15 let bezproblémově fungující 

• Formální náležitosti rozhodnutí nesplňují zákonné požadavky (neurčitost), kdy není 
jasně specifikován předmět řízení a není jasně stanoven rozsah povinností města. 

 
Rada města požádala p. Karla Váchu o setkání s právníkem protistrany. 
 
b) Rada projednala připomínku ke špatnému stavu cesty u ZŠ do parku – p. Vácha prověří, 
jakým materiálem by bylo možné cestu opravit, starosta projedná s vedením zámku. 
 
c) Město Hluboká nad Vltavou vypsalo výběrové řízení na doplnění dirtových skoků 
v Bikeparku Vltava v Hluboké nad Vltavou v lokalitě Křesín. Dne 3. 4. 2020 proběhlo otevírání 
obálek s nabídkami, nejlevnější nabídka měla hodnotu 247 895,40 Kč + DPH, 299 953,43 Kč 
vč. DPH, v rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 300 tis. Kč. 
Výběrová a hodnotící komise na svém jednání dne 6. 4. 2020 doporučila uzavřít smlouvu o dílo 
se společností STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, IČ 48201952. 
 
Usnesení č. 727/20 
rada města     s o u h l a s í   

- s výběrem uchazeče STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, 
373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 48201952 jako zhotovitele na realizaci akce „Dirtové 
skoky Bikepark Vltava“ s cenou 247 895,40 Kč bez DPH   

- s uzavřením smlouvy o dílo s firmou uchazeče STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A 
SYN s.r.o., Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 48201952 na realizaci akce 
„Dirtové skoky Bikepark Vltava“ s cenou 247 895,40 Kč bez DPH, 299 953,43 Kč vč. 
DPH a s pověřením starosty města podpisem této smlouvy. 

 
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 
 
d) Bc. Šťastný seznámil členy rady se zněním tiskové zprávy týkající se opatření a předpoklady 
vývoje v rámci současné situace. Rada vzala zprávu na vědomí. 
 
b) Rada města vyslovila poděkování a podporu všem, kteří se v současné době podílejí na 
profesionální i dobrovolnické práci pro druhé. Tímto způsobem chce poděkovat těm, kteří se 
podílí svým úsilím, prostředky a časem na zvládání situace ve společnosti i našem městě v 
souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19.  
 
 
člen rady města        starosta města  
Jiří Karvánek                    Ing. Tomáš Jirsa 
 
 
 
 
Zápis byl pořízen dne 15. 4. 2020  
 
 
 


