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   Z á p i s 
z 9. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou  

konaného dne 27. 4. 2020.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města:  21 
 
Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka – MÚ 
 Ing. Jaroslav Rada – ředitel PMH              
 
Zasedání zastupitelstva se vzhledem k současné situaci a nutným bezpečnostním opatřením 
konalo v sále KC Panorama. Jednání řídil starosta Ing. Tomáš Jirsa. Uvedl, že se do zahájení 
zasedání dostavilo 21 zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášeníschopné.   
 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
Zastupitelka p. Nováková vznesla dotazy k zápisům z jednání rady města na rozhodování       
o podpoře jednotlivých žádostí o dotace a na hlasování o podpoře víceúčelové sportovní haly. 
Starosta tyto věci vysvětlil a vysvětlení bylo přijato. 
 
K bodu 1) 
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva, ke kterému nebylo 
připomínek.  
Starosta dále seznámil členy zastupitelstva s návrhem programu jednání a předložil 
zastupitelstvu návrh na členy volební a návrhové komise a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo 
předložený návrh odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 313/20 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Čmejrek, Petr Vejvoda, Mgr. Milena 
Thalerová 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0        
 
Usnesení č. 314/20 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: Bc. Davida Šťastného, Jiřího Karvánka  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 315/20 
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) Rozpočtová opatření:  

a) Schválená v RM - na vědomí. 
b) Účetního charakteru ze dne 27. 4. 2020. 
c) Úpravy rozpočtu města v důsledku nouzového stavu. 
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d) Uložení odpadů na skládce Řídká Blana. 
e) Dotace pro TJ Hluboká nad Vltavou - víceúčelová hala. 
f) Navýšení dotace na promenádní koncerty - STAŽENO Z PROGRAMU. 
g) Dotace pro Baseball & softball club - vícepráce projektu rekonstrukce baseballových 

hřišť. 
h) Most II/146 - 003 - schválení rozpočtové změny a smlouva o dílo. 
i) Vodovod Vývarka - navýšení podílu města. 
j) Úhrada kupní ceny pozemků od ÚZSVM v Kostelci - STAŽENO Z PROGRAMU. 
k) Zborovská ul. - rekonstrukce - rozpočtová změna.  
l) Akce Úprava stávajícího chodníku Tyršova ulice s žádanou dotací IROP - navýšení 

výdajů. 
3) Dispozice s majetkem:  

a) Prodej pozemků parc. č. 1326/14, 1777/5 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (sportovní areál) 
- Tennis center Hluboká s.r.o.  

b) Podání žádosti SPÚ o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1674/9 (lokalita Nad 
Parkovištěm) v k.ú. Hluboká nad Vltavou. 

c) Věcné břemeno pro radarový ukazatel rychlosti v obci Kostelec - Houška Josef, 
Houšková Anna.  

d) Budoucí převzetí vodovodu vybudovaného Ing. Evou Smrčkovou a Ing. Petrem 
Smrčkou v pozemcích města v ul. Žižkova.  

4) Granty a dotace: 
a) Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na hasičský člun pro SDH Purkarec. 
b) Podání žádostí o dotace v rámci programu GŘ HZS Účelové investiční dotace pro 

jednotky SDH.  
c) Rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 300/17 (u ZŠ) - uzavření Dodatku 

ke Smlouvě o dílo. 
5) Územní plány:  

a) Změna územního plánu - Lesní závod. 
6) Různé. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
  
K bodu 2) 
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 
s tím, že o provedených změnách bude informováno nejbližší zasedání zastupitelstva města. 

 
Na základě tohoto pověření byla radou města dne 9. 3. 2020 schválena rozpočtová opatření: 

• RO č. 2/20 - „Rozpočtová opatření účetního charakteru ze dne 9. 3. 2020“ – příjem, 
výdaj. 

• RO č. 3/20 - „Příjem, výdaj neinvestiční účelové dotace JčK pro DD“ – 11 714 tis. Kč. 
• RO č. 4/20 – „Peněžní dar k životnímu jubileu - MUDr. Jan Reban“ – výdaj 10 tis. Kč 
• RO č. 5/20 – „Konzervace popravčího kamene a výroba kopie“ – výdaj 15 tis. Kč. 
• RO č. 6/20 – „Paulina, z.s. - dotace I. Schwarzenberský večer“ – výdaj 10 tis. Kč. 
• RO č. 7/20 – „Středisko rané péče SPRP České Budějovice - dotace na výkon SOHZ 

v r. 2020“ – výdaj 10 tis. Kč. 
• RO č. 8/20 – „David Vaš – dotace soustředění Etiopie“ – výdaj 10 tis. Kč. 
• RO č. 9/20 -„Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou – Farský repre ples 2020“ 

– výdaj 5 tis. Kč. 
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• RO č. 10/20 - „TJ Hluboká nad Vltavou – sportovní ples 2020“ – výdaj 5 tis. Kč. 
• RO č. 11/20 - „NF jihočeských  olympioniků - dotace na nájem prostor 2020“ – 

výdaj 15 tis. Kč. 
Na základě tohoto pověření byla radou města dne 6. 4. 2020 schválena rozpočtová opatření: 

• RO č. 12/20 - „Rozpočtová opatření účetního charakteru ze dne 6. 4. 2020“ – příjem, 
výdaj. 

• RO č. 13/20 – „Rezerva na řešení krizových situací“ – výdaj 300 tis. Kč. 
• RO č. 14/20 - „Senior taxi“ – výdaj 15 tis. Kč 
• RO č. 15/20 – „Koupě pozemků v Kostelci od ÚZSVM“ – výdaj 86 tis. Kč. 
• RO č. 16/20 – „Skládka Munice – kompaktor, pronájem – inv. příspěvek PMH“ – 

přesun výdaje 300 tis. Kč. 
• RO č. 17/20 – „ČOV Munice – čerpací stanice“ – navýšení výdaje o 16 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 316/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

 provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 2/20 „Rozpočtová 
opatření účetního charakteru ze dne 9. 3. 2020“ dle Přílohy tohoto usnesení, schválené 
radou města dne 9. 3. 2020 na základě pověření, které udělilo radě města 
zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 317/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením  č. 3/20 „Příjem a výdej průtokové 
dotace JčK pro DD“, schváleným radou města dne 9. 3. 2020 na základě pověření, 
které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Příjem neinvestiční účelové dotace JčK pro DD 
(UZ13305) 

11 714 

Výdej 
paragraf 

 
položka 

  
tis. Kč 

4357 5336 Výdej neinvestiční účelové dotace JčK pro DD 
(UZ 13305) 

11 714 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 318/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 4/20 „Peněžní dar k životnímu 
jubileu - MUDr. Jan Reban“, schváleným radou města dne 9. 3. 2020 na základě 
pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3399 5492 Peněžní dar k životnímu jubileu –  
MUDr. Jan Reban 

10 

3699 5909 Opatření rady města                         snížení o - 10 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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Usnesení č. 319/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

provedení změn rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 5/20 „Konzervace popravčího 
kamene a výroba kopie“, schváleným radou města dne 9. 3. 2020 na základě pověření, 
které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3326 5169 Konzervace popravčího kamene a výroba kopie 15 
3699 5909 Opatření rady města                         snížení o - 15 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 320/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 
 provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 6/20 „Paulina, z.s. - dotace I. 
 Schwarzenberský večer“, schváleným radou města dne 9. 3. 2020 na základě pověření, 
 které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5222 Paulina, z.s. - dotace I.  Schwarzenberský večer                       10 
3699 5909 Opatření rady města                              snížení o -10 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 321/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 
 provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 7/20 „Středisko rané péče SPRP 
 České Budějovice - dotace na výkon SOHZ v r. 2020 “, schváleným radou města dne 
 9. 3. 2020 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města 
 usnesením č. č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

4349 5222 Středisko rané péče SPRP České Budějovice - 
dotace na poskytování SOHZ v r. 2020                                              

10 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o -10 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 322/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 
 provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/20 „David Vaš – dotace 
 soustředění Etiopie“, schváleným radou města dne 9.3.2020 na základě pověření, které 
 udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5493 David Vaš – dotace soustředění Etiopie                                                           10 
3699 5909 Opatření rady města                           snížení o -10 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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Usnesení č. 323/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 9/20 „Římskokatolická farnost 
Hluboká nad Vltavou – Farský repre ples 2020“, schváleným radou města dne 9. 3. 
2020 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 
č. 19/18. 

výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3330 5223 Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou –  
Farský repre ples 2020 

5 

3699 5909 Opatření rady města                           snížení o -5 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 324/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 10/20 „TJ Hluboká nad Vltavou 
– sportovní ples 2020“ , schváleným radou města dne 9.3.2020 na základě pověření, 
které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. č. 19/18. 

výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 5222 TJ Hluboká nad Vltavou – sportovní ples 2020 5 
3699 5909 Opatření rady města                           snížení o -5 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 325/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 
 provedení změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 11/20 „NF jihočeských 
 olympioniků - dotace na nájem prostor 2020“, schváleným radou města dne 9. 3. 2020 
 na základě pověření, které udělilo radě města zastupitelstvo města usnesením č. 19/18. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 NF jihočeských olympioniků - dotace na nájem 
prostor 2020                        

15 

3699 5909 Opatření rady města                            snížení o -15 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 326/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

 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. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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Usnesení č. 327/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 328/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 329/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 330/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

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. 

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 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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Usnesení č. 331/20 
zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í 

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. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

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

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
b) Zastupitelstvo projednalo rozpočtová opatření účetního charakteru k 27. 4. 2020.                
V rozpočtových opatřeních jsou přijaty prostředky, které město obdrželo nad rámec rozpočtu 
– vynětí pozemků, dotace JčK na lesy za akci z r. 2019, poplatky od obcí za přestupkovou 
komisi, prodej knih, platby za věcná břemena, pojistné. Dále jsou provedeny přesuny mezi 
výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu.  
Celkem jde o zvýšené příjmy do rozpočtu ve výši 270,726 tis. Kč, které budou z části použity 
na pokrytí nových výdajů rozpočtu dle programu dnešního ZM.  
 
Usnesení č. 332/20 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 18/20 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu „RO účetního charakteru ze dne 27.4.2020“ dle Přílohy.   
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
c)  

i) V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a novým koronavirem SARS-
CoV-2 provedlo město v rámci nouzového stavu řadu opatření (nákupy desinfekce, 
rozprašovačů, roušek, testovacích sad, nášlapných stojanů s desinfekcí ad.).  
V rozpočtu města byl na řešení krizových opatření schválen výdaj 100 tis. Kč. Rada města 
dne 6. 4. 2020 navýšila výdaj rozpočtovým opatřením č. 13/20 o 300 tis. Kč na celkem 400 
tis. Kč. Podle sledování vývoje nákladů je tento upravený výdaj k současné době již vyčerpán 
(397,570 tis. Kč). Navrhuje se tedy navýšit výdaj na tato opatření z prostředků „Opatření rady 
města“ o dalších 300 tis. Kč tak, aby bylo možno doplňovat především desinfekční a ochranné 
prostředky proti šíření nákazy při uvolňování opatření nouzového stavu. 
 
Usnesení č. 333/20 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

navýšením rozpočtu na řešení krizových situací a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 19/20 ve výdajové části ve výši 300 tis. Kč na „Rezerva na 
řešení krizových situací“, s použitím prostředků z položky Opatření rady města. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

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

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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ii) Dále byl na jednání rady města dne 6. 4. 2020 prověřen rozpočet města a rada města 
v rámci nouzového stavu odsouhlasila pozastavení některých akcí uvedených v rozpočtu 
města na r. 2020 a předběžné vyčíslení předpokládaného deficitu rozpočtu a jeho řešení  - dle 
Tabulky č. 1. 
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 vykrýt např. zapojením krátkodobého úvěru KB, který může 
město čerpat do výše 7 500 tis. Kč se splatností 1 rok. Na delší splatnost úvěru by se musela 
s KB uzavřít nová smlouva na střednědobý úvěr. 
Krátkodobý úvěr umožní překlenutí nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji a bude 
fakticky čerpán až v době, kdy nebudou k dispozici peněžní prostředky na účtech města.  
 
Náklady na úvěr představuje jednorázová roční cena za sjednání úvěru ve výši 2,5 tis. Kč a 
úrok v případě čerpání. Nejsou účtovány žádné další poplatky za rezervaci, za vedení účtu, za 
správu úvěru, za předčasné splacení atd., není požadováno zajištění úvěru. Úroková sazba za 
čerpané prostředky činí  1M PRIBOR plus 0,25 % p.a. (1M PRIBOR k 21.4.2020 činí 1,00 % 
p.a.) – celková úroková sazba tak nyní činí 1,25 % p.a.. Celkové roční náklady mohou podle 
výše a doby čerpání úvěru představovat  částku cca 93 tis. Kč. Minimální výše čerpání úvěru 
je 500 tis. Kč. Úvěr může být čerpán podle potřeby do výše schválené zastupitelstvem města. 
Čerpaný úvěr lze splácet dle možností a stavu peněžních prostředků na účtech města 
v závislosti na vývoji daňových příjmů (1 týden až 12 měsíců). 
 

Návrh úpravy rozpočtu 2020 - nouzový stav 

 

Tab. č. 1 

 Přepokládaný 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 3 000 

 Rozdíl -8 515 
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Usnesení č. 334/20 
zastupitelstvo města b e r e    n a   v ě d o m í 

usnesení rady města č. 702/20 o pozastavení některých akcí uvedených v rozpočtu 
města na r. 2020 a předběžné vyčíslení předpokládaného deficitu rozpočtu a jeho 
řešení dle předloženého návrhu v tabulce č. 1. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 

iii) V rozpočtových opatřeních ZM v bodě 2b) jsou přijaty prostředky financování, 
které město obdrželo nad rámec rozpočtu ve výši 270,726 tis. Kč, plus nezapojené prostředky 
ve výši 5,252 tis. Kč, celkem k využití 276,028 tis. Kč. Tyto prostředky lze použít na 
financování nových výdajů dle bodů 2d) až 2 l) programu ZM (12 293,103 tis. Kč), při 
současném snížení výdajů na vybrané akce s výdaji ve výši 4 637,103 tis. Kč a při zapojení 
krátkodobého úvěru ve výši 7 500 tis. Kč –  viz Tabulka č. 2. 
Při zařazení výdajů dle bodů 2d) až 2 l) se zvýší předpokládaný deficit rozpočtu v rámci 
nouzového stavu. 
       Tab č. 2 
Položka Zdroje Výdaje 
Nezapojený přebytek rozpočtu 5,252 0,000 
Příjmy dle bodu 2b) 270,726 0,000 
Krátkodobý úvěr 7 500,000 0,000 
Vyřazené akce, snížené výdaje akcí 4 637,103 0,000 
Nové akce dle bodů  2d) -2 l) 0,000 12 293,103 
Celkem 12 413,081 12 293,103 
 
d) Vzhledem k naplněnosti skládky Munice je nutné po přechodnou dobu zajistit ukládání a 
likvidaci domovního odpadu na cizí skládce. Ve výběrovém řízení na uložení a likvidaci 
odpadu předložily nabídky 3 firmy. Ředitelem PMH bylo doporučeno využít nabídky 
společnosti OK Projekt s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku a má volnou kapacitou 
na skládce Řídká Blana.  Předpokládané množství uloženého odpadu v roce 2020 bude 1 500 
tun. Cena bez DPH do 1.875 tis. Kč, s DPH pak 2.112 tis. Kč. PMH žádá o poskytnutí 
účelové dotace ve výše uvedené částce za účelem uložení odpadu na skládce OK PROJEKT 
Řídká Blana a s pověřením k podpisu smlouvy s vybranou firmou. 
K pokrytí nákladů na uložení odpadu bude využita část prostředků určených ve schváleném 
rozpočtu města na nákup kompaktoru a na jeho zapůjčení s tím, že nákup kompaktoru bude 
odsunut na rok 2021. 
 
Usnesení č. 335/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s poskytnutím neinv. příspěvku pro příspěvkovou organizaci Podnik místního 
hospodářství v Hluboké nad Vltavou ve výši 2 112 tis. Kč tis. Kč na uložení a 
likvidaci odpadu na skládce Řídká Blana v r. 2020, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 20/20 ve výdajové části 
rozpočtu snížením o 2 112 tis. Kč z akce „Skládka Munice-kompaktor - inv.příspěvek 
PMH“ a přesunem tohoto výdaje ve výši 2 112 tis. Kč na akci „Uložení a likvidace 
odpadu na skládce Řídká Blana v r. 2020 – neinv. příspěvek PMH“, 

- s výsledkem výběrového řízení na uložení a likvidaci komunálního odpadu a s 
uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem OK PROJEKT s.r.o. v hodnotě 2.112tis. 
Kč s DPH a pověřuje ředitele PMH podpisem příslušné smlouvy. 
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Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

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

-2 112 

3639 5331 Uložení a likvidace odpadu na skládce Řídká 
Blana v r. 2020 – neinv. příspěvek PMH navýš. 

2 112 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 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. 2020 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  
 
TJ Hluboká nad Vltavou požádala město o zařazení dotace ve výši 8 mil. Kč, do rozpočtu 
města, což je předpoklad pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŠMT. 
Rada města dne 6. 4. 2020 doporučila usn. č. 707/20 poskytnout TJ Hluboká nad Vltavou 
dotaci na pokrytí rozdílu s podmínkou, že na akci bude získána dotace od MŠMT. 
Prostředky na pokrytí tohoto výdaje lze získat se zapojením krátkodobého úvěru 7 500 tis. Kč 
a 500 tis. Kč bude použito snížením výdajů na akce „Socha“ (200 tis. Kč) a „Mezinárodní 
projekt Koločava – odpadové hospodářství“ (300 tis. 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. 
Konkrétní výše dotace a Smlouva o dotaci města pro TJ Hluboká nad Vltavou budou 
předloženy zastupitelstvu města ke schválení po doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace od 
MŠMT. 
 
Usnesení č. 336/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- 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, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 21/20 ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího tenisového areálu 
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s dostavbou víceúčelové haly a sociálního zázemí – inv. dotace TJ Hluboká nad 
Vltavou“, s použitím výdaje 200 tis. Kč z akce „Socha“ a výdaje 300 tis. Kč z akce 
„Mezinárodní projekt Koločava – odpadové hospodářství“ a se změnou rozpočtu 
v příjmové a výdajové části rozpočtu zapojením financování ve výši 7 500 tis. Kč 
„Krátkodobý úvěr“.  

Financování 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 8113 Krátkodobý úvěr - přijetí 7 500 
 8114 Krátkodobý úvěr - splácení -7 500 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3319 6xxx Socha                                                         snížení o -200 
3399 5xxx Mezinárodní projekt Koločava – odpadové 

hospodářství                                              snížení o 
-300 

3419 6322 Rekonstrukce stávajícího tenisového areálu 
s dostavbou  víceúčelové haly a sociálního 
zázemí – inv. dotace TJ Hluboká nad Vltavou. 

8 000 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 20, zdržel se - 1, proti – 0 
 
f) Bod byl stažen z programu. 
  
g) 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 608.882,96 Kč. V rozpočtu 
města jsou pro letošní rok na tento projekt alokovány 4 mil. Kč, tzn. že je možné dočerpat 
383.779,58 Kč, ale bylo by nutné položku navýšit o dalších 225.102,96 Kč. Podrobnější 
vysvětlení včetně vyčíslení výše víceprací a cenová kalkulace byly předloženy. 
Rada města dne 6. 4. 2020 usn. č. 708/20 doporučila poskytnout dotaci na dofinancování akce 
a s uzavřít Dodatek k uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace na tento projekt. 
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. 337/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s poskytnutím dotace 608.882,96 Kč na dofinancování projektu „Rekonstrukce 
baseballových hřišť“ spolku Hluboká baseball & softball club,z.s., IČ:26607255 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 22/20 ve výdajové části 
navýšením dotace o 225,103 tis. Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce 
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baseballových hřišť“ spolku Hluboká baseball & softball club,z.s., IČ:26607255 
s použitím části výdaje ve výši 225,103 tis. Kč z akce „Dětské hřiště Zámostí“, 

- s uzavřením Dodatku k uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace na tento projekt ze dne 
16.12.2019 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 6322 Dotace – inv. baseball.hřiště - Hluboká baseball & 
softball club, z.s. - vícepráce 

225,103 

3421 6xxx Dětské Hřiště Zámostí                      snížení o -225,103 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 19, zdržel se - 2, proti – 0 
 
h) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje připravuje stavbu nového mostu na silnici II/146 
přes Luční potok v kategorii S 7,5 m s jednostranným chodníkem (výjezd z města směrem na 
Prahu u areálu CO). Objekty města obsahují gabionovou opěrnou stěnu a vlastní chodník před 
a za mostem, dále je v ceně zahrnuta i rezerva na případnou překládku vedení NN, nutnost 
překládky vyplyne po zjištění přesné polohy kabelů. Předpoklad nákladů města dle PD činil 
950 tis. Kč vč. DPH. 
Na základě dřívějších usnesení rady města a v souladu se „Smlouvou o společnosti“ mezi 
SÚS a městem Hluboká nad Vltavou bylo provedeno výběrové řízení na výše uvedenou 
zakázku. Stavba objektů hrazených SÚS JčK byla zahájena 20. 4. 2020, doba realizace 150 
kalendářních dnů, stavbu provádí společnost K-BUILDING CB, a.s. s cenou 11 577 tis. Kč 
bez DPH. Objekty hrazené městem představují částku 772 tis. Kč + DPH, celkem 934 tis. Kč, 
plus TDI a doplnění VO cca 100 tis. Kč, tj. celkem 1 034 tis. Kč. 
Rada města dne 9. 3. 2020 usn. č. 692/20 souhlasila s výběrem uchazeče K-BUILDING CB, 
a.s. České Budějovice IČ 26105594 jako zhotovitele akce „Most ev.č. 146-003 za obcí 
Hluboká nad Vltavou“ s celkovou cenou 11 576 675,- Kč bez DPH, z toho 771 370,4 Kč cena 
za objekty města Hluboká nad Vltavou, která bude realizována v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o společnosti ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Dále 
rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města příslušnou částku a 
souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce K-BUILDING CB, a.s. České 
Budějovice IČ 26105594 „Most ev.č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou“ s cenou 
771 370,4 Kč bez DPH a s pověřením starosty města podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 338/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 23/20 ve výdajové části ve 
výši 1 034 tis. Kč na akci „Most ev.č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou - objekty 
města“ s použitím výdaje ve výši 1 000 tis. Kč z akce „MK u bytovek v Purkarci“, 

- s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce s firmou K-BUILDING CB, a.s. České 
Budějovice, IČ 26105594 „Most ev.č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou“ s cenou 
771 370,4 Kč bez DPH a s pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 6xxx Most ev.č. 146-003 za obcí Hluboká nad Vltavou 
– objekty města (ORG 0906) 

1 034 

2212 5xxx MK u bytovek v Purkarci                        snížení o -1 000 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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i) Město ve spolupráci s vlastníky pozemků a obyvateli lokality na Vývarce dokončilo 
základní část vodovodu a splaškové kanalizace. Vodovod a kanalizace v části nad viaduktem 
byla prováděna na základě dohody takto: 

- vlastníci pozemků a staveb zajistili na vlastní náklady zemní práce (výkop, zához, 
zpětné uvedení pozemku do původního stavu) 

- město zajistilo PD, TDI, dodávku a montáž potrubí, kolaudaci 
Na základě žádosti majitelů nemovitostí na Vývarce – západní část a na základě předchozích 
usnesení rady města bylo zajištěno výběrové řízení na výše uvedený vodovod (cca 320 m) a 
připraveny smlouvy o sdružení. Předmětem smlouvy o sdružení je zejména určení podílu 
vlastníků a města na úhradě nákladů. Z výběrového řízení vyplynul podíl vlastníků ve výši 
633 170,- Kč, počet účastníků akce je 8 + město, podíl jednoho účastníka tedy činí 79 146,- 
Kč. Podíl města vč. DPH celé stavby činí 621 387,- Kč. O vrácení DPH (217 733,- Kč) bude 
požádáno městem. Přípojky k jednotlivým pozemkům by si na své náklady zajistili jejich 
majitelé. Vzhledem k finančním možnostem požádala paní Kočvarová o možnost uhradit svůj 
podíl ve dvou splátkách – 50 tis. Kč v souladu se smlouvou, zbývající část do 4 měsíců. 
V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 200 tis. Kč. Je tedy nutno navýšit rozpočet 
akce o 422 tis. Kč, plus cca 50 tis. Kč na TDI, tj. celkem o 472 tis. Kč. 
Rada města dne 9. 3. 2020 usn. č. 695/20 souhlasila s uzavřením smluv o sdružení s majiteli 
pozemků parcelní číslo 1027/1, 1027/3, 1027/4, 1029/1, 1029/2, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 
1051/12, 1051/7, 1051/10 katastrální území Hluboká nad Vltavou na stavbu „Prodloužení 
vodovodu na Vývarce - západní větev“ a s rozložením úhrady podílu u paní Kočvarové s tím, 
že z realizací stavby bude započato po splnění podmínek smlouvy od všech majitelů.  
Dále rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města příslušnou částku. 

 
Usnesení č. 339/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 24/20 ve výdajové části 
navýšením o 472 tis. Kč na akci „Vodovod Vývarka západ“, s použitím části výdaje 
ve výši 500 tis. Kč z akce „Kanalizace u synagogy-přepojení volných kanaliz. vpustí“. 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2310 6xxx Vodovod Vývarka západ 472 
2321 6xxx Kanalizace u synagogy-přepojení volných kanaliz. 

vpustí                                                      snížení o 
-500 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
j) Bod byl stažen z programu. 
 
k) Město Hluboká nad Vltavou plánuje podat žádost o dotaci do 33. výzvy IPRÚ České 
Budějovice ve vazbě na 51. výzvu IROP na projekt „Stavební úpravy chodníku v ulicích Nad 
Parkovištěm a Zborovská“ – jižní část. Cílem projektu je celková rekonstrukce přístupové 
cesty k zámku a to od parkoviště k Masarykově ulici – celá trasa bude mít moderní charakter 
a zejména bude mít větší kapacitu. Dojde k rozšíření chodníku na 3 m a vytvoření klidové 
plochy s lavičkami a zelení o šířce 2 m, na povrch chodníku a klidové zóny bude použita 
kamenná dlažba. Dále je předmětem projektu nové veřejné osvětlení a nasvícení nového 
přechodu k parkovišti s rozvaděčem u Domova důchodců, dále úprava chodníku u parkoviště. 
Vzhledem k havarijnímu stavebně technickému stavu kanalizace, která je umístěna pod 
chodníkem, dojde k její výměně vč. nových přípojek. V letošním roce by byla provedena jižní 
část podél ulice Nad parkovištěm a části Zborovské. 
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Rozpočet na celou akci se skládá z činností zajišťujících projektovou dokumentaci, zajištění 
příslušných správních povolení, činnost technického dozoru a bezpečnosti práce, organizaci 
výběrového řízení, činnosti spojené se zajištěním dotace (celkem cca 300 tis. Kč vč. DPH) a 
dále z vlastních stavebních prací za cca 4 850 tis. Kč vč. DPH, tj. celkem cca 5 150 tis. Kč. 
Některé z výše uvedených činností (PD a IČ) byly uhrazeny již v letech 2018 a 2019, část 
stavebních prací byla provedena při rekonstrukci parkoviště. Po provedení výběrového řízení 
bude částka na stavební práce upřesněna. 
Z IROP lze poskytnout příspěvek na vybranou akci do výše 90 % z celkových uznatelných 
nákladů akce. Podmínkou získání dotace je realizace stavebních prací do konce září 2020. 
Z tohoto důvodu musí být výběrové řízení vypsáno co nejdříve.  
Uznatelné jsou náklady na rekonstrukci chodníku do 3 metrů šířky a v poměrné části další 
náklady (veřejné osvětlení, ostatní náklady, projektová dokumentace, stavební dozor, BOZP, 
organizace výběrového řízení, bezpečnostní audit). Předpokládaná výše dotace je 2,4 mil. Kč. 
V rozpočtu města je na tuto akci ve výdajích zahrnuto 3 mil. Kč. 
Zastupitelstvo vzalo shora uvedené informace na vědomí s tím, že o dalších krocích v rámci 
realizace akce bude nadále informováno.  
 
l) Město Hluboká nad Vltavou plánuje podat žádost o dotaci do 33. výzvy IPRÚ České 
Budějovice ve vazbě na 51. výzvu IROP na projekt „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. Tento povrch je zcela nevyhovující pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Cílem projektu je položení živičného povrchu tak, aby došlo k 
odstranění bariér pro vozíčkáře a vznikl nový rekonstruovaný chodník vč. funkčního 
odvodnění.  
Z IROP lze poskytnout příspěvek na vybranou akci do výše 90 % z celkových uznatelných 
nákladů akce. 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).  
Předpokládaná cena stavebních prací je 3 016 062 Kč vč. DPH. Dalšími náklady jsou 
administrace výběrového řízení (24 200 Kč vč. DPH), stavební dozor (předpoklad 60 500 Kč 
vč. DPH), bezpečnostní audit (15 000 Kč) a projektová dokumentace (84 942 Kč vč. DPH), 
celkem 3 200 704 Kč. Z toho předpokládaná výše dotace je 2 880 633 Kč (90 %), vlastní 
podíl je 320 071 Kč (10 %). 
V rozpočtu města je na tuto akci ve výdajích zahrnuto 250 000 Kč na spolufinancování akce. 
Je navrženo navýšit výdaje ve výdajové části rozpočtu o 150 000 Kč na 400 000 Kč (s 
rezervou na nezpůsobilé výdaje). 
 
Usnesení č. 340/20 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 
 s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 25/20 ve výdajové části 
 navýšením o 150 tis. Kč na akci „Bezbariérový chodník kolem Židovského rybníka“ 
 s použitím prostředků ze zvýšených příjmů. 
   Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

2219 6xxx Bezbariérový chodník kolem Židovského 
rybníka                                         navýšení o 

150 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
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K bodu 3) 
a) Na město se prostřednictvím svého jednatele, pana Milana Vopičky, obrátila společnost 
Tennis Center Hluboká, s.r.o., se sídlem Koněvova 123, 130 00 Praha 3, se žádostí o prodej 
částí pozemků parc. č. 1326/1 a parc. č. 1777/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o 
pozemky ve sportovním areálu, na kterých se mimo jiné nachází tenisové kurty, vlastněné a 
provozované společností Tennis Center Hluboká. Pan Vopička žádá o prodej těch částí 
pozemků parc. č. 1326/1 a 1777/2, které má dlouhodobě pronajaty od města a na kterých se 
nacházejí sportoviště – tenisové kurty v jeho vlastnictví. Pan Vopička nechal vypracovat 
oddělovací GP č. 3139-161/2011, který z pozemku parc. č. 1326/1 odděluje nově vzniklé 
pozemky parc. č. 1326/14 o výměře 3.264 m2 a parc. č. 1326/15 o výměře 61 m2 a dále 
z pozemku parc. č. 1777/2 odděluje pozemek parc. č. 1777/5 o výměře 4 m2. Právě o prodej 
nově vzniklých pozemků parc. č. 1326/14 a 1777/5 pan Vopička žádá. Nová hranice pozemků 
dle předmětného GP kopíruje stávající plot, přičemž parkovací místa při komunikaci ve 
sportovní ulici zůstanou ve vlastnictví města, stejně jako pruh pozemku mezi tenisovým 
areálem pana Vopičky a tenisovým areálem města (tento nyní má pronajat pan Vopička).    
Město zvažuje v místě postavit sportovní halu a právě pruh pozemku mezi areály bude pro její 
stavbu potřebovat. Rada prodej těchto pozemků doporučila v případě, že na stavbu haly bude 
získána dotace a dojde k její realizaci. 
Současně byl na základě usnesení rady města č. 545/19 ze dne 2. 12. 2019 zveřejněn záměr 
prodeje pozemků na úřední desce města a jiný zájemce se nepřihlásil.  
Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. T441/2020 ze dne 17. 1. 2020, 
vypracovaným Ing. Petrem Braunem, odhadcem nemovitostí, a činí částku 2.909.000,- Kč + 
příslušná DPH. 
 
Usnesení č. 341/20 
zastupitelstvo města  s o u h l a s í            

s prodejem částí pozemků parc. č. 1326/1 a 1777/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, 
oddělovacím GP č. 3139-161/2011 nově označených jako parc. č. 1326/14 o výměře 
3.264 m2 a parc. č. 1777/5 o výměře 4 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
minimálně však za cenu 700,- Kč + DPH za 1 m2 převáděného pozemku, společnosti 
Tennis Center Hluboká, s.r.o., se sídlem Koněvova 123, 130 00 Praha 3. Kupní cena 
se stanoví na základě znaleckého posudku č. T441/2020 ze dne 17. 1. 2020, 
vypracovaného Ing. Petrem Braunem, odhadcem nemovitostí, a činí částku 
2.909.000,- Kč + příslušná DPH. Zastupitelstvo města pověřuje MÚ administrací věci 
a současně pověřuje starostu Ing. Tomáše Jirsu podpisem příslušné kupní smlouvy. 
Zastupitelstvo města tento souhlas s prodejem výše uvedených pozemků dává pod 
podmínkou, že bude realizován záměr stavby sportovní haly v dané lokalitě.  

        

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
b) Město v minulosti žádalo o bezúplatný převod pozemků pod komunikací Nad parkovištěm 
a dále pozemků v areálu staré sýpky u Státního pozemkového úřadu. Pozemek parc. č. 1674/9 
o výměře 5 m2 se nachází před vjezdovou branou do areálu sýpky z Tyršovy ulice a je třeba 
jej do žádosti o bezúplatný převod na základě výzvy SPÚ doplnit coby součást funkčního 
celku pozemků, které mají být předmětem převodu.      
 
Usnesení č. 342/20  
zastupitelstvo města  s o u h l a s í    

s podáním žádosti o bezúplatný převod a pro případ vyhovění žádosti i s bezúplatným 
převodem a s přijetím do vlastnictví města pozemku KN parc. č. 1674/9 o výměře 5 
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m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (ulice Nad parkovištěm), od Státního pozemkového 
úřadu ČR, se sídlem Rudolfovská 80, České Budějovice. Zastupitelstvo města ukládá 
MÚ administraci věci a současně pověřuje starostu města Ing. Tomáše Jirsu podpisem 
příslušných dokumentů a převodní smlouvy.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 

c) Rada města dne 6.4.2020 usn. č. 715/20 doporučila souhlasit se zřízením služebnosti na 
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 s právem umístění 1 ks radarového 
ukazatele rychlosti a s právem chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto 
zařízení na části cca 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 č.j. ODSH/19892/2019-2 ze dne 26.11.2019, kterým je stanovena 
místní úprava provozu provedená dopravním zařízením radarový měřič rychlosti na pozemní 
komunikaci – silnici III/1472 v obci Kostelec, Město Hluboká nad Vltavou. 
K tomu je nutno uzavřít příslušnou smlouvu o zřízení VB, které je oprávněno odsouhlasit ZM. 
 
Usnesení č. 343/20 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 
 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 pověřuje starostu města 
 podpisem příslušné smlouvy. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
d) Ing. Eva Smrčková a Ing. Petr Smrčka jako vlastníci RD č.p. 596 Žižkova ul. v Hluboké 
nad Vltavou plánují napojení domu na veřejné sítě vody a plynu, stavbou budou dotčeny 
pozemky města p.č. 1767/1, 1768/1, 1768/6 v k.ú. Hluboká nad Vltavou a požádali město o 
souhlas : 

• s umístěním plynovodu s přípojkou a vodovodu s přípojkou do uvedených pozemků, 
• s následným zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON na umístění plynovodu 

s přípojkou, 
• s následným převzetím vodovodu do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou. 

Všechny sítě budou realizovány dle podmínek provozovatele plynovodu a vodovodu a 
příslušných správních rozhodnutí, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
Rada města odsouhlasila 9. 3. 2020 usn. č. 672/20 uložení vodovodu a plynovodu a se 
zřízením věcného břemene na umístění plynovodu v pozemcích města a doporučila 
zastupitelstvu města souhlasit s následným bezúplatným převzetím vodovodu do majetku 
města a s uzavřením příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 344/20 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í   
 s budoucím bezúplatným převzetím vodovodu vybudovaného Ing. Evou Smrčkovou 
 a Ing. Petrem Smrčkou v pozemcích města p.č. 1767/1, 1768/1, 1768/6 v k.ú. 
 Hluboká nad Vltavou, do vlastnictví města Hluboká nad Vltavou, pro RD Žižkova 
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 č.p. 596 s tím, že k tomu bude uzavřena příslušná smlouva a pověřuje starostu města 
 podpisem této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 

K bodu 4) 
a) Město Hluboká nad Vltavou podalo žádost o příspěvek z Nadace ČEZ na projekt s názvem 
„Příspěvek na koupi hasičského člunu pro jednotku SDH Purkarec“. Z Nadace ČEZ jsme 
obdrželi informaci, že tato žádost byla schválena. Výše schváleného nadačního příspěvku je 
50 000 Kč. Z nadačního příspěvku je možno hradit pouze ty náklady, které vznikly po podání 
žádosti (tj. 14. 2. 2020). SDH Purkarec v letošním roce plánuje pořídit vybavení k hasičskému 
člunu (např. maják). Příspěvek bude použit na nákup vybavení.   
 
Usnesení č. 345/20 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

- s přijetím příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč na projekt „Příspěvek na 
koupi hasičského člunu pro jednotku SDH Purkarec“, 

- s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 26/20 v příjmové části ve 
výši 50 tis. Kč na „Hasičský člun pro jednotku SDH Purkarec – příspěvek 
z Nadace ČEZ“ a ve výdajové části ve výši 50 tis. Kč na „Hasičský člun pro 
jednotku SDH Purkarec – vybavení“. 

 
   Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 3122 Hasičský člun pro jednotku SDH Purkarec – 
příspěvek z Nadace ČEZ 

50 

   Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 6xxx Hasičský člun pro jednotku SDH Purkarec - 
vybavení 

50 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
b) Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo pro 
rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH výzvy: 

- č. 2 – Pořízení nového dopravního automobilu 
- č. 3 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice  

 
SDH Bavorovice má zájem pořídit dopravní automobil s požárním přívěsem z důvodu 
zajištění náhrady za stávající DA Avia (rok výroby 1975). Předpokládaná cena je 1 350 000 
Kč. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů, max. však 450 tis. Kč. V případě schválení je 
možno požádat o ještě o dotaci na částečné dofinancování z Krajského úřadu.  
 
SDH Kostelec má zájem provést rekonstrukci (přístavbu) požární zbrojnice. Celkové náklady 
se předpokládají ve výši cca 6,5 mil. Kč.  Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, 
maximálně 4,5 mil. Kč.  V případě schválení je možno požádat o ještě o dotaci na částečné 
dofinancování z Krajského úřadu. 
 
Žádosti se podávají do 14. 5. 2020. 
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Usnesení č. 346/20 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

- s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu GŘ HZS Účelové investiční dotace 
pro jednotky SDH na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bavorovice  

- s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu GŘ HZS Účelové investiční dotace 
pro jednotky SDH na rekonstrukci požární zbrojnice v Kostelci  
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
c) V současné době probíhá realizace stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště na p.č. 
300/17 v k.ú. Hluboká nad Vltavou“. Jedná se o hřiště v areálu ZŠ. Na tuto akci je uzavřena 
Smlouva o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495/58, 370 04 Č. 
Budějovice s cenou 1 906 405 Kč vč. DPH. 
Po zahájení realizace bylo zjištěno, že opěrná zeď u hřiště je ve velmi špatném stavu, chybí 
předpokládaný základ, a proti technologickému předpokladu nebyla zeď dostatečně provázaná 
výztuží. Je třeba ji částečně zbourat a vybudovat znovu. Na tyto práce byl zpracován propočet 
ve výši cca 160 tis. Kč s DPH. Nyní je třeba se zhotovitelem upřesnit cenu a podepsat 
Dodatek ke smlouvě o dílo.  
Město Hluboká nad Vltavou obdrželo k této akci Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 
Výše přiznané dotace je 1 143 843 Kč. Realizace akce musí být ukončena nejpozději do 31. 8. 
2020.  
V rozpočtu města na rok 2020 je na tuto akci vyčleněna částka 2 mil. Kč. V loňském roce již 
byla stavba zahájena a uhrazeno bylo 171 664 Kč. Tzn., že není potřeba provádět změnu ve 
výdajové části rozpočtu.  

 
Usnesení č. 347/20   
zastupitelstvo města   s o u h l a s í  

s podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., závod 
Sportovní stavby, Pražská třída 495/58, 370 04 Č. Budějovice, IČ 48035599 k akci 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště na p.č. 300/17 v k.ú. Hluboká nad Vltavou“, ve 
kterém dojde k navýšení ceny o max. 160 tis. s DPH a pověřuje starostu města 
podpisem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
K bodu 5) 
Město Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vlastníky pozemků řeší v současné době možnost 
výstavby předškolního zařízení v lokalitě bývalého lesního závodu v Hluboké nad Vltavou. 
Protože současné využití plochy VS 55 (výroba a skladování) záměr neumožňuje, je navržena 
změna územního plánu a to zkráceným postupem dle § 55a a § 72 stavebního zákona (zákon 
183/2006 Sb. v platném znění). Souhlasné stanovisko krajského úřadu, odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví bylo vydáno pod č.j. KUJCK 49640/2020.    
 
Usnesení č. 348/20 
zastupitelstvo města   

1. Bere na vědomí: 
a) stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí uvedená v § 55a odst. 2 

písm. d) a e) stavebního zákona,  
b) důvodovou zprávu.  
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2. Rozhoduje o: 
a) pořízení změny č. X územního plánu Hluboká nad Vltavou, zkráceným postupem. 
b) návrhu obsahu změny č. X územního plánu Hluboká nad Vltavou, kdy obsahem je:  

posouzení rehabilitace území dříve využívaného pro výrobu a skladování a jeho 
přeměna ve smíšené lokální centrum, s kombinací bytové funkce a vybavenosti vč. 
možných staveb pro výchovu a vzdělávání, kulturní a sportovně rekreační aktivity. 
Plocha výroby a skladování se nachází zejména na pozemcích parc. č. 698, 740, 
741, 742, 821, 997, 1082, parc. č. 477/3 v katastrálním území Hluboká nad 
Vltavou v lokalitě „Lesní závod“ v severní části města. 

3. Určuje 
Ing. Pavla Dlouhého, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování 
změny územního plánu Hluboká nad Vltavou, 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
Usnesení č. 349/20 
zastupitelstvo města 
      1.  Bere na vědomí:  

a) Důvodovou zprávu.  
2. Rozhoduje o: 

a) pořízení změny č. X územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město, 
zkráceným postupem 

b) návrhu obsahu změny č. X územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou -  město, 
kdy obsahem je:  

posouzení rehabilitace území dříve využívaného pro výrobu a skladování a jeho 
přeměna ve smíšené lokální centrum, s kombinací bytové funkce a vybavenosti vč. 
možných staveb pro výchovu a vzdělávání, kulturní a sportovně rekreační aktivity. 
Plocha výroby a skladování se nachází zejména na pozemcích parc. č. 698, 740, 
741, 742, 821, 997, 1082, parc. č. 477/3 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou 
v lokalitě „Lesní závod“ v severní části města. 

3. Určuje 
Ing. Pavla Dlouhého, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování 
změny územního plánu Hluboká nad Vltavou, 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 21, zdržel se - 0, proti – 0 
 
K bodu 6) 
 
Různé: 
a) Zastupitelka Mgr. Sekyrková vznesla dotaz, zda je plánována oprava kanalizace v lokalitě 
u synagogy u Židovského rybníka, kde často kanalizace zápachem obtěžuje místní obyvatele. 
Starostou bylo sděleno, že „Mauzů“ dům v daném místě hodlá nový vlastník zrekonstruovat, a 
že v rámci akce bude řešena i kanalizace v této lokalitě.  
 
b) Zastupitelka paní Nováková vznesla dotaz na pronájem Staré obory, který zvažuje vlastník 
Lesy České republiky. Panem starostou bylo v této věci sděleno, že LČR hodlají starou oboru 
coby nerentabilní majetek pronajmout, resp. pronajmout zdejší honitbu. Rada města tak 
iniciovala jednání mezi LČR a Jihočeským krajem, který je připraven tento majetek převzít do 
svého vlastnictví či správy, coby významnou kulturní a přírodní lokalitu krajského významu. 
Jednání v této věci jsou v současné době na začátku.  
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Po projednání všech bodů starosta poděkoval přítomným zastupitelům za práci pro město a 
zasedání zastupitelstva ukončil. 
 
 
 
 
___________________________ 

             
_________________________ 

  
________________________ 

 

              Ing. Tomáš Jirsa          Bc. David Šťastný          Jiří Karvánek  
                starosta města  ověřovatelé zápisu 
          
 
 
Datum pořízení zápisu: 30. 4. 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. 
 


