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KP-RM/1204/2019/Z/17
Z Á P I S

ze 17. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 1. 7. 2019
od 9:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Petr Holický, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Andrea Nádravská, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Omluveni: 
Ing. Martin Maršík, Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Ing. Jiří Svoboda

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu 
Jednání zahájil a řídil 1. náměstek primátora Mgr. Juraj Thoma. 
Byla schválena účast MUDr. Lukáše Mareše, předsedy výboru pro veřejnou správu 
a informační technologie, na 17. schůzi rady města (7,0,0,0/7).
Byl schválen program 17. schůze Rady města České Budějovice (8,0,0,0/8).
Ing. Petr Holický byl pověřen podepsat zápis spolu s 1. náměstkem primátora 
Mgr. Jurajem Thomou.

1. číslo jednací KP-RM/1202/2019/M/1038
Provoz veřejného mola pro přistávání malých plavidel
Přijato usnesení č. 918/2019 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

2. číslo jednací KP-RM/1201/2019/M/1037
Rozpočtové opatření číslo 86
Přijato usnesení č. 919/2019 (8,0,0,0/8)

3. Diskuse
Ing. Kubíček, Ph.D., dal podnět k vylepšení kamerového systému na fotbalovém stadionu 
v souvislosti s postupem SK Dynamo České Budějovice do nejvyšší fotbalové soutěže 
v Česku. 
Ing. Holický připraví na jednání rady města podrobnější informace o budoucí 
realizaci investice do bezpečnostního zajištění fotbalového stadionu, včetně technických 
požadavků a finančních nákladů.   

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.

17. schůze rady města byla ukončena v 9:10 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Provoz veřejného mola pro přistávání malých plavidel

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 918/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Provoz veřejného mola pro 
přistávání malých plavidel “ v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2018 
o postupu při zadávání veřejných zakázek zadáním jednomu dodavateli A - stav Bohemia, s. r. 
o., za cenu 350.000 Kč bez DPH,

II. u k l á d á
1. Mgr. Ivě Sedlákové, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

předložit Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora, k podpisu projednanou smlouvu 
s vybraným dodavatelem,

2. Mgr. Juraji Thomovi, 1. náměstkovi primátora,
podepsat předloženou smlouvu,

3. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit archivaci dokumentů.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 86

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 919/2019:
rada města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření číslo 86 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 
odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kultury a cestovního ruchu pro finanční 
krytí vypsání veřejné zakázky na akci “Provoz veřejného mola pro přistávání malých 
plavidel“ ve výši 423.500 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru, do 31. 7. 2019
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 86 do rozpočtu roku 2019.

Č. Budějovice  1. 7. 2019
Zapsal(a): Hana Drobilová

Mgr. Juraj Thoma Ing. Petr Holický
1. náměstek primátora náměstek primátora


