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U S N E S E N Í 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 14. prosince2022 

 
Zastupitelstvo města Kaplice po projednání: 
 

I. S c h v a l u j e 
 

• Program 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice. 
 

• Dvousložkovou cenu vodného a stočného pro město Kaplice na období od 01.01.2023 do 31.12.2023 dle 
předloženého návrhu společnosti ČEVAK a.s., IČ 60849657. Pohyblivá složka vody pitné činí 42,06 Kč/m³ 
bez DPH, pohyblivá složka vody odpadní činí 42,80 Kč/m³ bez DPH + pevná složka dle kapacity vodoměru 
(domácnosti do 2,5 Qp celkem Kč 1.450,00 bez DPH). 
 

• Prodej pozemku p.č. 32/3 o výměře 15 m² v k.ú. Pořešín, xxx xxxx, bytem xxx xx, za cenu 110,00 Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní 
smlouvy. 

 

• Prodej pozemku p.č. 441/12 o výměře 24 m² v k.ú. Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx, za cenu 
185,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice 
podepsáním kupní smlouvy. 

 

• Prodej pozemku p.č. 1697/206 o výměře 27 m² v k.ú. Kaplice, xxx a xxx xxxx, oba bytem xxx xx, xxxx, za 
cenu 200,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice 
podepsáním kupní smlouvy. 

 

• Prodej pozemků p.č. 12/3 o výměře 67 m² a p.č. 1286/17 o výměře 67 m² vše v k.ú. Žďár u Kaplice, xxx 
xxxx, bytem xxx xx, za cenu 125,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy. 

 

• Revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice č. 423 ze dne 05.09.2022, kterým schválilo prodej 
pozemků p.č. 795/4 o výměře 1504 m², p.č. 795/6 o výměře 95 m², p.č. 796/1 o výměře 3589 m², 
p.č. 1784/6 o výměře 53 m² a p.č. 2044/14 o výměře 53 m² vše v k.ú. Kaplice, příspěvkové organizaci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem výstavby 
silnice „I/3 Kaplice, okružní křižovatka se silnicí II/154“ za cenu 3.627.549,00 Kč + náklady spojené 
s prodejem a zároveň schvaluje prodej pozemků p.č. 795/4 o výměře 1504 m², p.č. 795/6 o výměře 95 
m², p.č. 796/1 o výměře 3589 m² a p.č. 2044/14 o výměře 53 m² vše v k.ú. Kaplice, příspěvkové organizaci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem výstavby 
silnice „I/3 Kaplice, okružní křižovatka se silnicí II/154“ za cenu 5.290.338,00 Kč + náklady spojené 
s prodejem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy. 

 

• Revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice č. 409 ze dne 06.06.2022, kterým schválilo:   

I. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu s názvem „Vybavení multimediální učebny“ 

(dále jen „projekt“) do výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“) ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura, 

žadatelem o finanční podporu v projektu bude Základní škola Kaplice, Fantova 446 (dále jen 

„škola“), celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 17,5 mil. Kč. 

II. Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Kaplice v případě poskytnutí dotace za 

následujících podmínek: 

a) předfinancování projektu ve výši 100 % z rozpočtu města Kaplice; 
b) minimální kofinancování projektu ve výši 10 %, včetně 100 % dofinancování 

neuznatelných výdajů. 
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III. Právo hospodaření pro výše uvedenou školu k budovám a pozemkům, které jsou místem realizace 
projektu, minimálně na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu 
IROP. 

IV. Možnost provádět technické zhodnocení pro výše uvedenou školu na majetku města Kaplice, který 
se nachází v místě realizace projektu, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně na pět let od 
provedení poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP. 

• Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu s názvem „Vybavení multimediální učebny“ (dále 
jen „projekt“) do výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021–2027 (dále jen „IROP“) ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura, žadatelem o 
finanční podporu v projektu bude Základní škola Kaplice, Fantova 446 (dále jen „škola“), celkové výdaje 
projektu jsou předpokládány ve výši 15,1 mil. Kč. 
Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Kaplice v případě poskytnutí dotace za 
následujících podmínek: 

a) předfinancování projektu ve výši 100 % z rozpočtu města Kaplice; 
b) minimální kofinancování projektu ve výši 20 %, včetně 100 % dofinancování neuznatelných výdajů. 

Právo hospodaření pro výše uvedenou školu k budovám a pozemkům, které jsou místem realizace 
projektu, minimálně na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP. 
Možnost provádět technické zhodnocení pro výše uvedenou školu na majetku města Kaplice, který se 
nachází v místě realizace projektu, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně na pět let od 
provedení poslední platby příjemci ze strany Řídícího orgánu IROP. 
 

• Založení vkladového účtu pro město Kaplice za účelem zúročení volných finančních prostředků a 
pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy o zřízení a vedení vkladového účtu mezi městem Kaplice 
a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha. 

 

• Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu pro občany města Kaplice mezi městem Kaplice a 
společností Ledax o.p.s., IČ 28068955, se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice tak, jak byla 
předložena. 

 

• Smlouvu o poskytnutí dotace na terénní odlehčovací službu pro občany města Kaplice mezi městem 
Kaplice a společností Ledax o.p.s., IČ 28068955, se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice tak, jak 
byla předložena. 

 

• Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu pro občany města Kaplice mezi městem Kaplice a 
Charitou Kaplice, IČ 73634310, se sídlem Náměstí 42, Kaplice tak, jak byla předložena. 

 

• Smlouvu o poskytnutí dotace na osobní asistenci pro občany města Kaplice mezi městem Kaplice a 
společností ICOS Český Krumlov, o.p.s., IČ 70815089, se sídlem 5. května 251, Český Krumlov tak, jak 
byla předložena. 

 

• Rozpočet města Kaplice na rok 2023 včetně financování, plán hospodářské činnosti na rok 2023, 
rozpočet sociálního fondu a kumulovaný střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024–2026. 

 

• Provedení rozpočtového opatření č. 18/2022 dle předloženého návrhu Odboru správy majetku a 
ekonomiky Městského úřadu Kaplice. 
 

II. P o v ě ř u j e 
 

• Radu města Kaplice provedením nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního 
prosincového zasedání zastupitelstva města týkající se kalendářního roku 2022 – přijatá rozpočtová 
budou uveřejněna na úřední desce a na webu města: 
https://www.mestokaplice.cz/povinne-zverejnovane-informace/mesto-samosprava-24 (v bodu 8.5). 
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• Oddávajícími pro město Kaplice Mgr. Pavla Talíře, Mgr. Josefa Svitáka a Mgr. Libora Lukše. Radek Ježek, 
DiS., starosta města, Václav Mikeš, místostarosta města a Ing. Pavel Svoboda, místostarosta jsou 
oddávajícími ze zákona. 
 

III. V o l í 
  

• V souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů, xxx xxxx, bytem xxx xx, xxx, xxx xxxx, bytem xxx xx, Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx, 
Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx a xxx xx, bytem xxx xx, xxx do funkce přísedících Okresního soudu 
v Českém Krumlově na období prosinec 2022 – prosinec 2026.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radek Ježek, DiS.                                                                                                                                    Václav Mikeš 
starosta města                                                                                                                          místostarosta města 


