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U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 22. února 2023 

 
Zastupitelstvo města Kaplice po projednání: 
 

I. S c h v a l u j e 
 

• Program 4. zasedání Zastupitelstva města Kaplice. 
 

• Vyúčtování podle „Koncesní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací“ ze dne 10.02.2020 
v platném znění, za období 01.01.2022–31.12.2022, mezi městem Kaplice a společností ČEVAK a.s., 
IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice tak, jak bylo předloženo. 

 

• Přidělení jednotlivých částek dotací na sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže, na podporu 
sportovních oddílů a na oblast sociálních služeb z rozpočtu města na rok 2023 nad 50.000,00 Kč 
právnickým osobám v celkové výši 1.745.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města 
podpisem veřejnoprávních smluv na poskytnutí jednotlivých dotací. 

 Žadatel  IČ  Činnost  Výše přidělené 
dotace  

 Tělovýchovná jednota 
Spartak Kaplice z.s. 

 15789888  Sportovní činnost mládeže v oddílech TJ 
včetně fotbalu 

     600.000,00 

 Tělocvičná jednota  

 Sokol Kaplice 

 60630248  Sportovní činnost mládeže – tenis      100.000,00 

 Auto moto klub v AČR 
Kaplice 

 60084014  Pořádání MS v Sidecar a finále ME ve 
čtyřkolkách  

     100.000,00 

 SK Kaplice, z.s.  71159894  Sportovní činnost mládeže – vodáci, judo      100.000,00 

 Dům dětí a mládeže  00665711  Zájmová činnost – děti a mládež      200.000,00 

 Tělovýchovná jednota 
Spartak Kaplice z.s. 

 15789888  Provoz areálu Spartak      220.000,00 

 Rodinné centrum 
Budíček, z. s. 

 22710477  Zájmová činnost – děti a mládež      270.000,00  

 ICOS Český Krumlov, 
o.p.s. 

 70815089  Sociální služby – podpora rodin a dětí v 
ohrožení 

       55.000,00 

 ICOS Český Krumlov, 

 o.p.s. 

 70815089  Sociální služby – bezplatná právní poradna        50.000,00 

 Domov pro seniory 
Kaplice 

 60630213  Vybavení pro obyvatele domova, 
kompenzační pomůcky 

       50.000,00 

 CELKEM       1.745.000,00 

 

• Zařazení investiční akce „Kaplice, Pohorská ulice – obnova vodovodu a osazení požárního hydrantu“ 
včetně souvisejících nákladů ve výši 1.150.000,00 Kč do rozpočtu města na rok 2023.  
 

• Zařazení investiční akce „Zřízení kolumbární skříně na hřbitově v Kaplici“ ve výši 700.000,00 Kč do 
rozpočtu města na rok 2023.  

 

• Revokaci usnesení č. 54 ze dne 25. ledna 2023, kterým schvaluje zařazení akce „Pořízení lesního traktoru 
s čelním nakladačem a vyvážecím vlekem“ do rozpočtu města na rok 2023.  

 

• Rozpočtové opatření č. 3/2023 dle předloženého návrhu Odboru ekonomiky Městského úřadu Kaplice.  
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• Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby 
„D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“ mezi městem Kaplice (jako „budoucí vlastník stavebního objektu“) 
a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 
(jako „investor“) tak, jak byla předložena. 

 

• Členský příspěvek pro Svazek města a obcí regionu Pomalší, IČ 62536443, ve výši 40,00 Kč/obyvatel. 
 

II. V y d á v á 
 

• Jednací řád Zastupitelstva města Kaplice s účinností od 01.03.2023. 
 

III. O d k l á d á 
 

• Rozhodnutí o uzavření Smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radek Ježek, DiS.                                                                                                                                    Václav Mikeš 
starosta města                                                                                                                          místostarosta města 


