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 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 U s n e s e n í 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 14.9. 2016 ve velké 

zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Program: 

 

Zahájení jednání             Usnesení č.386/ZM/2016 

 

1) Teplárna Strakonice, a.s. – podivné machinace s majetkem TST, a.s.    
Usnesení č.387/ZM/2016 

2) Kancelář starosty         

1) Kontrolní výbor – volba nového člena 
Usnesení č.388/ZM/2016 

2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS 

            Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar a.s.,ROS a.s.) 
Usnesení č.389/ZM/2016 

      3)   Návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“ 
Usnesení č.390/ZM/2016 

3) Majetkové záležitosti       
                                                                       Usnesení č.391/ZM/2016-č.417/ZM/2016 

4) Odbor ŽP          

1) Dodatek č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 

odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 
Usnesení č.418/ZM/2016 

5) Odbor rozvoje         

      1) Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy   
Usnesení č.419/ZM/2016 

6) Finanční odbor        

1) Rozpočtová opatření č. 97 – 100, 102-104 
Usnesení č.420/ZM/2016 

2) Rozpis schváleného příspěvku MěÚSS 
Usnesení č.421/ZM/2016 
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Zahájení jednání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 22.6.2016 Mgr. Svoboda Jan, Ing. Oberfalcer 

Rudolf ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 

Usnesení č.386/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

program jednání včetně navržených úprav 13. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 

(viz zápis) 

II. Volí 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Hlava, p. Zach DiS, p. Christelbauer 

b) ověřovatele zápisu :  p. Zoch, pí Vlasáková 

c) volební komisi : Mgr. Sosna, Mgr. Bernad, p. Horejš  
 

1) Teplárna Strakonice a.s. – podivné machinace s majetkem TST, a.s.   

Usnesení č.387/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání, z pozice majoritního akcionáře Teplárny Strakonice, a.s, 

žádá vedení Teplárny Strakonice, a.s., aby neprodleně ve spolupráci s představenstvem 

Teplárny Strakonice, a.s: 

I.Shromáždilo 

veškeré dokumenty týkající se neprůhledných finančních transakcí, spojených s půjčováním 

peněz, nákupem a prodejem akcií, zvláště v nebankovním a neveřejném sektoru. 

II. Podalo 

informace o podezřelých obchodech Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí a 

dalším protikorupčním útvarům. 

III. Připravilo 

podklady pro stanovení možných škod, které akcionářům Teplárny Strakonice, a.s. mohly 

vzniknout a předalo je příslušným institucím.  

IV. Vyvěsilo 

tuto žádost na internetové stránky Teplárny Strakonice, a.s. 

V. Pověřuje 

starostu města podpisem a podáním této žádosti Teplárně Strakonice, a.s. 
 

2) Kancelář starosty         

1) Kontrolní výbor – volba nového člena 

Usnesení č.388/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Volí 

Jaroslavu Fornbaumovou do funkce člena kontrolního výboru ode dne 14.9.2016.  
 

2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek 

s.r.o.,TS Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar a.s.,ROS 

a.s.) 

Usnesení č.389/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace o společnostech s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 

2015: 

- Odpady Písek s.r.o. 

- TS Strakonice s.r.o. 

- ST TV s.r.o. 

- DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 
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- Recyklace odpadů a skládky a.s. 
 

      3)   Návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“ 

Usnesení č.390/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

návrh koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“. 
 

3) Majetkové záležitosti       

1) Manželé Alena a Ing. Miroslav Treybalovi– žádost o prodej pozemku – vyhlášení 

záměru 

Usnesení č.391/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 1179 o výměře 20 m2  v k.ú. Strakonice.  
 

2) Pan Zdeněk Lacina, jednatel,– žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru 

Usnesení č.392/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 246 v k.ú. Strakonice o výměře 499 m2 

vzhledem k tomu, že pozemek je užíván na základě nájemní smlouvy, a to na dobu určitou 

40-ti let, tj. do roku 2042.  

II. Souhlasí  

s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 246 v k.ú. Strakonice. 
 

3) Pan Miroslav Kozák,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru -Tento bod byl 

stažen z programu jednání 
 

4) Pan Jiří Kudlička,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č.393/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 710/11 o výměře 8972 m2  v k.ú. Modlešovice, 

vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem a předmětný pozemek je 

Územním plánem Strakonice určen ke zřízení čističky odpadních vod pro Modlešovice.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 710/11 v k.ú. Modlešovice. 
 

5) Manželé Ing. Miroslav Staněk, Alena Staňková,– žádost o prodej pozemku - vyhlášení 

záměru 

Usnesení č.394/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/70, dle předloženého geometrického 

plánu pozemek p.č. st. 895 o výměře 2 m2, v k.ú. Přední Ptákovice.  
 

6) Manželé Marie a Karel Jindrovi,– žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru 

Usnesení č.395/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemků  p.č. 441/57 o výměře 24 m2 , p.č. 441/58 o výměře 

24 m2  , p.č. 441/59 o výměře 24 m2  a p.č. 441/60 o výměře 24 m2 , vše v k.ú. Strakonice.  
 

7) Pan Ing. Dušan Šín,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 

Usnesení č.396/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 220 m2  v k.ú. Dražejov 

u Strakonic.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 220 m2  

v k.ú. Dražejov u Strakonic.  

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 

cca 13 m2, za minimální cenu 400,- Kč/m2, přesná výměra pozemku bude určena na základě 

geometrického plánu.  
 

8) Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1371/6 v kat. území Strakonice 

Usnesení č.397/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1371/6 v kat. území Strakonice, a to 

zejména z důvodu, že se jedná o část místní komunikace a pozemek pod ní byl v roce 2012 

právě z důvodu umístění tělesa komunikace ve vlastnictví města na předmětném pozemku 

bezúplatně převed od státu.  
 

9) Manželé Zdeňka a Jaroslav Soukupovi,  

- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  a části pozemku p.č. 695/3, vše v k.ú. 

Modlešovice, obec Strakonice 

Usnesení č.398/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 695/2 a p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, 

obec Strakonice, vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny možnosti smírného jednání 

v dané lokalitě. 

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele o prodej předmětných částí pozemků. 
 

10) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi,  

- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
Usnesení č.399/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec 

Strakonice, vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny možnosti smírného jednání v dané 

lokalitě. 

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele o prodej předmětné části pozemku. 
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11) Smlouva o zřízení práva stavby 

Usnesení č.400/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na zřízení práva stavby dle § 1240 a násl. občanského zákoníku 

spočívající v právu jiné osoby (stavebníka) zřídit a mít na pozemcích parc.č. 1066/115, č. 

1066/112, č. 1066/6, č. 1066/111, č. 1066/114 a č. 1066/143, vše v kat. území Strakonice, 

stavbu.   
 

12) Pan Dušan Kornoušek,– vyhlášení záměru na směnu částí pozemků  v k.ú. Přední 

Ptákovice 

Usnesení č.401/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 403/3 o výměře 2 m2 (nově  podle GP p.č. 

403/9) za část pozemku p.č. 386/2 (nově podle GP p.č. 386/11) o výměře 2 m2 a za část 

pozemku p.č. 597/1 (nově podle GP p.č. 597/4) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, 

které jsou ve vlastnictví města Strakonice.  
 

13) Pan Ing. Petr Šťastný, - vyhlášení záměru na směnu pozemků  

Usnesení č.402/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s  vyhlášením záměru na směnu pozemku ve vlastnictví města Strakonice, a to p.č. 179 o 

výměře 16 186 m2 v k.ú. Nové Strakonice za pozemek p.č. 1111/7 o výměře 495 m2 v k.ú. 

Strakonice. 

II. Souhlasí  

s  vyřazením žadatele  z  evidence  o  směnu pozemku ve vlastnictví města Strakonice, a to 

p.č. 179 o výměře 16 186 m2 v k.ú. Nové Strakonice za pozemek p.č. 1111/7 o výměře 495 

m2 v k.ú. Strakonice. 
 

14) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice – prodej 

pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2 , vše v k.ú. 

Strakonice  

Usnesení č.403/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s prodejem pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku 

p.č. 1342/6) za cenu 100,-Kč/m2 a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2 (oddělen 

geometrickým plánem z pozemku p.č. 1342/5) za cenu 50,-Kč/m2, vše v k.ú. Strakonice, 

firmě SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice, vše v k.ú. 

Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

15) Ing. Václav Šedivý,– výkup pozemku p.č. 1109/6 o výměře 413 m2 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č.404/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s výkupem pozemku p.č. 1109/6 v k.ú. Strakonice o výměře 413 m2 za kupní cenu 300,-Kč za 

m2 včetně DPH, tj. celkem za 123.900,-Kč včetně DPH. 
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

16) Ing. Marie Vadlejchová, - výkup pozemku p.č. 1111/8 o výměře 24 m2 v k.ú. 

Strakonice  

Usnesení č.405/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s výkupem pozemku p.č. 1111/8 v k.ú. Strakonice o výměře 24 m2 za kupní cenu 300,-Kč za 

m2 včetně DPH, tj. celkem za 7.200,-Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

17) Výkup částí pozemků v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s plánovanou akcí: 

„Páteřní komunikace „Větrolamka“ Strakonice“ 

Usnesení č.406/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s výkupem částí pozemků v k.ú. Dražejov u Strakonic pro výstavbu komunikace v souvislostí 

s připravovanou akcí: „Páteřní komunikace „Větrolamka“ Strakonice“. 
 

18) Odkoupení id. 9/10 na pozemku parc.č. st. 15/18 s víceúčelovou stavbou v kat. území 

Nové Strakonice (budova sousedící s přádelnou)  

Usnesení č.407/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Trvá  

na u usnesení č. 330/ZM/2016 ze dne 20.4.2016 část I., tzn. souhlasit s odkoupením id. podílu 

ve výši 9/10 na pozemku parc.č. st. 15/18, jehož součástí je víceúčelová stavba, v kat. území 

Nové Strakonice, za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč, 
 

19) Manželé Tomáš Petrášek, Kateřina Petrášková  

- žádost o předčasnou koupi pozemku 

- umožnění zástavního práva ve prospěch banky 

Usnesení č.408/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s předčasným prodejem pozemku p.č. 1371/84 a p.č. st. 4174 vše v k.ú. Strakonice do 

vlastnictví manželů Tomáše a Kateřiny Petráškových, vzhledem k tomu, že převod pozemků 

lze uskutečnit až v roce 2018. 

II. Nesouhlasí 

s umožněním zástavního práva ve prospěch banky k předmětnému pozemku p.č. 1371/84 a 

p.č.st. 4174 vše  v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že dle zákona nesmí obec ručit za 

závazky fyzických osob.   

III. Souhlasí 

s vyřazením žadatelů z evidence o předčasný prodej a zřízení zástavního práva  pozemků p.č. 

1371/84 a p.č. st. 4174 vše v k.ú. Strakonice. 
 

20) Paní Eva Nováková, a pan Petr Zahradník, - směna části pozemků v k.ú. Dražejov u 

Strakonic  

Usnesení č.409/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  

s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a paní Evou Novákovou, a panem 

Petrem Zahradníkem, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1326/3 o výměře cca 20 

m2 (vlastník město Strakonice) za část pozemku p.č. 1055/1 o výměře cca 20 m2 

(spoluvlastníci paní Nováková a p. Zahradník – každý podílem o velikosti ½), vše v k.ú. 

Dražejov u Strakonice, a to bez doplatku. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

21) Nemocnice Strakonice, a.s., IČ: 260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice – 

nabídka pozemků p.č. 619/4 o výměře 221 m2 a p.č. 692/5 o výměře 11 m2, vše v k.ú. 

Nové Strakonice  

Usnesení č.410/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice, a.s., IČ: 260 

95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice, jejímž předmětem je převod vlastnického 

práva k pozemkům p.č. 619/4 o výměře 221 m2 a p.č. 692/5 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové 

Strakonice na město Strakonice.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

22) Paní Anna Hrušková, - žádost o výmaz předkupního práva k pozemkům p.č. 90/16 a 

p.č. 93/1, vše v k.ú, Přední Ptákovice 

Usnesení č.411/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s  výmazem  předkupního  práva   pro   město  Strakonice k pozemkům  p.č. 90/16 o výměře 

68 m2 a p.č. 93/1 o výměře 4838 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, zřízeného podle § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

23) Manželé Jitka Trčková, a Michal Trčka, x Ing. Jana Kubová,– žádost o postoupení 

práv a povinností k bytu  

Usnesení č.412/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

darovací uzavřené dne 24.6.2014 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 24.6.2014 mezi 

městem Strakonice a manželi Jitkou Trčkovou, a Michalem Trčkou, na paní Ing. Janu 

Kubovou, a pana Josefa Kubu, týkající se bytové jednotky č. 22 o velikosti 3+1, o výměře 

74,53 m2, v ulici Bezděkovská 75, Strakonice II. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 

24) Přádelna – založení společnosti s ručením omezeným 

Usnesení č.413/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Projednalo 

záměr založení společnosti s ručením omezeným, která by zajišťovala realizaci a následný 

provoz technologického parku v budově „Přádelny“, tzn. v budově čp. 140 v části obce 

Strakonice II, která je součástí pozemku parc.č. st. 15/8, v kat. území Nové Strakonice. 
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II. Schvaluje  

založení společnosti s ručením omezeným, která by zajišťovala realizaci a následný provoz 

technologického parku v budově „Přádelny“, tzn. v budově čp. 140 v části obce Strakonice II, 

která je součástí pozemku parc.č. st. 15/8, v kat. území Nové Strakonice. 

Společnost bude zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a 

transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-

tech) technologie. 

Bude se jednat o společnost s ručením omezeným:  

- 100 % vlastněnou městem Strakonice 

- s názvem (firma): TC Přádelna Strakonice s.r.o.  

- sídlo: Na Dubovci 140, Strakonice II, 386 01 Strakonice 

- předmět podnikání: 

1. pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- předmět činnosti:  

1. zabezpečení činností týkajících se provozu technologického centra, zejména 

vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra transferu 

technologií 

2. podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu 

3. rozvoj inovačního a podnikatelského prostředí 

4. prosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, 

výzkumem, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi 

5. podpora technického vzdělávání a atraktivity technických oborů  

- výše základního  kapitálu: peněžitý vklad ve výši 200.000,- Kč 

- správce vkladu: město Strakonice (zast. pověřen starosta Mgr. Břetislav Hrdlička) účet 

u ČSOB a.s. 

- jednatelé: Mgr. Břetislav Hrdlička starosta města, Ing. Rudolf Oberfalcer člen Rady 

města Strakonice, Ing. Filip Brada ze společnosti SMART DIALOG s.r.o.  

- dozorčí rada: zatím nebude zřizována  

III. Souhlasí   

s vyčleněním prostředků z rozpočtu obce na základní kapitál společnosti ve výši 200.000,- 

Kč.  

IV. Ukládá 

majetkovému odboru zajistit předložení zakladatelské listiny, příp. dalších listin potřebných 

k založení  společnosti, ke schválení na jednání příštího Zastupitelstvu. 

 

25) Změna katastrální hranice – doplnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 

196/ZM/2015 ze dne 2.9.2015  

Usnesení č.414/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Doplňuje 

usnesení č. 196/ZM/2015 o převod části pozemku dle KN 599/27 k.ú. Střela, kdy předmětná 

část (nově vzniklý pozemek p.č. 656 o výměře 255 m2 dle geometrického plánu č.             
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187-46/2016, 271-46/2016) bude převedena do katastrálního území Pracejovice a dále o 

převod části pozemku p.č. dle KN 262/2 k.ú. Střela, kdy předmětná část (nově vzniklý 

pozemek p.č. 1164 o výměře 55 m2  dle geometrického plánu č. 187-46/2016, 271-46/2016) 

bude převedena do katastrálního území Pracejovice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dohody o změně katastrálního území 
 

26) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – obec Řepice a město 

Strakonice 

Usnesení č.415/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

na základě kalkulace provozovatele vodohospodářského majetku města Strakonice 

(Technické služby Strakonice, s.r.o.) a dále v souvislosti s uzavřením dohody vlastníků 

provozně souvisejících kanalizací obce Řepice a města Strakonice s úpravou ceny pro stočné 

bez DPH pro rok 2016 ve výši 8,9 Kč/m3, které bude platit obec Řepice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody. 
 

27) Vyřazení  majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  

Usnesení č.416/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 

Kč: 

Městský úřad Strakonice: 

- Karta BTV D napojení ISDN 30 - pořizovací cena  50.263,50 Kč, datum zařazení 1.1.2003 

- Osobní automobil Fabia 3C2 6666 - pořizovací cena 178.000,- Kč, rok výroby 2003, datum 

zařazení 23.4.2009, s tím, že  automobil bude nabídnut k odprodeji na www.stránkách města 

Strakonice, přestože se jedná o automobil nepojízdný, jeho oprava a zprovoznění by bylo 

nerentabilní, ale automobil je možné využít na náhradní díly. 

STARZ Strakonice: 

- Rolba Zamboni HDB – poř. cena 451.400,- Kč, r. pořízení 2003, s tím, že rolba bude 

nabídnuta k odprodeji na www.stránkách města Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o 

funkční majetek. 
 

28) Žaloba na náhradu škody  

Usnesení č.417/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Souhlasí 

s uzavřením soudního smíru ve věci žalobců Aleny Procházkové a Václava Procházky proti 

žalovanému městu Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, o 

náhradu škody ve výši 1.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 7C 

177/2014. Předmětem soudního smíru bude povinnost města Strakonice uhradit do 14 dnů 

žalobcům částku 300.000,- Kč (částka vychází ze znaleckého posudku zpracovaného Ing. 

Janem Hoškem pod č. 332/2015/St.). Náklady řízení si ponese každá ze stran sporu ze svého. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem soudního smíru 
 

 

 

http://www.stránkách/
http://www.stránkách/
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4) Odbor ŽP         

1) Dodatek č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 

odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 

Usnesení č.418/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 

odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 

II. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedeného dodatku 
 

5) Odbor rozvoje         

      1) Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy   

Usnesení č.419/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

v souladu s § 6 a § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy 

II. Ukládá 

odboru rozvoje projednat návrh změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění 
 

6) Finanční odbor         

1) Rozpočtová opatření č. 97 – 100, 102-104 

Usnesení č.420/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 97  ve výši  405 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídliště 

1. Máje“ (akce nebude v letošním r. realizována), na akci „Strakonice – bezpečnost silničního 

provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“. Na projekt je schválena dotace ve 

výši 200 000,- Kč (RO č. 75, schváleno RM dne 29. června 2016). V rámci realizace projektu 

dojde k prodloužení chodníku směrem k zimnímu stadionu, k realizaci přechodu pro chodce 

včetně osvětlení a prodloužení veřejného osvětlení. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Str.-bezpečnost siln.provozu ul. Ellerova   200,0 405,0 605,0 0,0 605,0 

    Maj-kanal.sběrač 8 300,0 -405,0 7 895,0 0,0 0,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 730 2223 6xxx 405,0   

Výdaje   729 2321 6121 -405,0   

RO  č. 98  ve výši  440 000,- Kč  

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídliště 

1. Máje“ (akce nebude v letošním roce realizována), na pořízení videodetekce PHOENIX - 

světelně signalizační zařízení pro křižovatku ulic Volyňská – Písecká – Alfonze Šťastného – 

Nádražní. Indukční smyčky, které jsou umístěny ve skladbě vozovky, jsou zastaralé a 

poruchové.  
(v tis. Kč) 



 11 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – videodetekce PHOENIIX   0,0 440,0 440,0 0,0 440,0 

    Maj-kanal.sběrač 7 895,0 -440,0 7 455,0 0,0 0,0 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 792 222x xxxx 440,0   

Výdaje   729 2321 6121 -440,0   

RO  č. 99  ve výši  868 000,- Kč  

Vratka nevyčerpaných částek státního příspěvku na výkon pěstounské péče. V letech 2013 – 

2015 obdrželo město příspěvek úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 1 332 tis. Kč, 

z této částky bylo vyčerpáno 464 tis. Kč. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů 

vynakládaných na zajišťování osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a 

na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Jakékoliv nakládání s prostředky musí být 

v souladu s právními předpisy a v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

jejich využití. Vzhledem k tomu, že většina dohod o výkonu pěstounské péče byla ukončena a 

tedy již nebude možno prostředky využít, je nutné nevyčerpanou část příspěvku vrátit zpět na 

účet úřadu práce. Vratka dotace bude kryta částečně snížením prostředků na výkon 

pěstounské péče v rozpočtu města na rok 2016 (ve výši 435 000,- Kč), částečně použitím 

prostředků minulých let (ve výši 433 000,- Kč). 

RO  č. 100     Změna rozpisu rozpočtu  

Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu použití  finančních 

prostředků, dochází pouze ke změně položky či paragrafu oproti schválenému rozpočtu. 

odbor účel org. paragraf položka částka 

            

Maj Strakonice čp.1 – obnova jižní fasády, VN čp. 1 701 3322 5xxx 1 000 000 

 Strakonice čp.1 – obnova jižní fasády, VN čp. 1 701 6171 5xxx -1 000 000 

      

Maj FEZKOTEX – odkup nemovitosti, Na Dubovci 140 (odkup pozemků) 703 2219 6130 1 079 175 

 FEZKOTEX – odkup nemovitosti, Na Dubovci 140 (odkup budovy) 703 3613 6121 -1 079 175 

RO  č. 102  ve výši  620 000,- Kč 

Investiční transfer příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na pořízení podvodního 

bazénového vysavače TOPLINER pro vysávání bazénových nečistot krytého a venkovního 

bazénu. Původní dva kusy vysavačů zakoupené v roce 1980 byly z důvodu opotřebení a 

náročných nerentabilních oprav vyřazeny. V současné době je provizorně využíván  

zapůjčený bazénový vysavač od firmy Bazénservis. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 

prostředků minulých let. 

RO  č. 103  ve výši  390 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Regenerace sídliště 

Stavbařů“, kde dojde k úspoře finančních prostředků, ve výši 160 000,- Kč a dále 

z organizace 730 – komunikace, chodníky opravy a rekonstrukce ve výši 230 000,- Kč na 

dofinancování akce „Rekonstrukce sociálního zařízení sportoviště Na Sídlišti“. Nad rámec 

původně plánovaných prací bude provedena výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace, 

dojde k většímu rozsahu rekonstrukce inženýrských sítí. Na projekt byla získána dotace z JčK 

ve výši 98 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.8. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Rek.sociál.zař.sportoviště Na Sídlišti   578,0 390,0 968,0 0,0 968,0 

  Maj-Reg.Stavbařů 736,0 -160,0 576,0 0,0 576,0 

    Maj-komun.,chod. 3 484,4 -230,0 3 254,2 1 003,5 3 254,2 
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 754 3412 xxxx 390,0   

Výdaje  737 2219 6121 -160,0   

Výdaje   730 2212,2219 xxxx -230,0   

RO  č. 104  ve výši  300 000,- Kč 

Úhrada náhrady škody manželům Aleně a Václavu Procházkovým na základě uzavření 

soudního smíru. Výše náhrady vychází ze znaleckého posudku, podle kterého byla způsobená 

škoda  na rodinném domě čp. 301 v Předních Ptákovicích spočívající v popraskání vnitřních a 

vnějších omítek v souvislosti s výstavbou ZŠ Povážská. Rozpočtové opatření bude částečně 

kryto z pojistného plnění – ve výši 239 000,- Kč, částečně použitím prostředků minulých let – 

ve výši 61 000,- Kč (viz. materiál majetkového odboru č 13/02 a) k projednání ZM dne 

14.9.2016). 

II. Bere na vědomí  

Přehled rozpočtových opatření  
 

2) Rozpis schváleného příspěvku MěÚSS 

Usnesení č.421/ZM/2016 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

Rozdělení schváleného příspěvku na provoz MěÚSS Strakonice na rok 2016 v celkové výši 

9 800 tis. Kč na jednotlivé poskytované sociální služby takto: 

Druh sociální služby Identifikátor Název a adresa zařízení Přísp. zřizovatele 

        

denní stacionáře 1239654 
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, 
mládež a dospělé 132 500,00 

    Ellerova 160, Strakonice   

noclehárny 1805312 Noclehárna pro osoby bez přístřeší 50 000,00 

    Budovatelská 613, Strakonice   

domovy pro seniory 2694768 Domov pro seniory 4 154 150,00 

    Rybniční 1282, Strakonice   

domovy se zvláštním režimem 2797366 Domov se zvláštním režimem 471 900,00 

    Rybniční 1282, Strakonice   

azylové domy 4809634 Azylový dům 347 250,00 

    Budovatelská 613, Strakonice   

pečovatelská služba 6559506 Pečovatelská služba 2 504 200,00 

    Rybniční 1283, Strakonice   

domovy pro seniory 8490186 Domov pro seniory 2 140 000,00 

    Lidická 189, Strakonice   

 

 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.         Milan Jungvirt  v.r. 

            starosta                                 místostarosta 


