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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 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 9.11.2016 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Program: 
 
Zahájení jednání               Usnesení č.422/ZM/2016 
 
1) Majetkové záležitosti        
                                                                            Usnesení č.423/ZM/2016-č.426/ZM/2016 
2) Teplárna Strakonice a.s.       

Usnesení č.427/ZM/2016 
3) Odbor vnitřních věcí       

1) Pověření obřadníka k vykonávání sňatečných obřadů 
Usnesení č.428/ZM/2016 

4) Finanční odbor         
1) Rozpočtová opatření č. 112, č. 117 

Usnesení č.429/ZM/2016 
 
Zahájení jednání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 14.9.2016 p. Josef Zoch a pí Milada Vlasáková ověřili 
příslušný zápis z jednání ZM. 
Usnesení č.422/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
(viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Sosna, Mgr. Bernad, p. Zoch 
b) ověřovatele zápisu :  p. Christelbauer, Mgr. Hlava 
c) volební komisi : Ing. Pavel, p. Štrébl, p. Eigner 
 
1) Majetkové záležitosti        
1) Pozemek pod budoucí trafostanicí – lokalita Kání Vrch 
Usnesení č.423/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 1190/16 o výměře cca 25 m2 (blíže 
specifikováno v grafické příloze) v kat. území Strakonice za účelem umístění budoucí trafostanice. 
 
2) Pan Vladimír Hlinka– žádost o prodej pozemku  
zastupitelstvo města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku na další jednání ZM. 
 
3) Smlouva o zřízení práva stavby – přednádražní prostor 
(dopravní terminál) 
Usnesení č.424/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva stavby mezi společností ČSAD STTRANS a.s., IČ 251 98 688, 
se sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, jako stavebníkem a městem Strakonice, IČ 
00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení 
práva stavby dle § 1240 a násl. občanského zákoníku  spočívající v právu stavebníka zřídit a mít na 
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pozemcích ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1066/115, části parc.č. 1066/112 (vymezeno 
v grafické přiloze), parc.č. 1066/6, parc. č. 1066/111, parc.č. 1066/114 a parc. č. 1066/143, vše v kat. 
území Strakonice, stavbu autobusového  terminálu a souvisejících dalších stavebních objektů, kterými 
jsou předmětné pozemky dotčeny,  dle Projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Stráským 
– ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice. Text smlouvy je přiložen v příloze. 
II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
  

4) Přádelna – založení společnosti s ručením omezeným 
Usnesení č.425/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
na základě předcházejícího usnesení zastupitelstva města ze dne 14.9.2016 č. 413/ZM/2016  
předložené znění zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným TC Přádelna 
Strakonice s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku realizací všech kroků spojených se vznikem společnosti. 
 
5) Smlouva o využití starého autobusového nádraží 
Usnesení č.426/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o využití starého autobusového nádraží mezi společností ČSAD STTRANS a.s., 
IČ 251 98 688, se sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, a městem Strakonice, IČ 00251810, 
se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, dle textu připojeného v příloze. 
II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Teplárna Strakonice a.s.  
Usnesení č.427/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol. TST Strakonice a.s. a jejím výsledku hospodaření za rok 2015. 
      
3) Odbor vnitřních věcí       

1) Pověření obřadníka k vykonávání sňatečných obřadů 
Usnesení č.428/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Pověřuje 
člena Zastupitelstva města Strakonice p. Jaroslava Horejše k tomu, aby před ním snoubenci, při 
sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství 
(v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění). 

4) Finanční odbor         
1) Rozpočtová opatření č. 112, č. 117 

Usnesení č.429/ZM/2016 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 112  ve výši  3 500 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na položce daň z přidané hodnoty, kterou město platí finančnímu úřadu. 
K navýšení dochází z důvodu neuskutečněných plánovaných akcí s nárokem na odpočet daně v roce 
2016 (zejména údržba, opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, kanalizační sběrač 
Máj). Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy ze sdílených daní. 
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(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 5.10. 

předpoklad 
čerpání 

Platba DPH finančnímu úřadu   8 250,0 3 500,0 11 750,0 8 050,7 11 750,0 
    Sdílené daně 223 500,0 3 500,0 227 000,0 185 051,3 240 000,0 
         

rozpo čtov á skladba    org  paragraf  polo žka částka  ÚZ  
Výdaje                   6399 5362 3 500,0   
Příjmy   xxx  1xxx 3 500,0   
RO  č. 117  ve výši  352 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu nutných 
nepředvídatelných oprav a havárií (bazén  - oprava prasklých nátoků, výměna trubek, dosazení klapek, 
plavecký stadion – oprava chlorovacího regulátoru a oprava AKU nádrže a výměna klimatizační 
odvlhčovací jednotky) a na odstranění škod po pojistných událostech (poškozené ploty v areálu Na 
Sídlišti a u plaveckého stadionu, poškozená síť na brance. Rozpočtové opatření bude částečně kryto 
přijatým pojistným plněním – ve výši 12 800,- Kč, částečně použitím prostředků minulých let – ve 
výši 339 200,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 18.10. 

předpoklad 
čerpání 

STARZ - provoz   20 055,0 352,0 20 407,0 16 160,0 20 407,0 
  Pojistná plnění 366,0 12,8 378,8 696,2 700,0 
    Minulá léta  339,2    
         

rozpo čtov á skladba    org  paragraf  polo žka částka  ÚZ  
Výdaje                  1083 3412 5331 352,0   
Příjmy    3639 2322 12,8   
Financování (prostředky minulých let)      339,2   
II. Souhlasí 
s použitím účelově určených prostředků na energie a odpisy na rok 2016 příspěvkové organizace 
STARZ ve výši 500 000,- Kč na pokrytí provozních výdajů v roce 2016 (zejména na nutné opravy a 
údržbu), a to z důvodu nedosažení plánovaných tržeb vlivem nepříznivého počasí na letním bazénu. 
III. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření roku 2016. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.        Milan Jungvirt v.r. 
            starosta                                 místostarosta 


