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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  2. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 18.12. 2002 ve 

velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 
 
     Zahájení jednání Usnesení č. 7/ZM/2002 
 
1) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
    funkčního  využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba    
    městského typu“ na pozemku č. 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
       Usnesení č. 8/ZM/2002   
2) Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu „Jezárka“ ve       
    Strakonicích a  veřejně prospěšných stavbách Usnesení č. 9/ZM/2002  
    

3) Úprava obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru  

     Strakonice    Usnesení č.10/ZM/2002    
 

4) Rozpočtová opatření č. 60 - 80   Usnesení č.11/ZM/2002    
        
5) Rozpočet města na r. 2003      Usnesení č.12/ZM/2002  
      
6) Povodňový fond města Strakonice -pravidla Usnesení č.13/ZM/2002 
     
7) Povodňový fond města Strakonice –rozdělení fin. příspěvků 

 Usnesení č.14/ZM/2002 
 
8) Majetkové záležitosti         Usnesení č.15/ZM/2002 – č. 16/ZM/2002  
      
9) Převod majetku státu na město dle zákona č. 290/2002 Sb. 
       Usnesení č.17/ZM/2002   
10) Změna právní formy MP    Usnesení č.18/ZM/2002  
      
11) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Strakonice, členům rady, předsedům  
      výborů a komisí      Usnesení č.19/ZM/2002 
   
12) Doplnění zřizovací listiny MŠ Svojsíkova  Usnesení č.20/ZM/2002  
   
13) Doplnění zřizovací listiny ZŠ Strakonice Dukelská 166 

Usnesení č.21/ZM/2002   
14) Novela vyhlášky  města Strakonic O místním poplatku za provoz systému 
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 
      místních odpadech    Usnesení č.22/ZM/2002 
  
15) a) Zápis č.5/2002 ze zasedání finančního výboru dne 26.9.2002 
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      b) Zápis č.6/2002 ze zasedání finančního výboru dne 21.10.2002 
       Usnesení č.23/ZM/2002   
 
16) Návrh nového názvu ulice   Usnesení č.24ZM/2002   
 
17) Privatizace Pivovaru Strakonice   Usnesení č.25/ZM/2002 
 
18) Problematika Okresní nemocnice Strakonice  Usnesení č.26/ZM/2002 
 
19) Změny financování sociálních služeb   Usnesení č.27/ZM/2002 
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Zahájení jednání  
Usnesení č. 7/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 2. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Vávra, Mgr. Pavelka, Mgr. Parkosová 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Hanáček, Ing. Treybal 
 
1) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku č. 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 8/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna funkčního 
využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ 
na pozemku č. 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
 

2) Obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu „Jezárka“ ve 
Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách 
Usnesení č. 9/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
obecně závaznou vyhlášku o závazných částech regulačního plánu „Jezárka“ ve Strakonicích 
a veřejně prospěšných stavbách 
 

3) Úprava obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru Strakonice 
Usnesení č.10/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
po zapracování změn obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice dne 18.12. 2002 
II. Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
 

4) Rozpočtová opatření č. 60 - 80    
Usnesení č.11/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení  a přesuny v rozpočtu o:   
RO č. 60 ve výši 1 920 000,- Kč 
Navýšení výdajů na výstavbu 6 b.j. Poděbradova   v č.p. 201 2 b.j.,  v č.p. .310 a č.p. 612  
4 b.j. Dotace z  fondu rozvoje bydlení. 
RO č. 61 ve výši 3 098 000,-Kč  
Finanční prostředky na zabezpečení sociálních služeb PO MěÚSS Strakonice . 
Dotace  z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
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RO č. 62 ve výši 300 000,- Kč 
Navýšení fin. prostředků na sociální dávky - mimořádná  záloha na výplatu  - povodně.   
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 63  ve výši   1 800 000,-Kč.  
Navýšení finančních prostředků na  úhradu nákladů vynaložených na odstranění odpadů 
(odvoz, skládkování apod.)  vzniklých v souvislosti s povodní v srpnu 2002.      
Neinvestiční dotace od kraje. 
RO č. 64 ve výši  ve výši 150 000,- Kč 
Finanční prostředky na akci „ Komunikační prostředí s obyvatelstvem“. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 65 ve výši 23 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků MŠ Lidická na učební pomůcky. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 66 ve výši   25 000,-Kč 
Navýšení finančních prostředků  MŠ Školní na položku páry – za měsíc říjen byl vybrán vyšší 
doplatek  než bylo plánováno v rozpočtu , totéž lze předpokládat i za měsíc listopad a do 
konce roku musí MŠ ještě zaplatit zálohu. 
RO bude kryto v příjmech  z úroků.   
RO č. 67 ve výši  217 000,- Kč  
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Pod Blatenským mostem. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 68 ve výši  288 000,- Kč 
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Na Podskalí. 
Dotace ze státního  rozpočtu. 
RO č. 69 ve výši 885  600,- Kč 
Vratka finančních prostředků  Státnímu fondu rozvoje bydlení –  parkoviště Zahradní. 
RO č. 70 ve výši 6 107 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků  ve výdajích : 
3 550 tis. Kč  přesun z investic komunikací na opravy komunikací 
   570 tis. Kč  přesun z investic  chodníků na  opravy chodníků 
   500 tis. Kč  přesun  z akce aut. zastávky na opravy chodníků 
   350 tis. Kč  přesun z přísp. pro inv. obyt. výst. na opravy chodníků 
   350 tis. Kč  přesun z přísp. pro inv.obyt. výst. na opravy silnic 
   487 tis. Kč  přesun  z cyklostezek na opravy chodníků 
   300 tis. Kč  přesun z příspěvku pro inv. obyt. výst. na stavbu „Likvidace skládky 
                      v lokalitě Jezárky  
RO č. 71 ve výši 796 050,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení s právní subjektivitou. 
RO č. 72 ve výši 120 000,- Kč  
Příspěvek Svazku obcí Dolního Pootaví na zřízení informačního a poradenského střediska  
RO bude kryto v příjmech z úroků. 
RO č. 73 ve výši 60 000,- Kč   
Přesun finančních prostředků ve výdajích odboru správního z provozu na investice za účelem 
zhotovení orientační  desky na žulový podstavec  vč. montáže v ul. Na Ohradě. 
RO č. 74 ve výši  432 000,-Kč 
Navýšení prostředků na platy strážníků a zákonné sociální a zdravotní pojištění. 
Nedostatek fin. prostředků na platy byl ovlivněn zejména přesčasovou prací strážníků při 
letošních povodních a dočerpáváním dovolených z loňského roku. 
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RO č. 75 ve výši 30 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz MěKS – pořízení odbavovacího zařízení TV studio Infokanál 
pro přenos po kabelové síti – havarijní stav. 
RO č. 74 a 75 budou v příjmech kryta z daně příjmů FO – závislá činnost. 
RO č. 76 ve výši  30 000,- Kč 
Zvýšení výdajů –  příprava staveniště a zahájení staveb. prací na stavbu „Objekt Zvolenská 
čp. 805“   . 
Zvýšení rozpočtu bude v příjmech kryto z daně příjmů FO – závislá činnost. 
RO č. 77 ve výši 29 900,- Kč 
Dotace  na činnost dobrovolných hasičských sborů obcí Jihočeského kraje. 
RO č. 78 ve výši 932  300,- Kč 
Dotace na financování výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí  
a voleb do Senátu.  
RO č.79 ve výši 2 080 000,-Kč 
Investiční dotace  z fondu SFDI – stavební úpravy   ulic ve Strakonicích – stavební úpravy 
křižovatek Husova – Radomyšlská , Lidická – Ellerova – Radomyšlská  a světelná 
signalizace. 
RO č. 80  ve výši  32 000,- Kč  
Navýšení výdajů na lesy , které si vyžádal úklid polomů  po vichřicích koncem října a 
počátkem listopadu 2002.  
RO bude v příjmech kryto z úroků. 
II. Ukládá:  
Finančnímu odboru  schválená rozpočtová opatření provést. 

  
5) Rozpočet města na r. 2003 
Usnesení č.12/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Rozpočet pro r. 2003 ve výši: 
Výdaje:  554 767 000,-Kč 
Příjmy:  485 586 000,-Kč 
Financování:    69 181 000,-Kč (= prostředky z min. let) 
II. Zmocňuje 
v souladu s § 102 pís. a) zák. 128/2000 Sb. v platném znění.RM ke schvalování jednotlivých 
rozpočtových opatření do výše 150 000,-Kč. Zdůvodnění takto  RM přijatých  opatření bude 
předloženo na následujícím ZM a to od 1.1. 2003 
        
6) Povodňový fond města Strakonice - pravidla 
Usnesení č.13/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. schvaluje   
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 774/ZM/2002 ze dne 28. srpna 
2002, kterým byl mimo jiné zřízen povodňový fond města Strakonice, Pravidla pro 
poskytování finančních prostředků z povodňového fondu města Strakonice na opravy 
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 
 
7) Povodňový fond města Strakonice – rozdělení fin. příspěvků  
Usnesení č.14/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
celkovou výši finančních prostředků, která byla na základě žádostí občanů města o příspěvek 
z „Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu 
poškozeného povodněmi v roce 2002“ poskytnuta do Povodňového fondu města Strakonice 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 1.265.000,- Kč 
II. Souhlasí 
s poskytnutím nenávratného příspěvku v navržené výši z  Povodňového fondu města 
Strakonice občanům města uvedeným v příloze materiálu č. 2/6b  
III. Ukládá 
odboru rozvoje města uzavřít s občany, kterým bude poskytnuta finanční podpora, smlouvu o 
poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města a současně podniknout veškeré další kroky 
související s poskytnutím finančních prostředků těmto občanům (včetně kontrolní činnosti) 
IV. Ukládá  
odboru finančnímu po splnění všech podmínek Programu a uzavření smlouvy mezi 
jednotlivými žadateli a městem Strakonice schválené dotace vyplatit 
 
 
8) Majetkové záležitosti  
 
1) Žádost o bezúplatný převod pozemků od  Krajského úřadu Jihočeského kraje 
Usnesení č.15/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků st. p.č. 1902, p.č. 441/2 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 300 m2 od  Jihočeského kraje,České Budějovice  z důvodu  rozšíření komunikace 
v ul. Zvolenská (část od ul. Máchova k učilišti) o výměře  cca 300 m2. 
 
2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.16/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením následujícího movitého majetku města Strakonice  poškozeného při povodni ve 
dnech 12. – 14.8.2002: 
3 ks parkovacích automatů v pořiz. ceně 163.657,- Kč/kus, celkem 490.971,- Kč,  2 automaty 
umístěné na Palackého náměstí a 1 automat na parkovišti proti kostelu Sv.  Markéty,  pořízené 
23.11.1995.  
         
9) Převod majetku státu na město dle zákona č. 290/2002 Sb.  
Usnesení č.17/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
podanou informaci o přechodu majetku státu, s nímž byla příslušná hospodařit státní 
příspěvková organizace Šmidingerova knihovna, IČ 70884552, Strakonice, na město 
Strakonice dle zákona č. 290/2002 Sb. Předmětem přechodu jsou jednak věci movité, jednak 
věci nemovité – pozemek st.p.č. 510 o výměře 1.090 m2 a stavba č.p. 380 na tomto pozemku, 
pozemek parc.č. 575/4 o výměře 637 m2 vše v k.ú. Strakonice. 
   
10) Změna právní formy MP    
Usnesení č.18/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Ruší  
Městskou policii Strakonice ke dni 31.12.2002 v právní formě organizační složky včetně její 
zřizovací listiny a to na základě novelizace zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 
553/1991 Sb. o obecní policii 
II. Z řizuje 
Městskou policii ke dni 1.1.2003, jako orgán města v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 
553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění platném k 1.1.2003.  
III. Ukládá 
MP ve spolupráci s právním odborem připravit nové znění Obecně závazné vyhlášky ( MP ) 
 
11) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Strakonice, členům rady, 
předsedům výborů a komisí   
Usnesení č.19/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souladu s ustanovením nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. s výši odměny :  
členům zastupitelstva ve výši     580,- Kč/měsíc 
členům rady, předsedům komisí a výborů  ve výši  1.740,- Kč/měsíc  

 
12) Doplnění zřizovací listiny MŠ Svojsíkova 
Usnesení č.20/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka kterým se 
doplňuje  bod 5) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 
organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 
II. Předává 
do správy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek na základě provedené inventarizace. 
 
13) Doplnění zřizovací listiny ZŠ Strakonice Dukelská 166    
Usnesení č.21/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Doplňuje   
bod 3) Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti zřizovací listiny 
příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, Dukelská 166 o účel „Pořádání odborných kurzů a 
školení včetně lektorské činnosti“ 
 
14) Novela vyhlášky  města Strakonic O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů o místních odpadech       
Usnesení č.22/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Doplňuje     
Čl. 4  Osvobození  této OZV o bod 4), který zní:  
Fyzické osoby hlášené k trvalému pobytu v č.p. 1282 ul. Rybniční, č.p. 189 ul. Lidická, 
č.p. 1281 ul. Jezerní, tj. v ústavech sociální péče, jejich zřizovatelem je Město Strakonice. 
II. Schvaluje 
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předložené doplněné znění OZV O místním poplatku za provoz systému    shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vydává úplné  
znění této OZV s účinností ode dne 3. 1. 2003 
 
15) a) Zápis č.5/2002 ze zasedání finančního výboru dne 26.9.2002 
      b) Zápis č.6/2002 ze zasedání finančního výboru dne 21.10.2002 
Usnesení č.23/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č.5/2002 ze zasedání finančního výboru dne 26.9.2002 
b) Zápis č.6/2002 ze zasedání finančního výboru dne 21.10.2002 
 
16) Návrh nového názvu ulice 
Usnesení č.24/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh nového názvu ulice Nebřehovická 
II. Ukládá 
správnímu odboru  
a) informovat příslušné organizace, podniky a veřejnost o novém názvu ulice 
b) v návaznosti zabezpečit její označení příslušnými orientačními tabulemi 
   
17) Privatizace Pivovaru Strakonice 
Usnesení č.25/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
o účasti města Strakonice na privatizaci Jihočeských pivovarů,s.p. závodu Strakonice (Pivovar 
Nektar) a o podání  privatizačního projektu na Ministerstvo zemědělství. 
II. Pověřuje 
starostu města konáním všech potřebných kroků jménem města Strakonice souvisejících 
s privatizací Pivovaru 
III. Ukládá 
starostovi města předložit ke schválení ZM návrh konkrétních konečných podmínek za jakých 
se privatizace uskuteční  
 
18) Problematika Okresní nemocnice Strakonice 
Usnesení č.26/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
po finančním vypořádání  r. 2002 s vyčleněním určité finanční částky - příspěvku na investice 
pro Okresní nemocnici  
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19) Změny financování sociálních služeb 
Usnesení č.27/ZM/2002 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje 
vedení města jednat o změně způsobu financování sociálních služeb s MPSV a Jihočeským 
krajem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


