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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 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 21.7. 2004 ve 

velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.464/ZM/2004 
 
1) Projekt „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“ (Phare 2003) – zajištění  
    financování z prostředků města Strakonice 
       Usnesení č.465/ZM/2004   
2) Projekt „Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj turistického ruchu na  
    Strakonicku“ – doklad o zajištění finančního krytí projektu z prostředků města Strakonice 
       Usnesení č.466/ZM/2004 
3) Žádost o úplatný převod pozemků od Jihočeského kraje - ZUŠ   
       Usnesení č.467/ZM/2004 
4) Převod komunikací mezi ŘSD ČR a Městem Strakonice 
       Usnesení č.468/ZM/2004 
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Zahájení jednání  
Usnesení č.464/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : p. Štrébl, Mgr. Pavelka, p. Vlasáková 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Hanáček, PhDr. Havel 
 
1) Projekt „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“ (Phare 2003) – zajištění 
financování z prostředků města Strakonice 
Usnesení č.465/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o postupu prací na přípravě žádosti o finanční podporu projektu „Hrad Strakonice – 
infrastruktura cestovního ruchu“ z Národního programu Phare 2003 – část II – Grantové 
schéma na podporu turistické infrastruktury v NUTS II regionech 
II. Souhlasí  
s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši na dofinancování realizace projektu 
„Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“, financovaného z prostředků Národního 
programu Phare 2003 – část II - Grantového schématu na podporu turistické infrastruktury 
v NUTS II regionech, včetně prostředků potřebných na úhradu DPH z realizované akce  
III. Ukládá  
finančnímu odboru zapracovat potřebnou částku dle bodu II. do návrhu rozpočtu města 
Strakonice pro rok 2005 
 
2) Projekt „Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj turistického ruchu 
na Strakonicku“ – doklad o zajištění finančního krytí projektu z prost ředků města 
Strakonice 
Usnesení č.466/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o postupu prací na přípravě žádosti o finanční podporu projektu „Obnova a nové 
využití strakonického hradu pro rozvoj turistického ruchu na Strakonicku“ ze strukturálních 
fondů EU, operačního programu SROP, Priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – 
Rozvoj infrastruktury pro CR, Podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury 
CR 
II. Souhlasí  
s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši na dofinancování realizace projektu 
„Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj turistického ruchu na Strakonicku“, 
financovaného z prostředků strukturálních fondů EU, operačního programu SROP, Priority 4 
– Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro CR, Podopatření 4.2.2 – 
Podpora regionální a místní infrastruktury CR 
III. Ukládá  
finančnímu odboru zapracovat potřebnou částku dle bodu II. do návrhu rozpočtu města 
Strakonice pro rok 2005 
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3) Žádost o úplatný převod pozemků od Jihočeského kraje - ZUŠ   
Usnesení č.467/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
podáním žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 46/6 o výměře 839 m2 a p.č. 46/2 o výměře 
7.969 m2, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s předpokládaným budoucím využitím těchto 
pozemků pro účel, který určuje  územní plán, tzn. „bloková obytná zástavba (střední a vysoká 
podlažnost)“ , za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy na převod pozemků p.č. 46/6 o výměře 839 m2 a p.č. 46/2 o 
výměře 7.969 m2, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s předpokládaným budoucím využitím 
těchto pozemků pro účel, který určuje  územní plán, tzn. „bloková obytná zástavba (střední a 
vysoká podlažnost)“ , za cenu dle znaleckého posudku.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Převod komunikací mezi ŘSD ČR a Městem Strakonice 
Usnesení č.468/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
po dobudování severního dopravního půloblouku s převodem bývalé trasy silnice I/22 – ul. 
Katovická, Komenského a 5. května do majetku města Strakonice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 


