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U s n e s e n í 
z 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 3.11. 2004 ve 

velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice 
- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.536/ZM/2004 
 
1) Problematika sportovišť SK Strakonice 1908 
       Usnesení č.537/ZM/2004   
2) Smlouva o úvěru – privatizace pivovaru Strakonice 
       Usnesení č.538/ZM/2004   
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Zahájení jednání  
Usnesení č.536/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Vávra, MUDr. Chod, Mgr. Pavelka 
b) ověřovatele zápisu : p. Štrébl, p. Vlasáková 
 
1) Problematika sportovišť SK Strakonice 1908 
Usnesení č.537/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby byly uzavřeny příslušné smlouvy (smlouva darovací, smlouva o výpůjčce) 
v rozsahu sjednaném v Nájemní smlouvě se smlouvou o smlouvě budoucí darovací a 
smlouvou o smlouvě budoucí o výpůjčce č. 04 – 016 uzavřené dne 4.2.2004 mezi městem 
Strakonice a SK Strakonice 1908 (dále jen smlouva), a to i za současného stavu, kdy ze strany 
SK Strakonice 1908 nejsou splněny všechny závazky plynoucí z této smlouvy uvedené 
v materiálu předloženém k projednání tohoto bodu, avšak při splnění skutečností vymezených 
v dalších bodech tohoto usnesení. 
II. Souhlasí 
s tím, aby namísto závazku zajistit výmaz zástavního práva na poz. st.p.č. 3614 a st.p.č. 3615 
v k.ú. Strakonice a dotčených stavbách na těchto pozemcích ve prospěch společnosti 
JIHOSPOL a.s. (čl. I odst. 3 smlouvy), SK Strakonice 1908 předložil městu Strakonice 
nejpozději ke dni převodu nemovitostí dle smlouvy příslušnou listinu prokazující zánik 
uvedeného zástavního práva.  
III. Souhlasí  
s tím, aby namísto závazku převést na účet města Strakonice částku 1,500.000,- Kč (čl. III 
odst. 8 smlouvy), se SK Strakonice 1908 smluvně zavázal zajistit na vlastní náklady realizaci 
osvětlení víceúčelového hřiště s umělým povrchem na pozemku parc.č. 441/1 v k.ú. 
Strakonice, v rozsahu stanoveném řádnou dokumentací stavby, to vše nejpozději do 
31.12.2005 a pro případ nesplnění tohoto náhradního závazku bude smluvně upraveno 
zkrácení doby přednostního užívání převáděných nemovitostí tímto sportovním klubem 
z původních 20 let na 15 let. Zastupitelstvo města rovněž rozhodlo prominout SK Strakonice 
1908 smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, která byla ve smlouvě sjednána pro případ 
prodlení s úhradou částky 1,500.000,- Kč. 
IV. Souhlasí 
s tím, aby byly provedeny všechny úkony odsouhlasené zastupitelstvem města dne 16.6.2004 
pod č. usnesení 412/ZM/2004, a to i za současného stavu, kdy ze strany SK Strakonice 1908 
nejsou splněny všechny závazky plynoucí ze smlouvy č. 04 – 016, které jsou uvedené 
v materiálu předloženém k projednání tohoto bodu. 
V. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedených dokumentů 
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2) Smlouva o úvěru – privatizace pivovaru Strakonice 
Usnesení č.538/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši do 70 mil. Kč 
na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice 
1. pořadí - ČSOB a.s. 
2. pořadí - KB a.s. 
3. pořadí - HVB Bank Czech Republik a.s. 
4. pořadí – Kommunalkredit Finance a.s. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, na nákup hmotného majetku 
– Pivovaru Strakonice, s použitím pohyblivé úrokové sazby (12M PRIBOR + marže v pevné 
výši 0,15% p.a.) 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Vondryse podpisem úvěrové smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 


