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U s n e s e n í 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 22.6. 2005 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.633/ZM/2005 
 
1) Plnění usnesení ZM za II. pol. r. 2004        
       Usnesení č.634/ZM/2005   
2) Rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za r. 2004    
       Usnesení č.635/ZM/2005   
3) Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů    
       Usnesení č.636/ZM/2005   
4) Rozpočtová opatření         
       Usnesení č.637/ZM/2005   
5) Návrh odměn členům výborů a komisí (nečlenům ZM) za rok 2004    
       Usnesení č.638/ZM/2005   
6) Podnět k  projednání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
    a zpracování regulačního plánu „Za Stínadly“      
       Usnesení č.639/ZM/2005   
7) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna č. 23 –  
         změna funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití  
         „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku p.č. 186 dle PK   
         v k.ú. Střela  
    2) Návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a 
        nesouhlasech k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
        - změna č. 23 – změna funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční  
        využití „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku p.č. 186  
       dle PK    v k.ú. Střela 
       Usnesení č.640/ZM/2005   
8) Zvýšení zákl. jmění Měšťanského pivovaru Strakonice a.s.- vklad mov. maj.    
       Usnesení č.641/ZM/2005   
9) Majetkové záležitosti         
       Usnesení č.642/ZM/2005-č.703/ZM/2005 
10) Osadní výbor Strakonice – Hajská       
       Usnesení č.704/ZM/2005   
11) Přísedící u Okresního soudu        
       Usnesení č.705/ZM/2005   
12) Přehled toku finančních prostředků v bytové oblasti      
       Usnesení č.706/ZM/2005   
13) a) Zápis č. 2/2005 ze zasedání finančního výboru dne 24.2. 2005 
      b) Zápis č. 3/2005 ze zasedání finančního výboru dne 19.4. 2005 
      c) Zápis č. 4/2005 ze zasedání finančního výboru dne 7.6. 2005 
      d) Zápis č. 5/2005 ze zasedání finančního výboru dne 14.6. 2005 
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       Usnesení č.707/ZM/2005   
 
 
 
14) a) Zápis č. 13/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 24.3. 2005 
      b) Zápis č. 14/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 7.4. 2005 
      c) Zápis č. 15/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 19.5. 2005 
       Usnesení č.708/ZM/2005   
15) Projednání problematiky vyplývající ze zákona o střetu zájmů v platném znění ve vztahu  
      k ZM        
       ( bez č. usnesení )   
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Zahájení jednání  
Usnesení č.633/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Hanáček, MUDr. Chod, Mgr. Baborová 
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Pavelka, p. Vlasáková 
c) volební komisi :  k bodu Přísedící u Okresního soudu - MUDr. Hanáček, MUDr. Chod,    
                                                                                            Mgr. Baborová 
1) Plnění usnesení ZM za II. pol. r. 2004   
Usnesení č.634/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol.  r. 2004 
II. Schvaluje 
vyřazení 126 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Schvaluje 
vyřazení usnesení č. 562/ZM/2004 do evidence usnesení s trvalou platností 
IV. Revokuje 
usnesení č.695/ZM/2002, 107/ZM/2003, 367/ZM/2004, 448/ZM/2004, 454/ZM/2004 bod č.I. 
č. 647/ZM/2002, č.218/ZM/2003, 
IV. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 140 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
      
2) Rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za r. 2004    
Usnesení č.635/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje: 
1) rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za rok 2004 
2) příděly do fondů příspěvkových organizací a jejich použití dle návrhů ředitelů 
3) závěrečný účet města za rok 2004 
II. Souhlasí 
s celoročním hospodařením bez výhrad 
 
3) Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů    
Usnesení č.636/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ur čuje 
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  311 500,- Kč 
(RO č. 44)  takto: 
  50 000,- Kč -  příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Strakonice  
130 000,- Kč -  příspěvky a granty pro kulturu 
131 500,- Kč -  příspěvky a granty pro sport 
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(v rozpočtu na rok 2005 – č. usnesení 588/ZM/2004 bylo již schváleno 1 200 000,- Kč : 
200 tis. Kč – příspěvky a granty  pro sport 
200 tis. Kč – příspěvky a granty  pro kulturu 
800 tis. Kč – dovybavení dětských hřišť ) 

4) Rozpočtová opatření 
Usnesení č.637/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změny  v  rozpočtu o : 
RO č. 14 ve výši  1 016 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 5%- dotace 
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, které podléhá finančnímu vypořádání se 
státním rozpočtem za rok 2005. Z výše uvedené dotace budou posíleny položky provozu 
odboru správního. 
RO č. 23 ve výši 467 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu  na zajištění regionálních funkcí. 
RO č. 24 ve ve výši  5 319 000,- Kč  
Dotace MMR na rekonstrukci kina OKO. 
RO č.26 ve výši 480 000,- Kč 
Dotace na investice pro TJ ČZ Strakonice – zateplení tělocvičny  
RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004. 
RO č. 28 ve výši 150 000,- Kč 
Dotace  pro basketbalový klub Strakonice.Fin. prostředky budou poukázány na účet STARZ  
ke krytí nájmu sportovní haly BK Strakonice 
RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004 
RO č. 30  ve výši  3 660 000,- Kč 
Kompenzace nájemného z nebytových prostor, ve výši skutečně uhrazeného a  na  účet města  
odvedeného příspěvkovými organizacemi, jejichž  zřizovatelem je město Strakonice  
Jedná se o tyto organizace:: 
MŠ Čtyřlístek          64 tis. Kč      STARZ                   1 500 tis.Kč  
MŠ Lidická              16 tis. Kč      MěKS                     1 100 tis.Kč 
ZŠ Dukelská                    210 tis.Kč     ZŠ Čelakovského       220 tis.Kč       
ZŠ Poděbradova              260 tis.Kč     ZŠ a MŠ Povážská     290 tis.Kč 
RO bude kryto z uhrazeného a na účet města odvedeného nájemného. 
RO č. 31  ve výši  1 000 000,- Kč  
Dotace na akci kino OKO - celková dotace od Státní fond ČR pro podporu a rozvoj  české 
kinematografie  (dále jen Fond)bude ve výši 1. 000.000,- Kč. 
V současné době je poskytnuta  Fondem záloha ve  výši  900 000,- Kč  a zbývajících 100 
000,- Kč bude Fondem uhrazeno až po ukončení a vyúčtování akce, proto je nutno uhradit  
chybějící  částku z rozpočtu města  a po úhradě doplatku od Fondu budou finanční prostředky 
uvolněny k úhradě jiných výdajů. 
RO ve výši 900 000,- Kč  bude kryto dotací a 100 000,- Kč bude kryto  z hospodářského 
výsledku  VHČ r. 2004. 
RO č. 32  ve výši  3 026 000,- Kč 
Navýšení  finančních prostředků ve výdajích na akci kino OKO , které  vznikly úpravami 
v projektové dokumentaci, změnou prosklené pasáže a  fasády. 
Celkové náklady pro rok   2005 jsou ve výši     21 799 000,- Kč 
Schválený rozpočet pro r. 2005  je     ve výši    12  454 000,- Kč  
Vzniklý rozdíl  ve výši                                           9  345 000,- Kč    
je řešen  RO č. 24  a  RO č.  31 ve výši                 6  319 000,- Kč      (dotace)  
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a tímto  RO  ve výši                                               3  026 000,- Kč 
RO  bude kryto v příjmech:  
z úhrady pojišťovny ve výši                                 2 210 000,- Kč       
z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004                    816 000,- Kč   
RO č. 33  ve výši 425 000,- Kč 
Navýšení výdajů  na vícepráce  u  akce : „Odvodnění viaduktu, Strakonice“.  
RO  bude kryto z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004. 
RO č. 34 ve výši 550 000,- Kč. 
Navýšení dotace na investice pro PO STARZ na realizaci akce „Rekonstrukce brodítek – 
plavecký stadion“. Po zahájení akce byl zjištěn havarijní stav stávajícího potrubí a nutnost 
oprav si vyžádala navýšení  finančních prostředků na akci.  K RO je vypracovaná podrobná 
zpráva  
RO  bude kryto z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004.  
RO č. 35 ve výši 16 263 000,- Kč 
Navýšení výdajů  na položkách - vratky kup.cen            o            11 691.000,- Kč 
                                                   - prohlášení vlastníka    o                 570.000,- Kč  
                                                   - výkupy         o              4 002.000,- Kč 
Toto navýšení výdajů si vyžádala nová úprava způsobu prodeje bytů  a zvýšený zájem o 
odkup bytů.RO bude v příjmech kryto z prodeje bytů. 
RO č. 36  ve výši  1 236 800,- Kč 
Navýšení výdajů na opravy majetku města – areál  městského zahradnictví. 
RO  bude kryto v příjmech: z úhrady pojišťovny ve výši                               1 122  000,- Kč       
                                             z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004              114  800,- Kč   
RO č. 40 ve výši 4 000 000,- Kč  
Navýšení  položky  projektů , ze kterých bude  mimo jiné hrazena  prováděcí projektová 
dokumentace na přístavbu MěDK  ve výši  2 256 240,- Kč. 
RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004. 
RO č. 41 ve výši 700 000,- Kč 
Navýšení výdajů na opravy majetku města  - veřejné osvětlení  Ellerova ul..  
RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004. 
RO č. 42 ve výši 526 200,-Kč 
Dotace KÚ na  výkon státní správy v oblasti lesního hospodářství 
RO č. 50 ve výši 467 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu – zajištění regionálních funkcí knihoven 
v Jihočeském kraji. 
RO č. 51 ve výši  600 000,- Kč 
Navýšení výdajů pro odbor majetkový  na akci  „Úprava plochy mezi Mlýnským náhonem a 
řekou Otavou“. 
RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření provést 
III. Bere na vědomí 
přehled rozpočtových opatření přijatých RM v r. 2005 
 
5) Návrh odměn členům výborů a komisí (nečlenům ZM) za rok 2004   
Usnesení č.638/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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se stanovením odměny dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 4 pro členy výborů a komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 250,- Kč za účast na jednání výboru a komise 
v roce 2004. 
  
 
 
 
6) Podnět k  projednání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
    Strakonice a zpracování regulačního plánu „Za Stínadly“ 
Usnesení č.639/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s projednáním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
a zpracováním regulačního plánu „Za Stínadly“ 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu a regulační plán v  souladu se 
zákonem č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném 
znění, a v souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a  územně 
plánovací dokumentaci 
      
7) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna č.  
         23 – změna funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití  
         „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku p.č. 186 dle  
         PK v k.ú. Střela  
    2) Návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
         nesouhlasech k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
         Strakonice - změna č. 23 – změna funkčního využití „orná půda“ a „sport a  
         rekreace“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského  
         typu“ na pozemku p.č. 186 dle PK v k.ú. Střela 
Usnesení č.640/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice - změna č. 23 - změna 
funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku p.č. 186 dle PK v k.ú. Střela 
II. Schvaluje 
Návrh vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k  návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice - změna č. 23 - 
změna funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku p.č. 186 dle PK v k.ú. Střela 
III. Ukládá 
odboru rozvoje opatřit změnu územně plánovací dokumentace registračním listem a založit 
k územnímu plánu sídelního útvaru Strakonice jako územně plánovací dokumentaci  
 
8) Zvýšení zákl. jmění Měšťanského pivovaru Strakonice a.s.- vklad mov. maj.    
Usnesení č.641/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s peněžitým vkladem 7.398.000,-Kč do základního kapitálu a.s. Měšťanského pivovaru 
Strakonice. 
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b) s nepeněžitým vkladem ve výši 46.866.000,-Kč tvořený souborem movitých věcí. 
 
 
 
 
 
9) Majetkové záležitosti         
zastupitelstvo města po projednání 
1) Radek  Cinádr, Strakonice – žádost o prodej pozemku p.č. 759/4 v k.ú.  Strakonice – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.642/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 759/9 v k.ú. Strakonice 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Tomáš Chlad, Strakonice – žádost o prodej pozemku p.č. 402/1 v k.ú. Strakonice – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.643/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na   prodej    části  pozemku p.č. 402/1 v k.ú.   Strakonice    o výměře 
cca 18 m2 .  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
 
3) Jan Procházka , Strakonice – žádost o prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice – vyhlášení záměru 
Usnesení č.644/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 320/308 (dle nového GP) o výměře 22 m2  v k.ú.  
Přední Ptákovice. 
 
4) Daniela Harantová, Strakonice – žádost o prodej pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice – vyhlášení záměru 
Usnesení č.645/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
84 m2 .  
 
5) František Kouba, Strakonice – prodej části pozemku p.č. 1018/3 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, p.č. 469/3 a 469/2 v k.ú. Strakonice  – vyhlášení záměru 
Usnesení č.646/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.1018/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 2 m2  , pozemku p.č. 469/3 o výměře cca 11 m2  a pozemku p.č. 469/2 o výměře 
cca 2 m2  v k.ú. Strakonice . 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
 
6) Miloslav Kalivoda, Strakonice – prodej části pozemku p.č. 467/1 v k.ú. Střela – 
vyhlášení záměru 
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Usnesení č.647/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 467/1 dle PK, v k.ú. Střela o výměře cca 
1000 m2    
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
7) Jaromír Švec, Strakonice – prodej části pozemku p.č. 292 v k.ú. Strakonice – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.648/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.292 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
8) Eva Česánková, 387 01 Volyně – žádost o prodej části pozemku p.č. 950/1 v.k. 
Dražejov u Strakonic – vyhlášení záměru 
Usnesení č.649/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 950/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 100 m2   . 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
9) Pozemek p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice – žádost o prodej – vyhlášení záměru  
Usnesení č.650/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej pozemku.      
        
10) Pozemky p.č. 545/8 v k.ú. Strakonice  a p.č. 545/4 a 544/2 v k.ú. Strakonice  – 
 lokalita Za rájem – vyhlášení záměru na směnu a prodej pozemků  
Usnesení č.651/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 545/8 v k.ú. Strakonice , dle nového 
geometrického plánu pozemek  p.č. 545/10 o výměře 375 m2   v majetku města Strakonice za 
pozemek p.č. 545/4 o výměře 324 m2   a pozemek p.č. 544/2 o výměře 42 m2   v k.ú. 
Strakonice, v majetku společnosti PROTOM, s.r.o., Písecká 290, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku 545/8 v k.ú. Strakonice o výměře cca 1800 m2   
( z pozemku je odečtena výměra směňované části). 
 
11) E.ON  Energie, a.s.,  České  Budějovice – řešení majetkoprávních vztahů  
Usnesení č.652/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku   p.č. 701 v k.ú. Nové Strakonice ve vlastnictví 
E.ON Energie, a.s. o výměře cca 300 m2  (přesná výměra bude určena na základě GP)  za 
pozemky v majetku města Strakonice nacházejícími se pod trafostanicemi. 
 
12) -    Václav Svoboda, Strakonice 
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- Michaela Svobodová, Strakonice 
- Josef Zíka, Strakonice 
- Jaroslava Zíková ,Strakonice 
- Jiří Brabec, Strakonice 
- Radmila Brabcová, Strakonice 
- Václav Kopáček, Strakonice 

Žádost o prodej části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 25 m2  - 
vyhlášení záměru  
Usnesení č.653/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s  vyhlášením záměru na  prodej části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
13) Jaroslav Bečvář, Strakonice – žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru  
Usnesení č.654/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 195/5 v k.ú Hajská o výměře 121 m2  a části 
pozemku p.č. 195/4 o celkové  výměře 3.719 m2  . 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků. 
 
14) JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, STŘEDISKO „ŠVANDA DUDÁK“ Strakonice, 
Strakonice – žádost o bezplatný převod pozemků – vyhlášení záměru  
Usnesení č.655/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej (bezplatný převod) pozemku p.č. 1224/14 v k.ú. Strakonice o 
výměře 1462 m2  a pozemek st. p.č. o výměře 645 m2  v k.ú. Strakonice  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej  pozemku. 
 
15) Vladimír Vlasák, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.656/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části  pozemku p.č. 369/2 o výměře cca 250 m2  v k.ú. 
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.      
 
16) ELKOST PLUS STRAKONICE s.r.o., Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č.657/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části  pozemků p.č. st. 7/1 a p.č. st.  6 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 550 m2 .  
 
17) Jaroslav Walter, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.658/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice  
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
18) Radek Růth, Strakonice – žádost o prodej části pozemku v k.ú. Přední Ptákovice – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č.659/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 638 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 
250 m2  za účelem vybudování zahradního centra (zadní část lokality) 
II. Nesouhlasí  
s vyhlášením  záměru  na  prodej  části  pozemku p.č. 636/1 a p.č. 47/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice (přední část lokality) 
III. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků. 
 
19) Nebytové jednotky v ulici Svatopluka Čecha – revokace usnesení ZM + vyhlášení 
záměru na prodej 
Usnesení č.660/ZM/2005 
I. Revokuje 
usnesení ZM číslo 111/ZM/2003/ II/III  z důvodu nezájmu o koupi nebytových jednotek. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  
a) nebytové jednotky čp. 580/10 o výměře 21 m2   včetně souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 755 /839 m2/v k.ú. Strakonice o 
velikosti 210/8266 
b) nebytové jednotky čp. 580/11 o výměře 21 m2   včetně souvisejícího spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 755 /839 m2  / v k.ú. Strakonice o 
velikosti 210/8266  

            
20) Teplovody v lokalitě Jezárka -  prodej   
Usnesení č.661/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem teplovodů v lokalitě Jezárka, jež jsou uloženy v  pozemcích p.č. 1371/1, 1371/45, 
1371/54, 1371/56, 1371/58, 1371/59, 1371/112, 1385, 1560, 1557, 1558, 1559 v k.ú. 
Strakonice a pozemku p.č. 1371/16, zapsáno na LV č. 60000 v k.ú. Strakonice za cenu 
8.450.000,- Kč. Kupní cena bude řešena formou splátek. Za 1. splátku bude považována 
uhrazená cena nájmu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Václav Vršecký , Růžena Vršecká,   Strakonice – žádost o směnu – prodej pozemku 
Usnesení č.662/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  směnu části pozemku p.č. 320/109  a části pozemku p.č. 320/254 o 
výměře cca 11 m2  ve vlastnictví manželů  Václava a Růženy Vršeckých, , Strakonice  za část 
pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. 243/3  o výměře  cca 11 m2  ( přesná výměra 
bude určena na základě GP) .  
II. Souhlasí 
se směnou části pozemku p.č. 320/109  a části pozemku p.č. 320/254 o výměře cca 11 m2  ve 
vlastnictví manželů  Václava a Růženy Vršeckých, , Strakonice  za část pozemku ve 
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vlastnictví města Strakonice p.č. 243/3  o výměře cca 11 m2  ( přesná výměra bude určena na 
základě GP) , pokud v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru se  nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Souhlasí 
s prodejem zbylé části pozemku p.č. 243/3 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 100 m2 , 
přesná výměra bude určena na základě GP,  manželům Václavu a Růženě Vršeckým,   
Strakonice za cenu 500,- Kč/m2  .  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 

            
22)  Český zahrádkářský svaz základní organizace „U letiště“, sídlo Strakonice, Na 
Ohradě  522 – prodej pozemku  
Usnesení č.663/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 55/10 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 317 m2   Českému 
zahrádkářskému svazu, U letiště , Strakonice za cenu 50,- Kč/m2   . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Prodej nemovitosti č.p. 375 s pozemkem p. č. st. 479 v k.ú. Strakonice – „Na Růžku“ 
– prodej nemovitosti 
Usnesení č.664/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem  domu s nájemními byty a nebytovým prostorem pivnice "Na Růžku" čp. 375,  s  
pozemkem p.č. st. 479 o výměře 362 m2 ,  ulice Husova v k.ú. Strakonice společnosti AMRA, 
s.r.o.  Velké náměstí 219, Strakonice za cenu 1.000.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Dům čp. 356 v Havlíčkově ulici s pozemky p.č. st. 451 a p.č. 572/6 v k.ú. Strakonice – 
prodej nemovitosti  
Usnesení č.665/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem domu čp. 356 ve Strakonicích, ulice Havlíčkova s pozemky p.č. st. 451 a p.č. 
572/6 v k.ú. Strakonice společnosti JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, 
a.s., Písecká 893, Strakonice za cenu 610.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

            
25)  Část pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 650 m2   –  
prodej pozemku   
Usnesení č.666/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/70 a p.č. 608/1 v k.ú. Přední  Ptákovice  o  výměře cca 650 
m2  určeného pro výstavbu rodinného domu manželům Petru a Jitce Lukešovým, Hraniční 
385, Strakonice za cenovou nabídku tj. 811,- Kč/m2  . S budoucím kupujícím bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouva na předmětné pozemky, kde 
budou uvedeny podmínky výstavby RD. To znamená zahájit výstavbu rodinného domu na 
předmětném pozemku do 2 let od podpisu smlouvy  a do 5-ti let dokončit  stavbu 
předmětného rodinného. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 



 12 

plánu. K využití pozemku  je nutné respektovat povolený vjezd na sousední pozemek a 
potřebu zachování chodníku podél ulice Nad školou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
26) Prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice – Havlíčkova ulice o výměře cca 
300 m2 – prodej pozemku  
Usnesení č.667/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 300 m2  - přesná výměra 
bude určena na základě GP, společnosti  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice za cenu 1.710,- Kč/m2  . S budoucím kupujícím bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouva na předmětné 
pozemky, kde budou uvedeny podmínky výstavby obytného domu . (To znamená zahájit 
výstavbu obytného domu na předmětném pozemku do 2 let od podpisu smlouvy a do 5-ti let 
dokončit stavbu předmětného obytného domu. Za termín dokončení stavby se považuje 
okamžik nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje trvalé užívání 
předmětné stavby). Kupní cena bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní. Je nutné dodržet požadavky Policie ČR, týkající se rozhledového trojúhelníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
27) Pozemek p.č. 537/3 v k.ú. Strakonice o výměře 652 m2 – prodej pozemku  
Usnesení č.668/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku  p.č. 537/3 v k.ú. Strakonice o výměře   652 m2    , určený pro výstavbu  
rodinného domku žadatelům v tomto pořadí: 
I. pořadí - Petra Šimsová,  Strakonice, jež je zastupována  svojí matkou – Drahoslavou 
Šimsovou, za cenovou nabídku tj. 800,- Kč/m2  
II. pořadí - Jaroslav Hrdina, Strakonice, za cenovou nabídku 480,- Kč/m2 

S budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 
smlouva na předmětné pozemky, kde budou uvedeny podmínky výstavby RD . (To znamená 
zahájit výstavbu rodinného domu na předmětném pozemku do 2 let od podpisu smlouvy a do 
5-ti let dokončit stavbu předmětného rodinného domu. Za termín dokončení stavby se 
považuje okamžik nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje trvalé 
užívání předmětné stavby. Kupní cena bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní.) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
ZM po projednání nepřijalo žádné usnesení k níže uvedenému bodu 
28)Prodej části pozemku  p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem výstavby 
rodinného domu o výměře cca 850 m2. (Roman Novák, Strakonice) 
 
29) Prodej nebytového prostoru v ulici Alfonse Šťastného, Strakonice - prodej 
nebytových prostorů  
Usnesení č.669/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 397/10, o výměře 15,6 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
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p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
156/21329  manželům Mgr. Miloslavu Tuháčkovi a Mgr. Jiřině Tuháčkové , Strakonice za 
jejich cenovou nabídku, která činí 132.360,- Kč. 
II. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 397/11, o výměře 21,4 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
214/21329 panu Alešovi Hromkovi, Strakonice za jeho cenovou nabídku, která činí 107.000,- 
Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
30) Květoslava Sýkorová, Strakonice – prodej pozemku – žádost o posouzení konečné 
ceny  
Usnesení č.670/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1073/3 v k.ú. Modlešovice za cenu 500,- Kč/m2   o výměře cca  
120 m2 . Přesná výměra bude určena na základě GP. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
31) Daniel Matoušek,  Strakonice  - prodej pozemku v lokalit ě Jezárka – žádost o 
splátkový kalendář 
Usnesení č.671/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice o výměře 650 m2  za cenu 800,- Kč/m2 , 
(pozemek určený k výstavbě dvojdomku), panu Danielu Matouškovi, Strakonice, přičemž 
prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, za celkovou cenu 520.000,- Kč 
formou splátkového kalendáře a to tak, že 1. splátka (tj. 50% kupní ceny) bude zaplacena před 
podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 2. splátka bude zaplacena do 6-ti měsíců od 
podpisu předmětné smlouvy. 
 
32)  MVDr. Karel Faměra, Lada Faměrová,  Strakonice – žádost o přehodnocení kupní 
smlouvy ze dne 28.1.1997 
Usnesení č.672/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
se sepsáním dodatku k předmětné kupní smlouvě, kde by byli manželé Faměrovi zproštěni 
povinnosti výstavby bytových nebo kancelářských prostorů.  
 
33)  Žádost o výkup pozemku pro účely veřejné komunikace 
Žadatel : Ing. Jaromír Bůbal v zastoupení Ing.arch. Skala 
Usnesení č.673/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemků p.č 1077/9, 1079, 1077/10 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, pod 
stávající prašnou komunikací pod lesem v lokalitě Starý Dražejov – Kuřidlo, o výměře cca 
500 m2, za cenu 50 Kč/m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, přičemž šíře vozovky (chodník 
zde nebude), bude vycházet z požadavků Policie ČR na minimální šíři komunikace. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
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III. Nesouhlasí 
s výkupem části  pozemku p.č. 1077/10 v k.ú. Dražejov u Strakonic, nutné pro výstavbu 
obslužné komunikace sloužící  pro napojení jednotlivých parcel v této lokalitě Starý Dražejov 
– Kuřidlo, na stávající prašnou komunikaci.     
 
34) Výkup č.p.50 se st.parc.č. 1/3, parc.č. st.1/4, a pozemku parc.č. 6/2 v k.p. Nové 
Strakonice. 
Usnesení č.674/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s výkupem podílů na budově č.p.50 se stavební parcelou č. 1/3 a stavební parcelou č.1/4 a 
pozemku parc.č. 6/2 v k.ú. Nové Strakonice za cenu 1.000.000,-Kč od níže uvedených 
podílových spoluvlastníků: 
- paní Růžena Hokrová,   podíl 3/32 
- Ladislava Hůdová,    podíl 1/64 
- Ludmila Kubičková,   podíl 1/64 
- Ing. Jarmila Prokopová,   podíl 3/32 
- Kateřina Prokopová, Jana Štastného podíl 1/32 
II. Pověřuje  
starostu města jednáním o výše uvedeném a podpisem kupní smlouvy. 

  
35) Výkup pozemku parc.č. 239/9 v k.ú. Strakonice. 
Usnesení č.675/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku parc.č. 239/9 o výměře 199 m2 v k.ú. Strakonice od Českého Telecomu 
a.s., za cenu ve výši 34.980,-Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
36) Směna pozemků parc.č. st.570 v k.ú. Přední Ptákovice za pozemky parc.č. 
393/17,393/18,393/19 v k.ú. Strakonice. 
Usnesení č.676/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu pozemku par.c.č. st. 570 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku 
města. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o směnu pozemků. 
 
37) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č.677/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000,- Kč: 
Městský úřad:  
- PC Monsoon 486 DX 33 + monitor, pořiz. cena 48.027,60 Kč, pořízen  1.1.1995 
- PC 386 včetně monitoru a tiskárny, pořiz. cena 49.899,75 Kč, pořízen 1.1.1994 
oba počítače jsou dle posudku nefunkční, vzhledem ke stáří a výkonu neopravitelné.  
- ocelová lávka přes Volyňku (kap. komunikace), pořiz. cena 35.353,- Kč, lávka byla zničena 
při povodni v r. 2002,  nahrazena novou lávkou, dosud nebyla vyřazena z evidence majetku. 
Městská policie: 
- PC 386/200 MHz, pořiz. cena 22.894,- Kč, r.pořízení 1994, počítač nestartuje, v posudku 
doporučení vyřadit, vzhledem k technické i fyzické opotřebovanosti.  
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- ŠKODA 135 GLX Favorit, pořiz. cena 180.762,10 Kč, r.poř. 1994, automobil byl dán 
protiúčtem při zakoupení nového vozidla Fabia Combi, Ambiente 1,2 (schváleno usn. RM č. 
63/2005). 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště ŠJ Holečkova 413: 
- elektrický sporák SE 40 A, pořiz. cena 38.064,- Kč, r.poř. 1995, sporák je nefunkční, jeho 
oprava by byla  dle posudku  nerentabilní.  
- elektrický kotel, pořiz. cena 43.100,- Kč, r.poř. 1992, kotel je navrhován k vyřazení  v rámci 
celkové rekonstrukce kuchyně, po jejímž provedení bude kotel nevyužitelný, nefunkční, nutná 
oprava, kotel nabídnut všem zařízením města (kuchyně ve školách, školkách, MÚSS, MěDK), 
o jeho využití neprojevilo žádné zařízení zájem, proto bude vyřazen.  
Základní škola Strakonice, Poděbradova 882: 
- počítač PC AT PII667/128MB/10,2 6B HDD, pořiz. cena 49.708,- Kč, r.poř. 1.3.2001, dle 
posudku je počítač nefunkční a neopravitelný.  
ZŠ a MŠ  Strakonice, Povážská 263: 
- kopírovací stroj Toshiba, pořiz. cena 52.990,- Kč, kopírovací stroj pořízen pro ZŠ před 10 
lety Školským úřadem Strakonice, nyní je kopírovací stroj nefunkční, dle posudku 
neopravitelný. 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166: 
- telefonní ústředna ATEUS 206-420, poř. cena 37.015,- Kč, r.poř. 1995, pobočková ústředna 
byla poškozena - zasažena bleskem, značně poruchová, dle posudku by vzhledem ke stáří  
oprava ústředny  byla nerentabilní, nedostatek náhradních dílů, doporučení ústřednu vyřadit.   
 
38) Vyhlášení záměru na přidělení půdních prostor pro výstavbu bytu z vlastních 
finančních prostředků žadatelů 
Usnesení č.678/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na přidělení půdních prostor pro výstavbu bytu z vlastních finančních 
prostředků žadatelů v domech č.p. 781,782,791 a 792 v ul. Husova. 
 
39) Půdní vestavby 
Usnesení č.679/ZM/2005 
I.Souhlasí  
s přidělením půdních prostorů níže uvedeným zájemcům k výstavbě b.j.: 
jméno:      půdní prostor:   
Milan Brtus,   č.p.  39  Školní    
Magdalena Koubová, č.p.  40 Školní   
Zdeněk Houdek,  
Libor Volf,             č.p. 41 Dukelská   
František Mach, č.p. 42 Dukelská   
Simona Kubínová, č.p. 43 Dukelská   
Marek Zákostelecký, č.p.44 Dukelská   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o výstavbě. 
 
40) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č.680/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s přidělením půjčky Tomáši Dunovskému,  bytem   Strakonice ve výši 30.000,-Kč na 
rekonstrukci a modernizaci stávajícího sociálního zařízení bytu č. 2 v  ve Strakonicích  a Bc. 
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Luďkovi Kočímu, 386 01 Strakonice ve výši 50.000,-Kč na opravu střechy na domu č.p.10 
Velké náměstí. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o půjčce.  
 
41)Postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a 
o uzavření budoucí smlouvy darovací  na byt gars. o velikosti 54,78 m2 v č.p. 787 v ul. 
Tržní. 
Usnesení č.681/ZM/2005 
I.Souhlasí   
s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 21.9.1999 mezi městem 
Strakonice a Ing. Rudolfem Zmrhalem, Strakonice na Jaroslava Šimfa, na byt  gars.  o 
velikosti 54,78 m2 a pověřit starostu města podpisem předmětné dohody o postoupení práv a 
povinností z výše uvedené smlouvy.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností. 
 
42)Směna b.j. č. 004 o vel. 1+1 (46,43 m2) (vlastník G. Phillippová) a b.j. č. 03 o vel. 1+2 
(68,70 m2)  (vlastník město Strakonice) - žadatel Anna Benešová, čp. 276 Př.Ptákovice  
Usnesení č.682/ZM/2005 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+2 (68,70m2), II. patro 
domu čp.16, ul. Tovární,  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit vyhotovení znaleckých posudků na ocenění bytových jednotek č. 
004 (vlastník G. Phillippová) a č. 03 (vlastník město ST), přičemž veškeré související náklady 
uhradí p. Gabriela Phillippová. 
 
43) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům. 
Usnesení č.683/ZM/2005 
I. Souhlasí  
s prodejem bytových jednotek níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými Zásadami 
prodeje bytů.  
stav. parcela č. 554 o výměře 575 m2 v k.ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy : 1.890,-Kč 
č.b.j nájemce velik

ost 
podlahová 
plocha v 
m2 

1 byt není určen 
k prodeji- výpověď 

1+1 39,80 

2 Jana Zárybnická 1+1 66,70 
3 Marie Hlavatá 1+1 61,80 
4 Jana Makarová 1+1 69,00 
5 Eva Zachová 1+1 63,40 
6 Jan Kopta 1+1 66,90 
7 Radka Greillová 1+1 72,10 

stav. parcela č.779 o výměře 466 m2 v k.ú. Strakonice  
cena za m2 podlahové plochy : 2.160,-Kč 
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č.b.j nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Pavel Lukáš 
Zuzana Lukášová 

2+1 74,00 

2 Marie Pfefferová 1+1 62,00 
3 Emilie Cífková 1+1 56,90 
4 Petr Chmel 2+1 87,20 
5 Taťána Mlíčková 

Jan Mlíčka 
1+1 63,00 

6 Andrej Petrovaj 1+1 55,80 
7 Petr Hejlek 

Zuzana Hejlková 
2+1 82,50 

8 MUDr. Miroslav 
Červený 

1+1 60,50 

9 Karel Slanec 1+1 59,10 
10 Milan Brda 1+1 58,40 

stav. parcela č. 1100 o výměře 217 m2 v k.ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.750,-Kč 
č.b
.j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Renata Hrbková 3+1 84,90 
2 RNDr. Karel Hájek 

Běla Hájková 
3+1 84,30 

3 Jiří Keyzlar 
Dagmar Keyzlarová 

3+1 87,20 

4 MUDr.Jana 
Machalová 
Petr Machala 

3+1 84,80 

5 Štěpán Reisinger 
Věra Reisingerová 

3+1 86,40 

6 Ing. Oldřich Macner 
Eva Macnerová 

3+1 85,70 

stav. parcela č. 492 o výměře 941 m2 v k.ú. Nové Strakonice (pozemek společný s č.p.336) 
cena za m2 podlahové plochy: 2.560,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Karel Nikodem 

Marie Nikodemová  
2+1 51,50 

2 Božena Matějíčková 2+1 51,50 
3 Marie Sokolová 

Miloš Sokol 
2+1 51,05 

4 Jan Fiedler 2+1 51,05 
5 Zdeňka Mentlová 2+1 51,05 
6 Ing. Michal Panuška 2+1 51,05 

cena za m2 podlahové plochy: 2.560,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Milada Pelečková 2+1 51,50 
2 Lenka Hynková 2+1 51,50 
3 Hedvika Vlašicová 2+1 51,05 
4 Anna Ungermanová 2+1 51,05 
5 Milada Kotrčová 2+1 51,05 
6 Jiří Ziegler 2+1 51,05 
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Žofie Zieglerová 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
44) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům – změna nájemce. 
Usnesení č.684/ZM/2005 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 168/ZM/2003 a část usn.č.9/II./24.6.1998 prodej b.j. původním 
nájemcům dle níže uvedeného seznamu 
II.Souhlasí  
s prodejem b.j. níže uvedeným nájemcům (současní nájemci) těchto bytových jednotek včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s usnesením 
454/ZM/2001. (nové prodeje dle zásad schválených dne 9.5.2001 v platném znění a starší 
prodeje dle zásad schválených dne 10.12.1997.) 
původní nájemce současný nájemce   
Daniela Chmelová Pavel Chmel     
František Michalčík Jindřich Slabý   
Hana Beníšková Jindřiška Reisingerová   
Zdeněk Čecháček 
Zuzana Čecháčková 

Zuzana Čecháčková    

Anna Kordíková MUDr.Lenka Scheinostová 
Mgr. Ondřej Scheinost 

  

Pavel Kuneš Radka Kunešová   
Rudolf Riedelbauch Lucie Špánová   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
45) Prodej bytové jednotky č. 62/87 včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku. 
Usnesení č.685/ZM/2005 
I. Revokuje  
část usnesení č. 531/ZM/2004 - Prodej bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku paní Miloslavě Hlavničkové z důvodu neužívání bytu. 
 
46) Prodej bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 780  
Usnesení č.686/ZM/2005 
I. Souhlasí  
s prodejem bytu č.2/780 v domě č.p. 777, 778, 779, 780 včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku paní JUDr. Ivaně Březinové, za cenu 615.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
47) Žádost o zrušení předkupního práva k bytu č. 1 v domě č.p. 397 v ul. Alf. Šťastného. 
Usnesení č.687/ZM/2005 
I. Nesouhlasí   
se zrušením předkupního práva k bytu č. 1 v domě č.p. 397 v ul. Alf. Šťastného včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.  
 
48) Žádost o zrušení předkupního práva na byt č. 9 v domě č.p. 428 v ul. Bezděkovská. 
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Usnesení č.688/ZM/2005 
I. Nesouhlasí  
se zrušením předkupního práva k bytu č. 9 v domě č.p. 428 v ul. Bezděkovská včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.  
 
49) Úprava Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM 
dne 15.10.2003 
Usnesení č.689/ZM/2005 
I. Rozhodlo 
zrušit podmínku trvalého pobytu žadatele o nájem bytu ve městě Strakonice stanovenou v 
Zásadách hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice ze dne 15.10.2003 pod písm. a) 
v tomto znění:   
a) Žadatel má ke dni podání žádosti trvalý pobyt ve městě Strakonice nepřetržitě po dobu 
minimálně 5 let a tento trvalý pobyt je po celou dobu řádně ohlášen v souladu s příslušnými 
právními předpisy – tato podmínka neplatí pro žadatele o nájem bytové jednotky, která bude 
obsazována tzv. obálkovou metodou v souladu s usnesením městské rady č. 234/99 ze dne 26. 
5.1999 (tj. do nájemného za 1. měsíc nájmu bude zahrnuta finanční částka nabídnutá 
žadatelem), a 
Dosavadní odstavce b), c) a d) se označují jako odstavce a), b) a c). 

           
50) Pan Řezníček,– žádost o sepsání souhlasné prohlášení  
Usnesení č.690/ZM/2005 
I. Souhlasí 
se sepsáním souhlasného prohlášení s Pavlem Řezníčkem a Hanou Řezníčkovou, na základě 
kterého získá město Strakonice  p.p.č.k. 6/1 – díl „a“ o výměře 98 m2 , k.ú. Mutěnice – dle 
geometrického oddělovacího plánku čísl. zak. 930-552-84, ze dne 17.6.1985. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k delimitačnímu protokolu uzavřeného mezi městem Strakonice a obcí 
Mutěnice, jehož předmětem bude předání pozemku p.p.č.k. 6/1 – díl „a“ o výměře 98 m2 , k.ú. 
Mutěnice – dle geometrického oddělovacího plánku čísl. zak. 930-552-84, ze dne 17.6.1985, 
obci Mutěnice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětného prohlášení a dodatku k protokolu. 
 
51) Stavospol CZ s.r.o. -  žádost o poskytnutí příspěvku na vybudování inženýrských 
sítí. 
Usnesení č.691/ZM/2005 
I.  M ění 
usnesení č. 240/ZM/2003 takto: 
ZM souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy na odkoupení inženýrských sítí a 
komunikace vybudovaných na pozemku parc.č. 578/7 a části pozemku parc.č.18 v k.ú. 
Strakonice pro výstavbu 10 b.j. v souladu se Zásadami realizace staveb komunikace a 
inženýrských sítí obecného zájmu včetně části tohoto pozemku pod stavbou komunikace a  
inženýrských sítí za cenu 250.000,-Kč a s následným uzavřením vlastní kupní smlouvy na 
odkoupení inženýrských sítí a komunikace vybudovaných na pozemku parc.č. 578/7 a části 
pozemku parc.č. 18 v k.ú. Strakonice včetně části tohoto pozemku pod stavbou komunikace a 
inženýrských sítí za cenu 250.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 
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52A) Prodej pozemků v k.ú. Strakonice - vyřešení majetkových vztahů, nedochovaly se 
doklady, jež by prokazovaly vlastnictví žadatelů k pozemkům 
a) paní Jana Hochová,  
b) pan Stanislav Lešák,  
c) paní Věra Tupá,– žádost o dodatečné zapsání pozemků do pozemkové knihy 
- Jedná se o tyto pozemky: 
a) Pozemek p.č. 769/7 o výměře 150 m2   v k.ú. Strakonice 
b) Pozemek p.č. 769/11 o výměře 240 m2   v k.ú. Strakonice 
c) Pozemek  p.č. 769/12 o výměře 249  m2  k.ú. Strakonice  
52B) Prodej pozemků  k.ú. Přední Ptákovice – ( vyřešení majetkových vztahů, - 
nedochovaly se doklady, jež by prokazovaly  vlastnictví k pozemku žadatelů)  
Jedná se o tyto pozemky: 
a) pozemek p.č. 596/21 o výměře 171 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
b) pozemek p.č. 596/20 o výměře 165 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
c) pozemek  p.č. 596/19 o výměře 41 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
d) pozemek p.č. 596/18 o výměře 80 m2  v k.ú. Přední Ptákovice 
e) pozemek  p.č. 596/17 o výměře 53 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č.692/ZM/2005 
I. Revokuje  
usnesení ZM č. 156/ZM/2003 a č. 157/ZM/2003 z 11.6.2003 
II. Souhlasí 
 s prodejem: 
- pozemku p.č. 596/21 o výměře 171 m2 v k.ú. Přední Ptákovice panu Stanislavu Pádeckému, 
za cenu 250,- Kč/m2 
- pozemku p.č. 596/20 o výměře 165 m2 v k.ú. Přední Ptákovice paní Marii Kropáčkové, za 
cenu 250,- Kč/m2 
- pozemku  p.č. 596/19 o výměře 41 m2,  pozemku p.č. 596/18 o výměře 80 m2, pozemku  
p.č. 596/17 o výměře 53 m2 vše v k.ú. Přední Ptákovice panu Jaroslavu Vachulkovi, za cenu 
250,- Kč/m2. 
- pozemku p.č. 769/7 o výměře 150 m2 v k.ú. Strakonice paní Hochové Janě, Radomyšelská 
567, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2. 
- pozemku p.č. 769/11 o výměře 240 m2 v k.ú. Strakonice panu Stanislavu Lešákovi,  za cenu 
250,-Kč/m2 
- pozemku  p.č. 769/12 o výměře 249  k.ú. Strakonice manželům Tupý Vladimír, Tupá Věra, 
za cenu 250,-Kč/m2 
III. Rozhodlo, 
že kupní cena ve výši 250,- Kč/m2 je vzhledem k mimořádným okolnostem těchto případů 
zaručena, budou-li příslušné kupní smlouvy na převod výše uvedených pozemků uzavřeny 
nejpozději do 31.12.2005. V případě, že kupní smlouvy ve stanovené lhůtě uzavřeny nebudou, 
bude věc řešena soudní cestou formou vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 

 
ZM po projednání nepřijalo žádné usnesení k níže uvedenému bodu 
53) Prodej nemovitosti č.p. 220 s pozemkem parc.č.st. 95 v k.ú. Strakonice – bývalý 
bufet „KOFLÍK“  
 
54) Převod majetku Správy železniční dopravní cesty 
Usnesení č.693/ZM/2005 
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I. Souhlasí 
zažádat o převod majetku správy železniční dopravní cesty  

- p.č. 1354 v k.ú. Strakonice 
- p.č. 510/4 v k.ú. Nové Strakonice 
- p.č.st. 560 v k.ú. Nové Strakonice 
- p.č. 732 v k.ú. Nové Strakonice 

 
55) Výkup bývalého areálu SÚS JčK závod Strakonice 
Usnesení č.694/ZM/2005 
I. Revokuje 
usnesení ZM č. 303/ZM/2003. 
I. Souhlasí  

a) s odkupem areálu SÚS JčK závod Strakonice – budovy s č.p. 772 spolu se stavební 
parcelou KN č. 800/2 o výměře 7.130 m2, zastavěná plocha, nádvoří a poz. parcely 
KN č. 533/12 o výměře 666 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Strakonice 
za celkovou cenu nákladů spojených s převodem max. ve výši 150,- Kč/m2 pozemku 
(v této kupní ceně je zahrnuta hodnota staveb i pozemku) se záměrem využití 
v souladu s ÚP od Jihočeského kraje.  

b) s bezúplatným převodem budovy č.p. 430 na poz. parc. č. st. 549/1 v k.ú. Strakonice 
(škola + ŠJ v ul. Plánkova) Jihočeskému kraji. Budova č.p. 430 bude využívána 
výhradně pro školní výuku. V případě, že bude uvedená budova využita k jiným 
účelům než pro školní výuku, bude obdarovaný JK povinen převést bezúplatně 
budovu č.p. 430 neprodleně zpět dárci městu Strakonice.  

      
56) Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
Usnesení č.695/ZM/2005 
I. Rozhodlo 
upravit čl. 3 odst. b) Zásad realizace staveb komunikací a inž. sítí obecného zájmu takto: 
v případě, že město Strakonice nebude moci aplikovat na převáděnou stavbu komunikace 
nebo inž. sítí státní dotaci, činí úplata za převedení stavby komunikace nebo inž. sítí max. 
50% nákladů této stavby stanovených dle ceníku URS Praha platného ke dni podání žádosti o 
úplatu za převedení stavby městu Strak., nejvýše však 75.000 Kč na 1 b.j. V případě, že 
nebudou realizovány kompletní sítě nebo komunikace, bude úplata poměrně snížena. 
II. Rozhodlo 
nahradit v Zásadách realizace staveb komunikací a inž. sítí obecného zájmu slovní spojení 
„stavba komunikace a inž. sítí“ slovním spojením „stavba komunikace nebo inž. sítí“, a to ve 
všech článcích těchto zásad. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat úplné znění Zásad realizace staveb komunikací a inž. sítí 
obecného zájmu. 
 
1) - Richard Biněda, Strakonice -   žádost o prodej pozemku p.č. 1248/6 v k.ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru 
- GARANTSTAV ST s.r.o., Strakonice, zastoupené jednatelem panem Radimem 
Žahourem – žádost o prodej, nebo dlouhodobý pronájem části pozemků p.č.  1311/3,  
1248/6, 1224/13  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.696/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1248/6 , 1311/3 , 1224/13 o výměře 2306 m2  
v k.ú. Strakonice. 



 22 

II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej pozemku. 
 
2 ) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům. 
Usnesení č.697/ZM/2005 
I. Souhlasí  
s prodejem bytových jednotek níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými Zásadami 
prodeje bytů.  
stav. parcela č. 542 o výměře 653 m2 v k.ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy : 1.980,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Ludmila Procházková 2+1 95,60 
2 Libuše Hradská 2+1 87,60 
3 Milan Frček  

Petra Frčková 
1+1 71,30 

4 Pavla Pintová 
Pavel Pinta 

3+1 106,30 

5 Václav Mašek 
Anna Mašková 

3+1 109,70 

6 Květoslava Sládková 3+1 112,60 
7 Marie Zachařová 2+1   82,90 
8 Stanislav Sosna 

Jana Sosnová 
2+1   82,80 

9 Karel Vlček 
Věra Vlčková 

3+1 
 

113,50 

10 Ladislav Václavík 
Ada Václavíková 

3+1 109,00 

11 František Pavelka 
Marie Pavelková 

2+1 86,70 

12 Otto Novák 
Vlasta Nováková 

2+1 84,50 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných kupních smluv. 
 
3) Přidělení půdních prostorů. 
Usnesení č.698/ZM/2005 
I. Revokuje  
část usnesení č. 370/ZM/2004 – přidělení půdního prostoru v domě č.p. 60  
panu Martinu Nejdlovi,. 
II. Souhlasí  
s přidělení půdního prostoru v domě č.p. 60 panu  Danielu Rajnochovi, bytem,  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výstavbě. 
 
4) Výkup pozemků parc.č. 390/6 , 265 a část pozemku 401/1 v k.ú. Strakonice. 
Usnesení č.699/ZM/2005 
I. Souhlasí  
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s výkupem pozemků v k.ú. Strakonice, a to pozemku parc.č. 390/6 o výměře  69 m2 , 
pozemku par.č. 265 o výměře 910 m2 a části pozemku parc.č. 401/1 pod panelovou cestou a 
části, kde se nachází nově vysázeny  stromy, za cenu 150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5 ) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č.700/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s přidělením půjčky manželům Josefu a Marii Sádlíkovým , ve výši 50.000,-Kč na opravu 
střechy domu č.p. 7 v ul. Holečkova, 386 01 Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Nabídka odprodeje pozemků  od Okresního bytového podniku Strakonice státní 
podnik „ v likvidaci“  
Usnesení č.701/ZM/2005 
I. Souhlasí  
s bezúplatným převodem níže uvedených pozemků  v k.ú.  Nové Strakonice a Strakonice od  
Okresního bytového podniku Strakonice, s.p. „v likvidaci “. 
pozemek druh pozemku             způsob využití              
k.ú. Nové Strakonice 
parc.č. st. 536/2 o výměře 109 m2 zast.plocha a nádvoří                   
parc.č.st.541 o výměře 10 m  zast.plocha a nádvoří  
parc.č. st.571/3 o výměře 12 m2  zastav.plocha, budova – město č.p.413  
parc.č. st.922/2 o výměře 35 m2 zastav. plocha a nádvoří        
parc.č. st.922/4 o výměře 42 m2  zastav. plocha a nádvoří  
parc.č. 606/3 o výměře 18m2  trvalý travnatý porost ZPF 
parc.č. 614/8 o výměře 2850 m2 zahrada             
parc.č. 619/5 o výměře 39 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 619/6 o výměře 57 m2 ostatní plocha   ostatní komunikace 
parc.č. 619/7 o výměře 47m2  ostatní plocha  ostatní komunikace  
parc.č. 619/8 o výměře 628 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace      
parc.č. 620/3 o výměře 2829 m2 trvalý travnatý porost ZPF             
parc.č. 620/6 o výměře 3 m2  trvalý travnatý porost ZPF 
parc.č. 640/16 o výměře 171 m2 ostatní plocha   jiná plocha      
parc.č. 640/17 o výměře  95 m2 ostatní plocha   jiná plocha 
parc.č. 679/10 o výměře 30 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 679/13 o výměře 231 m2  ostatní plocha   ostatní komunikace       
parc.č. 679/14 o výměře 86 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 679/15 o výměře 19 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 679/16 o výměře 77 m2 ostatní plocha   ostatní komunikace  
parc.č. 679/19 o výměře 32 m2 ostatní plocha  zeleň 
parc.č. 679/21 o výměře 315 m2 ostatní plocha  zeleň     
parc.č. 679/23 o výměře 103 m2 ostatní plocha  zeleň    
parc.č. 679/25 o výměře 103 m2 ostatní plocha  zeleň 
parc.č. 679/27 o výměře 151 m2 ostatní plocha   zeleň    
parc.č. 679/29 o výměře 149 m2 ostatní plocha   zeleň    
parc.č. 692/1 o výměře 1741 m2  ostatní plocha  zeleň 
parc.č. 692/2 o výměře 2392 m2  ostatní plocha  zeleň 
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parc.č. 726/16 o výměře 986 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace  
parc.č. 726/18 o výměře 293 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace                 
parc.č. 726/20 o výměře 102 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace                 
parc.č. 726/21 o výměře 460 m2 ostatní plocha   ostatní komunikace                     
parc.č. 726/22 o výměře 8 m2 ostatní plocha   ostatní komunikace                     
parc.č. 744/4 o výměře 16 m2 ostatní plocha  manipulační plocha                   
parc.č. 745/2 o výměře 86 m2 ostatní plocha  neplodná půda                   
parc.č.750/3 o výměře 723 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 750/4 o výměře 270 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. 750/5 o výměře 17 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace 
parc.č. st. 541 o výměře 10 m2 zast.plocha a nádraží společný dvůr      
k.ú.Strakonice 
parc.č. 1495/4 o výměře 26 m2 ostatní plocha  ostatní komunikace  

parc.č. 1513 o výměře 44 m2  ostatní plocha  jiná plocha   
parc.č. 1514 o výměře 10 m2  ostatní plocha  jiná plocha 
parc.č. 572/10 o výměře 860 m2 zahrada  zem.půdní fond  
parc.č. 1254/7 o výměře 827 m2 ostatní plocha  manip. plocha   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Převod budovy č.p. 533 v ul. Smetanova do vlastnictví města Strakonice. 
Usnesení č.702/ZM/2005 
I. Nesouhlasí 
s bezúplatným převodem budovy č.p. 533 Smetanova ul. do vlastnictví města za současně 
navržených podmínek – trvání věcného břemene bezplatného užívání budovy jinými státními 
subjekty. 
 
1)Směna pozemků ve vlastnictví města Strakonice a ČR - Povodí Vltavy, s.p.  
Usnesení č.703/ZM/2005 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části  pozemku   p.č. 7 o výměře cca 100 m2 a části pozemku 
p.č. 79/2 o výměře cca 620 m2 v k.ú. Nové Strakonice, jež jsou ve vlastnictví města 
Strakonice za pozemky parc.č. 747/3 o výměře 525 m2, p.č. st.141/3 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Nové Strakonice, p.č.1619 o výměře 210 m2 a p.č. 1620 o výměře 310 m2 v k.ú. Strakonice, 
jež jsou ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy s.p. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě  budoucí směnné  na směnu  části  pozemku   p.č. 7 o výměře 
cca 100 m2 a části pozemku p.č. 79/2 o výměře cca 620 m2 v k.ú. Nové Strakonice, jež jsou ve 
vlastnictví města Strakonice za pozemky parc.č. 747/3 o výměře 525 m2, p.č. st.141/3 o 
výměře 32 m2 v k.ú. Nové Strakonice, p.č.1619 o výměře 210 m2 a p.č. 1620 o výměře 310 
m2 v k.ú. Strakonice, jež jsou ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy s.p. a to v případě, že po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění záměru neprojeví o směnu pozemku zájem 
jiné osoby. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude doplacen dle znaleckého posudku. 
III. Souhlasí  
s uzavřením směnné  smlouvy  na směnu  části  pozemku   p.č. 7 o výměře cca 100 m2 a části 
pozemku p.č. 79/2 o výměře cca 620 m2 v k.ú. Nové Strakonice, jež jsou ve vlastnictví města 
Strakonice za pozemky parc.č. 747/3 o výměře 525 m2, p.č. st.141/3 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Nové Strakonice, p.č.1619 o výměře 210 m2 a p.č. 1620 o výměře 310 m2  v k.ú. Strakonice, 
jež jsou ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy s.p. a to v případě, že po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty pro zveřejnění záměru neprojeví o směnu pozemku zájem jiné osoby. Přesná 
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výměra bude stanovená na základě geometrických plánů. Rozdíl ve směňovaných výměrách 
bude doplacen dle znaleckého posudku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
 
10) Osadní výbor Strakonice – Hajská       
Usnesení č.704/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odvolává 
dosavadní členy osadního výboru v části obce Strakonice - Hajská p. Lenku Petelovou a p. 
Josefa Sokola, 
II. Jmenuje  
novými členy tohoto osadního výboru: 
p. Renátu Uhlíkovou   
p. Jana Maláta    
III. Volí 
předsedou tohoto osadního výboru p. Renátu Uhlíkovou. 
 
11) Přísedící u Okresního soudu        
Usnesení č.705/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích: 
Ing. Václav Křešnička,  
Ing. Václav Kabát,  
Ing. Jan Krch ,  
Mgr. Alena Lípová,  
Mgr. Jaroslava Mrůzková,  
Mgr. Vlasta Vlášková,  
Václav Štorek,  
Mgr. V ěra Maříková,  
Zuzana Kapounová,  
Miroslava Vondrysková,  
Růžena Dušková,  
Eva Gajerová,  
II. Bere na vědomí 
opravu usnesení ZM č. 400/ZM/2004 ze dne 16.6. 2004 takto: 
JUDr. A. Hanáčková  
M. Mar čalová  
J. Nováková  
M. Hrachová  
Ing. A. Dolejš  
III. Revokuje 
usnesení ZM č. 400/ZM/2004 ze dne 16.6. 2004 v části týkající se volby Ing. Aloise Dolejše  
 
12) Přehled toku finančních prostředků v bytové oblasti      
Usnesení č.706/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled toku finančních prostředků do bytové oblasti  
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13) a) Zápis č. 2/2005 ze zasedání finančního výboru dne 24.2. 2005 
      b) Zápis č. 3/2005 ze zasedání finančního výboru dne 19.4. 2005 
      c) Zápis č. 4/2005 ze zasedání finančního výboru dne 7.6. 2005 
      d) Zápis č. 5/2005 ze zasedání finančního výboru dne 14.6. 2005 
Usnesení č.707/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 2/2005 ze zasedání finančního výboru dne 24.2. 2005 
b) Zápis č. 3/2005 ze zasedání finančního výboru dne 19.4. 2005 
c) Zápis č. 4/2005 ze zasedání finančního výboru dne 7.6. 2005 
d) Zápis č. 5/2005 ze zasedání finančního výboru dne 14.6. 2005 
 
14) a) Zápis č. 13/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 24.3. 2005 
      b) Zápis č. 14/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 7.4. 2005 
      c) Zápis č. 15/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 19.5. 2005 
Usnesení č.708/ZM/2005 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 13/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 24.3. 2005 
b) Zápis č. 14/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 7.4. 2005 
c) Zápis č. 15/2005 ze zasedání kontrolního výboru dne 19.5. 2005 
 
15) Projednání problematiky vyplývající ze zákona o střetu zájmů v platném znění ve 
vztahu k ZM         
Byla podána informace o zrušení novely zákona o střetu zájmů č. 96/2005 Sb. v platném 
znění ve vztahu k ZM        
( bez č. usnesení) 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


