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U s n e s e n í 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 26.4. 2006 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.897/ZM/2006 
 
1) OZV města Strakonice č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
     využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním  
     odpadem 
         Usnesení č.898/ZM/2006  
2) Rozpočtová opatření         
         Usnesení č.899/ZM/2006  
3) Majetkové záležitosti         
               Usnesení č.900/ZM/2006-č.909/ZM/2006 
4) OZV města Strakonice č. 5/2006 o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu města 
         Usnesení č.910/ZM/2006  
5) Uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši do 20 mil. Kč na opravy  
    komunikací 
         Usnesení č.911/ZM/2006  
6) Vymezení městské části Virt 
         Usnesení č.912/ZM/2006  
7) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 30.3.2006    
         Usnesení č.913/ZM/2006  
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Zahájení jednání  
Usnesení č.897/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 24. zasedání Zastupitelstva města  
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : p. Šrámek, PhDr. Šimek, Ing. Treybal 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Cončevová, Mgr. Parkosová 
 
1) OZV města Strakonice č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem 
Usnesení č.898/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 2/2006, o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání 
se stavebním odpadem, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/2005 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání 
se stavebním odpadem 
 
2) Rozpočtová opatření         
Usnesení č.899/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změny  upraveného  rozpočtu o : 
RO č. 8  ve výši  192 850,- Kč 
Příspěvek vlastníkům bytů Havlíčkova ul. 365 Strakonice I,. 
V r. 2005 požádali výše uvedení vlastníci RM  o  příspěvek na fasádu, kterou musí provést na 
objektu č.p. 365 . RM projednala tuto žádost  dne 26.10.2005 (viz  usnes. 929/2005). 
K nové žádosti byl dodán chybějící  rozpočet na opravu fasády a vyjádření architekta města.   
Výše uvedená částka je rozdíl mezi štukovou (vyjádření architekta) a hladkou fasádou. 
RO č. 9  ve výši  1 203 600,- Kč 
Zařazení nové akce „Otavská cyklistická stezka – informační body“ do rozpočtu města a její 
předfinancování. (Podrobná zpráva odboru rozvoje přiložena)  
V současné době je nutno provést výše uvedené RO, aby bylo možno financovat nově 
zařazenou akci. 
Po obdržení dotace,která by měla být v r. 2006 budou finanční prostředky vráceny do 
upraveného rozpočtu města. 
RO č. 8 a 9 budou kryta  z finančních prostředků min. let. 
RO č. 10  ve výši 1 000 000,- Kč 
Dotace ČSAD STTRANS na částečné krytí pořízení  autobusu, který bude sloužit výhradně 
MHD. 
RO bude kryto: 963 800,- Kč z finančních prostředků  minulých let a  a 36 200,- Kč 
z navýšených příjmů z prodeje bytů za r. 2006. 
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Výše uvedenými a schválenými v ZM  rozpočtovými opatřeními budou  vyčerpány finanční 
prostředky minulých let. 
RO č. 11  ve výši 1 622 000,- Kč 
Dotace KÚ na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ – rozpočet pro 
Šmidingerovu knihovnu  na r. 2006. 
RO č. 13  ve výši  525 380,- Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát – za  IV. čtvrtletí 2005. 
RO č. 14  ve výši  800 000,-  Kč 
PO STARZ žádá o přesun finančních prostředků ve výdajích - z investic (  části fin. 
prostředků  z akce  „Rekonstrukce plavčíkárny „– která je odsunuta na dobu po zpracování 
projektové dokumentace – předpoklad  červenec 2006 )  na  provoz.  Jedná se navýšení  oprav 
WC a sprch v letním areálu PS, cena na opravy je stanovena dle výběrového řízení. 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu  schválená rozpočtová opatření provést . 
 
3) Majetkové záležitosti  
1) Společenství vlastníků domu čp. 458, 459– žádost o prodej pozemků parc. č. st. 536/1 
a parc. č. st. 537 v k. ú. Nové Strakonice – vyhlášení záměru. 
Usnesení č.900/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc. č. st. 536/1 o výměře 77 m2 a parc. č.st. 537 o 
výměře 192 m2  v k. ú. Nové Strakonice pod obytnými domy čp. 458 a čp. 459 (ve vlastnictví 
fyzických osob).           
 
2) Josef Zíka, Helena Zíková, Strakonice – opětovná žádost o směnu pozemků – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.901/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na znění usnesení ZM   č. 735/ZM/2005. 
 
3) Výkup pozemků parc. č. 1098/1 o výměře 1808 m2 a parc. č. 1098/2 o výměře 9506 m2 
v k. ú. Strakonice 
Usnesení č.902/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků parc. č. 1098/1 o výměře 1808 m2 a  parc. č. 1098/2 o výměře 9506 m2, 
vše v k.ú. Strakonice, za cenu 55,-Kč za m2  
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Letiště – výkup pozemků, zasahujících do lokality letiště, pozemky pod vzletovou a 
přistávací dráhou. 
Usnesení č.903/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků v lokalitě letiště za cenu 50,-Kč za m2  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
5) Josef Strašil, Strakonice – opětovná žádost o prodej bytu č. 7 v ul. Spojařů 1226 ve 
Strakonicích. 
Usnesení č.904/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodejem b.j. č. 7 v domě čp. 1226 v ul. Spojařů včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku panu Josefu Strašilovi, Strakonice. 
 
6) Manželé Martin Kozák, Sedlice u Blatné, a Jana Kozáková, Strakonice  –  žádost o 
změnu kupujícího b.j. č. 4/1125, ul. Čelakovského, Strakonice 
Usnesení č.905/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení ZM č. 875/2006 ze dne 15. 3. 2006 – předmětem změny je 
změna kupujícího bytové jednotky č. 4 v domě čp. 1125, ul.Čelakovského ve Strakonicích, a 
to z paní Jany Kozákové, Strakonice, na manžele Janu KozákovouStrakonice, a Martina 
Kozáka, Sedlice u Blatné. 
 
7) Manželé Janurovi, Strakonice – žádost o dodatečné odkoupení b.j. č. 6 v domě čp. 612 
ul. Kr. J. z Poděbrad 
Usnesení č.906/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem bytu č. 6 v domě čp. 612 Strakonice I, manželům Janurovým (nájemcům bytu) za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s usnesením č. 626/ZM/2006, která činí 
629.460,- Kč. Kupující hradí rovněž náklady za znalecký posudek ve výši 2.850,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) TRION, spol. s r. o. – Strakonice, Velké náměstí 144 – žádost o zrušení věcného 
břemene 
Usnesení č.907/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zrušením věcného břemene (předkupní právo k nemovitosti) k nemovitosti čp. 144, Velké 
náměstí ve Strakonicích, na  pozemku p. č. st. 200 o výměře 1111m2 , týkající se předkupního 
práva pro Město Strakonice, na základě kupní smlouvy ze dne 22. 10. 1992. 
 
1)Směna budovy č.p. 430 se parc. č. st. 549/1  (škola +  ŠJ v ul. Plánkova) za bývalý areál 
SÚS JčK, závod Strakonice . 
Usnesení č.908/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje   
usnesení č. 694/ZM/2005) ze dne 22.6.2005. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu budovy č.p. 430 se st.p.č. 549/1 o výměře 2970 m2  za budovu 
č.p. 772 se st.p.č. 800/2 o výměře 7.130 m2 a p.č. 533/12 o výměře 666 m2, vše v k.ú. 
Strakonice. 
III. Souhlasí  
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se směnou budovy č.p. 430 spolu se stavební parcelou č. KN 549/1 o výměře 2970 m2 v k.ú. 
Strakonice (škola + ŠJ v ul. Plánkova), která je ve vlastnictví města Strakonice za budovu č.p. 
772 spolu se stavební parcelou KN č. 800/2 o výměře 7.130 m2, zastavěná plocha, nádvoří a 
poz. parcelou KN č. 533/12 o výměře 666 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Strakonice, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje s doplatkem kupní ceny 500.000,-Kč. 
Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem. Směna bude 
uskutečněna v případě, že se v zákonem stanovené lhůtě nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem směnné smlouvy. 

       
2) Areál autobusového nádraží ve Strakonicích 
Usnesení č.909/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a společností ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 
984, Strakonice, jejímž předmětem bude následující: 

- město Strakonice uhradí náklady na demolici stávající provozní budovy čp. 860 na 
pozemku p.č. st.965,  a dále uhradí náklady na vybudování nové provozní budovy 
sloužící cestujícím  

- společnost ČSAD STTRANS a.s. převede bezúplatně do majetku města Strakonice 
tyto pozemky: p.č. 635/9, p.č. 635/16, p.č. 635/17, p.č. 635/18, , p.č. 635/22, p.č. 
635/23, p.č. 635/24, část pozemku p.č. 635/21, vše v k.ú. Nové Strakonice 
 Tento převod se netýká staveb na těchto pozemcích. 

II. Pověřuje  
starostu města jednáním o celkovém znění výše uvedené dohody s tím, že v konečném znění  
bude předložena ZM ke schválení. 
 
4) OZV města Strakonice č. 5/2006 o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu města 
Usnesení č.910/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 5/2006 o veřejném pořádku, ochraně 
životního prostředí a vzhledu města, kterou se zrušuje vyhláška č. 8/2005 o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města 
 
5) Uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši do 20 mil. Kč na opravy  
    komunikaci 
Usnesení č.911/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši do 20 mil. Kč na opravy komunikací 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a.s., pobočka 
Strakonice na opravy komunikací, s použitím pohyblivé úrokové sazby (7D PRIBOR + marže 
v pevné výši 0,00 % p.a.), bez požadavku na jištění úvěru a s dobou splatnosti do dvanácti 
měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, přičemž je možno úvěrový limit v rámci 
kontokorentního úvěru obnovit při splnění podmínek ČS, a.s. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Vondryse podpisem úvěrové smlouvy 
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6) Vymezení městské části Virt 
Usnesení č.912/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vymezuje 
území městské části Virt. (je tvořena všemi nemovitostmi v k. ú. Střela, které jsou a budou 
komunikačně napojeny na místní komunikaci Virtova na pozemku p. č. 599 v k. ú. Střela, 
obec Strakonice) 
 
7) Zápis 1/2006 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 30.3.2006    
Usnesení č.913/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis 1/2006 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 30.3.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 
 


