
 1

U s n e s e n í 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 13.12. 2006 ve 

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

Program: 
Zahájení jednání  Usnesení č.7/ZM/2006 
1) Zřízení výborů ZM a volba předsedů a členů výborů na volební období 2006-2010   
         Usnesení č.8/ZM/2006  
2) Rozpočtová opatření            
         Usnesení č.9/ZM/2006  
3) Návrh rozpočtu na rok 2007           
         Usnesení č.10/ZM/2006  
4) OZV města Strakonic O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
     přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů      
       Usnesení č.11/ZM/2006  
5) TS – vodné, stočné, nájemné  
       Usnesení č.12/ZM/2006  
6) OZV města Strakonic o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu města     
         Usnesení č.13/ZM/2006  
7) Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
    a) č. 32  – změna funkčního využití „orná  půda“ na „ind.nízk. zástavba – venkovského  
        typu“ pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic     
         Usnesení č.14/ZM/2006  
    b) č. 33 – změna funkčního využití „orná  půda“ a „lesy“ na „ind. nízk. zástavba – venk. 
         typu“ na  poz. p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská,    
         Usnesení č.15/ZM/2006  
    c) č. 34 – změna funkčního využití „orná půda“ na „ind. nízk. zástavba – venk. typu“ na  
        pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice,       
         Usnesení č.16/ZM/2006  
    d) č. 35 – změna funkčního využití „orná půda“ na „ind. nízk. zástavba – venk. typu“  na 
         poz. p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice      
         Usnesení č.17/ZM/2006  
    e) č. 36- změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice 
        poh. hmot“ na „veřejná vybavenost“ v prostoru u  komunik. I/4  v k.ú. Strakonice a v k.ú.  
        Nové Strakonice 
         Usnesení č.18/ZM/2006  
    f) č. 30 - v území „Za Stínadly“ – dílčí změna funk. využití „bloková obytná zástavba“ 
       na území s funkč. využitím „indiv.nízk. zástavba měst. typu“ a „veřejná vybavenost“ 
         Usnesení č.19/ZM/2006  
8) Zadání regulačního plánu „Za Stínadly“    
         Usnesení č.20/ZM/2006  
9) 1) Návrh regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ 
    2) OZV o závazných částech RP „Ostrov – Podskalí“ a veřejně prospěšných stavbách    
         Usnesení č.21/ZM/2006  
10) Majetkové záležitosti  
         Usnesení č.22/ZM/2006-č.34/ZM/2006 
11) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM  
         Usnesení č.35/ZM/2006  
12) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2006  
         Usnesení č.36/ZM/2006  
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13) Zřizovací listina MěÚSS  
         Usnesení č.37/ZM/2006  
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Zahájení jednání  
Usnesení č.7/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 2. zasedání Zastupitelstva města  
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : p. Štrébl, p. Rabová, p. Vlasáková 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Gregora, Mgr. Cháberová 
c) volební komisi (Zřízení výborů ZM a volba předsedů a členů výborů na volební období  
    2006-2010) ve složení : Ing. Roudnická, Mgr. Pavelka, p. Krýzová 
 
1) Zřízení výborů ZM a volba předsedů a členů výborů na volební období 2006-2010   
Usnesení č.8/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odvolává 
stávající členy Kontrolního a Finančního výboru ZM 
II. Volí 
členy Kontrolního výboru: 
Lukáše Benadu, Mgr. Marcelu Křiváčkovou, Milana Michálka, Ivana Šulce, Mgr. Miroslava 
Vadlejcha, Ladislava Černého, MUDr. Josefa Vávru a Miloslava Trégla s účinností ode dne 
13.12. 2006 
III. Volí 
předsedou Kontrolního výboru Ing. Karla Šípa s účinností ke dni 13.12. 2006 
IV. Volí 
členy Finančního výboru: 
Marii Žilákovou, Jaroslavu Kůgelovou, Martina Hýbla BBS., Ing. Luďka Jozu, Ing. Lubora 
Šimka, Ing. Jiřího Prokopiuse, Josefa Štrébla a Ing. Otomara Šimáka s účinností ode dne 13. 
12. 2006 
V. Volí 
předsedou Finančního výboru Evu Rabovou s účinností ke dni 13.12. 2006 
 
2) Rozpočtová opatření            
Usnesení č.9/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 92 
Přesuny finančních prostředků: 
Úspory: 

1) občanská vybavenost – projekty  - 2 772 000,- Kč 
2) úprava mlýnského náhonu               -    458 000,- Kč 
3) silnice -  opravy    - 3 631 000,- Kč   
4) kanalizace Habeš – výměna potrubí      -    196 000,- Kč  
5) MIOS                    -      80 000,- Kč 
6) kanalizace a vodovod Zadní Podskalí -    950 000,- Kč 
7) fond parkovišť    -    380 000,- Kč 
8) opravy el. zařízení, el. audity, opravy VO -    615 000,- Kč 
9) sídliště Stavbařů – Dukelská   -    547 000,- Kč 

             úspora celkem    - 9 629 000,- Kč  
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Přesuny na akce: 
      1) kanalizace a chodník Podsrp prodloužení a dokončení 
          1 105 000,- Kč 
      2) oprava komunikace u betonárky       303 000,- Kč 
      3)  cyklostezka podél I/4 u Jiskry    1 547 000,- Kč 
      4) Vodárenská ulice      4 064 000,- Kč 
      5) cyklostezka Podskalí – Informační body      465 000,- Kč 
      6) opravy chodníků ve městě          60 000,- Kč 
      7)   demolice přístřešků na popelnice         60 000,- Kč 
      8) zvon v Modlešovicích          80 000,- Kč 
      9) oplocení hřiště v Modlešovicích         93 000,- Kč 
    10) sídliště Šumavská – chodník a parkoviště   1 552 000,- Kč 
    11) dokončení kanalizace pod viaduktem      200 000,- Kč 
    12) bezbariérové město - dokončení        100 000,- Kč     
 navýšení celkem      9 629 000,- Kč 
RO č. 93  ve výši  4 500 000,- Kč 
Navýšení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006 na dávky sociální péče. 
RO č. 94  ve výši  575 000,- Kč 
Dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí. 
RO č. 95  ve výši  525 000,- Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát – za  II. čtvrtletí 2006. 
RO č. 96  ve výši  2 154 000,- Kč 
Zpětná dotace KÚ na realizaci projektu „Obnova a nové využití strakonického hradu pro 
rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku“ z prostředků SROP. 
O tuto částku bude sníženo použití prostředků minulých let v roce 2006. Prostředky jsou 
použity v návrhu rozpočtu na rok 2007. 
RO č. 97  ve výši  808 000,- Kč 
Dotace ze SR na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí.  
O tuto částku bude sníženo použití prostředků minulých let v roce 2006. Prostředky jsou 
použity v návrhu rozpočtu na rok 2007. 
RO č. 98  ve výši  699 000,- Kč 
Dotace MF na akci: Městský kamerový monitorovací systém + propojení s PČR. 
RO č. 99  ve výši  367 800,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů pracovníků PO MěÚSS. 
O tuto částku bude sníženo použití prostředků minulých let v roce 2006. Prostředky jsou 
použity v návrhu rozpočtu na rok 2007. 
RO č. 100  ve výši  1 046 000,- Kč 
Snížení dotace MPSV a současně i výdajů na akci DD Strakonice Lidická 189 – stavební 
úpravy a přístavba. Ke snížení došlo vlivem změny sazby DPH. 
RO č. 101  ve výši  400 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích majetkového odboru z položky slevy bytů na 
položku daně, poplatky, kolky ( viz. Příloha ). 
RO č. 105 ve výši  100 000,- Kč 
Neinvestiční příspěvek Muzeu středního Pootaví na pořízení sbírkových předmětů pro 
dudáckou expozici. Rozpočtové opatření bude v příjmech kryto z přijatých úroků.  
RO č. 112  ve výši  1 904  000,- Kč 
Dotace ze SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice“. O tuto částku budou 
sníženy prostředky města na výše uvedenou akci. 



 5

RO č. 113  ve výši  3 878  000,- Kč 
Dotace ze SFDI na akci „Cyklostezka Nový Dražejov“. O tuto částku budou sníženy 
prostředky města na výše uvedenou akci. 
RO č. 114  ve výši  10 393 595,- Kč 
Zpětná dotace na akci Hrad Strakonice- infrastruktura cestovního ruchu.  
Tuto  částku  tvoří: dotace Phare: investiční dotace 4 020 444,- Kč,  neinvestiční dotace 13 
307,- Kč , dotace Státní rozpočet: investiční dotace  6 342 155,- Kč, neinvestiční dotace 17 
689,- Kč.O částku 2 100 000,- Kč budou navýšeny výdaje na výše uvedenou akci. O částku 8 
293 595,- budou sníženy prostředky města. 
II. Ukládá 
1)  odboru finančnímu  RO č.  92 – 101, 105 a 112 - 114 provést 
2)  RM uzavřít k RO č. 105 Dohodu mezi městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví o  
      způsobu používání této expozice. 
III. Pov ěřuje  

     1)  RM ke schválení rozpočtových opatření v období od 14.12. 2006 do konce roku 2006, 
          která jsou vyšší než 250 tis. Kč. Tato budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva  
          roku 2007.  

2) RM ke schvalování povinných rozpočtových opatření, pokud se jedná o přijetí finančních  
    prostředků z jiných rozpočtů (dotace, příspěvky, granty). Tato vždy budou předložena na  
    nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
IV. Bere na vědomí  
předložený přehled rozpočtových opatření za rok 2006. 
 
3) Návrh rozpočtu na rok 2007           
Usnesení č.10/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
rozpočet města pro rok 2007,  který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :        446 150 200,-  Kč 
Výdaje (bez splátek úvěrů) :     503 501 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů :  -    57 350 800,-  Kč     
Splátky úvěrů :         17 932 000,-  Kč 
Zapojení prostředků minulých let :          75 282 800,-  Kč      
II. Ukládá 
finančnímu odboru provést rozpis rozpočtu. 
 
4) OZV města Strakonic O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
     přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Usnesení č.11/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává    
obecně závaznou vyhlášku č. 7 /2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . 
 
5) TS – vodné, stočné, nájemné  
Usnesení č.12/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
pro další vodohospodářský rok t.j. 1. ledna 2007 až  31. prosince 2007  vodné a stočné ve 
výši: 
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vodné    30,19,-Kč/m3 
stočné               18,64,-Kč/m3  
Celková cena bez DPH 48,83,-Kč/m3 
II. Schvaluje 
nájemné (tvorba vodohospodářského fondu z vodohospodářské infrastruktury) za období  1. 
ledna 2007  až  31. prosince 2007 ve výši  25 000 tis. Kč. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
6) OZV města Strakonic o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu města     
Usnesení č.13/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, kterou se zrušuje vyhláška č. 5/2006 o 
veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města 
 
7) Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
    a) č. 32  – změna funkčního využití „orná  půda“ na „ind.nízk. zástavba –  
        venkovského typu“ pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic   
Usnesení č.14/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 32 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – 
venkovského typu“ pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 32 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na 
funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ pozemku p.č. 
216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
 
    b) č. 33 – změna funkčního využití „orná  půda“ a „lesy“ na „ind. nízk. zástavba –  
        venk. typu“ na  poz. p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská  
Usnesení č.15/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 33 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny 
funkčního využití „orná půda“ a „lesy“ na území s funkčním využitím „individuální 
nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 
120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 33 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ a „lesy“ 
na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na 
pozemcích p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
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 c) č. 34 – změna funkčního využití „orná půda“ na „ind. nízk. zástavba – venk. typu“ na  
     pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice 
Usnesení č.16/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 34 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 34 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na území 
s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku 
p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
       
    d) č. 35 – změna funkčního využití „orná půda“ na „ind. nízk. zástavba – venk. typu“   
        na  poz. p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice     
Usnesení č.17/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 35 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 35 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na území 
s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku 
p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
  
    e) č. 36- změna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací stanice 
        pohonných hmot“ na „veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú.  
        Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.18/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 36 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na 
území s funkčním využitím „veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. 
Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 36 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití „parkoviště, 
velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na území s funkčním využitím 
„veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice, 
obec Strakonice 
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III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
  
    f) č. 30 - v území „Za Stínadly“ – dílčí změna funk. využití „bloková obytná zástavba“ 
       na území s funkč. využitím „indiv.nízk. zástavba měst. typu“ a „veřejná 
       vybavenost“ 
Usnesení č.19/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 30 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice v území „Za 
Stínadly“ – dílčí změna funkčního využití „bloková obytná zástavba“ na území s funkčním 
využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – městského typu“ a „veřejná vybavenost“ a 
řešení případných odlišností mezi navrhovaným regulačním plánem „Za Stínadly“ a platným  
územním plánem sídelního útvaru Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 30 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice v území „Za Stínadly“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
 
8) Zadání regulačního plánu „Za Stínadly“        
Usnesení č.20/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání regulačního plánu „Za Stínadly“ 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Za 
Stínadly“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
 
9) 1) Návrh regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ 
    2) OZV o závazných částech RP „Ostrov – Podskalí“ a veřejně prospěšných stavbách    
Usnesení č.21/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
návrh regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ 
III. Vydává  
podle ustanovení § 29 odst. 2, 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v  souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v  platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006 
o závazných částech regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ a veřejně prospěšných stavbách 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje opatřit územně plánovací dokumentaci registračním listem a založit 
k územnímu plánu sídelního útvaru Strakonice jako územně plánovací dokumentaci 
 
10) Majetkové záležitosti  
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1) ŘSD ČR - výkup části pozemku parc.č. KN 1336/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic pro 
cyklostezku v Novém Dražejově 
Usnesení č.22/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem části pozemku parc.č. KN 1336/1 o výměře cca 2129 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic od Ředitelství silnic a dálnic ČR zasahující pod cyklostezkou v Novém Dražejově  
za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy.  
 
2) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o bezúplatný převod 
pozemku parc.č. 310/3 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.23/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. KN 310/3 v k.ú. Strakonice o výměře 
110 m2 v k.ú. Strakonice odděleného GP z pozemku parc.č. KN 310/2 od ČR – ÚZSVM do 
vlastnictví města Strakonice z důvodu vybudování stavby „Cyklostezka a chodník Podskalí“. 
Tento pozemek bude užíván v souladu s veřejným zájmem, nebude využíván ke komerčním 
účelům a město Strakonice jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu.    
 
3) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný převod 
pozemku  parc.č. KN 1149/4 v k.ú. Strakonice -  doplnění usnesení ZM č. 942/ZM/2006 
ze dne 28.6.2006  
Usnesení č.24/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s doplněním usnesení č. 942/ZM/2006 týkajícího se bezúplatného převodu pozemku č. KN 
1149/4 o výměře 457 m2 v k. ú. Strakonice z vlastnictví ČR – ÚZSVM na město Strakonice o 
následující podmínku převodu:  
Tento pozemek bude užíván v souladu s veřejným zájmem, nebude využíván ke komerčním 
účelů a město Strakonice jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. 
 
4) Výkup pozemku parc.č. 945/5 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.25/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem pozemku parc.č. KN 945/5 v k..ú. Strakonice o výměře 2099 m2 za cenu dle 
znaleckého posudku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy.      

 
5) Bytový dům č.p. 632 v ul. P. Bezruče - dodatek č.1 k zástavní smlouvě č. 07210011-Z 
uzavřené se Státním fondem životního prostředí ČR  
Usnesení č.26/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 k zástavní smlouvě č. 07210011-Z se Státním fondem životního 
prostředí ČR, ve kterém bude bytový dům č.p. 632 v ul. P. Bezruče vyřazen se seznamu 
nemovitostí pro zajištění půjčky poskytnuté SFŽP ČR na akci „Odkanalizování Nového a 
Starého Dražejova“.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Vyhlášení záměru na prodej b.j. v domě č.p. 632 v ul. P. Bezruče 
Usnesení č.27/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek v domě č.p. 632 v ul. P. Bezruče včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc.č.st.KN 808 v k.ú. 
Strakonice. 
 
7) Žádost o prodloužení  termínu výstavby vestaveb vybudovaných z vlastních 
finančních prostředků v domech č.p. 44, 60, 61 v ul. Bezděkovská, č.p. 43, 42 v ul. 
Dukelská a č.p. 41, 40, 39 v ul. Školní. 
Usnesení č.28/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výstavbě b.j., budovaných z vlastních finančních 
prostředků, v domech v majetku města, uzavřené mezi městem Strakonice a stavebníky :   
 

Milan Brtus  
Zdeněk Houdek 
Magdalena Koubová 
Libor Volf 
František Mach 
Simona Kubínová 
Marek Zákostelecký  
Tomáš Koch 
Marek Dunovský 
Milan Vadlejch 

 týkajícího se změny čl.V. odst.2, jehož předmětem bude změna termínu dokončení stavby na 
31.3.2007. Uzavření dodatku podmínit dokončením střechy včetně osazení střešních oken. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Zelinková Jiřina, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny z bytu 
Usnesení č.29/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením kupní ceny z bytu paní Jiřině Zelinkové, Strakonice II. 

 
9) Václav Pintýř, Helena Pintýřová, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny z bytu 
Usnesení č.30/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením kupní ceny z bytu manž. Pintýřovým, Strakonice II. 



 11

 
10) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům 
Usnesení č.31/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
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. 3418 o výměře 416 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 3.830,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Václav Štěpánek 

Michaela Štěpánková 
3+1 65,90 

2 Miloslav Frýda  4+1 85,30 
3 Přemysl Stuška 1+0 31,20 
4 Ing. Pavol Pollák 

Anna Polláková 
4+1 85,40 

5 Marko Homola  
Ivana Homolová 

3+1 65,90 

6 Ing. Zdeněk Machus 
Naděžda Machusová 

3+1 65,90 

7 Antonín Ambrož 
Anna Ambrožová 

4+1 86,40 

8 Zdeněk Mařík 1+0 31,00 
9 Ing. Ladislav Pataky 

Jana Patakyová 
4+1 86,40 

10 Alfons Smolej 
Jana Smolejová 

3+1 65,70 

11 Marie Hubačová 3+1 66,40 
12 Vladimír Falc 

Olga Falcová 
4+1 85,60 

13 Jana Vejdělková 1+0 31,00 
14 Vladislava Bradáčová 

Jan Bradáč 
4+1 85,80 

15 Petr Jaroš 
Iveta Jarošová 

3+1 66,40 

16 František Janík 
Marcela Janíková 

3+1 65,70 

17 Ladislav Hořejší 
Jana Hořejší 

4+1 85,60 

18 Iva Ondrišová 1+0 31,00 
19 Václav Rojík 

Marcela Rojíková 
4+1 85,80 

20 Josef Billa 
Ilona Billová 

3+1 66,40 

21 Ing. Jiří Markvart 
Iva Markvartová 

3+1 66,40 

22 Ing. Vladimír Přikryl 
 

4+1 85,80 

23 David Panuška 1+0 32,20 
24 Ing. Petr Bartoš 

Eva Bartošová 
4+1 86,30 

25 Libuše Veseláková 
Miloslav Veselák 

3+1 65,90 



 12

26 Miloslav Zuklín 
Veronika Zuklínová 

3+1 65,90 

27 Helena Pokorná 4+1 85,30 
28 Zdeněk Drašnar 1+0 31,20 
29 Ing. Stanislav Med 

Dana Medová 
4+1 85,30 

30 Stanislav Auterský 
Blanka Auterská 

3+1 65,90 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
11) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům – změna nájemce 
Usnesení č.32/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 994/ZM/2006, týkající se prodeje b.j. p. Josefu Petříkovi, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s prodejem b.j. paní Andree Valentové, Strakonice nájemci bytové jednotky č.5, Strakonice, 
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 č. 454/ZM/2001 v souladu s platnými zásadami prodeje. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
12) Vyřazení majetku  
Usnesení č.33/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice: 
Základní škola Dukelská, Strakonice: 
- tiskárna EPSON LQ 1070 – pořiz. cena 21.130,- Kč, pořízena 17.12.1992 
- PC + příslušenství – 45.057,- Kč, poř. 17.12.1992 
- MOTHERBOARD 386DX/40 – 41.210,- Kč, poř. 13.7.1994 
- MONITOR COLOR  LR – 98.020,- Kč, poř. 13.7.1994 
- paměť SIMM 1MB – 62.399,90 Kč, poř. 13.7.1994 
- paměť SIMM 4MB – 25.990,- Kč, poř. 13.7.1994 
- ETHERNET card.EN 16 bit – 25.700,- Kč, poř. 13.7.1994 
- kabely a příslušenství – 20.590,40 Kč, poř. 13.7.1994 
- kopírovací stroj SHARP AR 5012 – 24.500,- Kč, poř. září 2003 
- kopírovací stroj SHARP SF 7830 – 89.651,- Kč, r.poř. 1994 
- počítač Pentium 75 – 29.990,- Kč, poř. 28.5.1997 
- počítač PC 386/40 – 39.476,- Kč, r.poř. 1996  
- parapetní deska nerez -  21.409,50 Kč, r.poř. 1999 
Základní škola a Mateřská škola Povážská, Strakonice: 
- počítač W 486 DX 40 – 59.716,50 Kč, r.poř. 1994 
- počítač 486 DX2/80 – 44.413,- Kč, r.poř. 1995 
Základní škola Poděbradova, Strakonice: 
- počítač PC AT 486 DX 4 – 35.962,50 Kč, poř. 2.4.1996 
- tiskárna EPSON LQ 1050 – 26.475,- Kč, poř. 1.3.1993 
Základní škola Čelakovského, Strakonice: 
- kopírka Toshiba – 52.900,- Kč, r.poř. 1999 
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Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- PC ORION BELATRIX 64 – 20.990,- Kč, poř. 19.12.2000 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- Počítač Belinea – 33.760,10 Kč, r.poř. 2001 
- PC IBM P3 733 MHz S/N, monitor Belinea – 2 ks á 53.397,84 Kč, r.poř. 2001. 
STARZ Strakonice: 
- sekačka 5H AGROJET 15 – 89.060,- Kč, poř. 1.4.1999. 
 
1) Miroslav a Eva Šrámkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.34/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/82 o výměře 692 m2  v k.ú. Strakonice ( lokalita Jezárky),  za 
cenu 800,- Kč/m2  , manželům Miroslavu a Evě Šrámkovým, Strakonice, přičemž prodej   
bude řešen smlouvou  o  smlouvě  budoucí kupní, za celkovou cenu 553.600,- 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.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM    
Usnesení č.35/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č.50/2006 ze dne 
28.2.2006 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  30.10.2006 
a) členům RM                                                  ve výši 2 200,- Kč/měsíc 
    členům ZM                                                  ve výši    740,- Kč/měsíc  
b) předsedům výborů ZM a komisí RM          ve výši  1 700,- Kč/měsíc 
    členům výborů ZM a komisí RM                ve výši  1 400,- Kč/měsíc 
II. Stanovuje 
a) neuvolněným členům RM a ZM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu, s platností od 30.10.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim odměna pouze za jednu z nich a to za funkci s nejvyšší odměnou. 
b) neuvolněným členům ZM, kteří vykonávají funkce předsedů výborů ZM, komisí RM a 
členů výborů ZM, komisí RM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu s platností od 13.12.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim odměna pouze za jednu z nich.  
III. Souhlasí 
a) s vyplacením měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů od 30.10.2006. 
b) s vyplacením měsíčních odměn neuvolněných členů ZM, kteří vykonávají funkce předsedů 
výborů ZM, komisí RM a členů výborů ZM, komisí RM od 13.12.2006.  
 
11) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2006  
Usnesení č.36/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
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stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno y) pro členy výborů a § 84 odst. 4 
pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na 
jednání výboru a komise v roce 2006. 
 
12) Zřizovací listina MěÚSS         
Usnesení č.37/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
novou zřizovací listinu Městského ústavu sociálních služeb od 1. 1. 2007. 
II. Pověřuje 
starostu města jejím podpisem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Karel Vlasák 
starosta       místostarosta 
 
 


