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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
U s n e s e n í 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 25.4. 2007 
v budově ZŠ Povážská Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.97/ZM/2007 
 
1) Majetkové záležitosti        
       Usnesení č.98/ZM/2007-č.103/ZM/2007 
2) Penzion pro důchodce       
         Usnesení č.104/ZM/2007  
3) Zastoupení města v orgánech spol. ROS      
         Usnesení č.105/ZM/2007  
4) Místní akční skupina LAG Strakonicko – Strategický plán LEADER 2007 
         Usnesení č.106/ZM/2007  
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Zahájení jednání  
Usnesení č.97/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 4. zasedání Zastupitelstva města  
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Ing. Joza, Mgr. Křiváčková, p. Šrámek 
b) ověřovatele zápisu : p. Tomšovicová, p. Rabová 
c) volební komisi (k mat. č.4/3 - Zastoupení města v orgánech spol. ROS) ve složení :   
    Ing. Joza, Mgr. Křiváčková, p. Šrámek 
 
1) Majetkové záležitosti        
 
1) Vyhlášení záměru na darování pozemků p.č. st. 550, p.č. st. 2126, p.č. 534/2, vše v k.ú. 
Strakonice, jejich následné darování (včetně č.p. 1324 na pozemku p.č. st. 550) 
Jihočeskému kraji a přijetí daru (pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví 
Jihočeského kraje)  pro město Strakonice 
Usnesení č.98/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č 67/ZM/2007. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na darování pozemků p.č. st. 550 o výměře 967 m2 (včetně budovy 
č.p.1324 na pozemku p.č. st. 550), p.č. st. 2126 o výměře 319 m2, p.č. 534/2 o výměře 
2306m2, vše v k.ú. Strakonice.  
III. Souhlasí 
s  darováním pozemků p.č. st 550 o výměře 967 m2  (včetně budovy č.p.1324 na pozemku  
p.č. st. 550), p.č. st. 2126 o výměře 319 m2, p.č. 534/2 o výměře 2306 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a to po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Souhlasí 
s přijetím daru, a to  pozemků p.č.1267/3 o výměře 1099 m2 , p.č. 1288/3 o výměře 3903 m2,  
p.č. 802 o výměře 717 m2, p.č. 1272/1 o výměře 8196 m2 ,  část p.č. 1272/7 o výměře cca 
4000 m2 , část p.č.1272/8 o výměře cca 300 m2,  část p.č. 1288/2 o výměře1000 m2, část p.č. 
746/6 o výměře cca 28345 m2 , vše v  k.ú. Strakonice a části pozemku p.č. 471 o výměře cca 
1000 m2 v k.ú. Nové Strakonice,  od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice, pro město Strakonice.  
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) ČR - Okresní bytový podnik, státní podnik v likvidaci – bezúplatný převod pozemků 
p.č. p.č. 679/18, p.č. 692/9 a p.č. 619/10 k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č.99/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem  pozemků p.č. 679/18 o výměře 71 m2, p.č 692/9  o výměře 249 m2 
a p.č. 619/10 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, od ČR – Okresního bytového 
podniku s.p. v likvidaci na město Strakonice. 
II. Pověřuje  
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starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.     
 
3) Výkup pozemků p.č 1190/2 , p.č. 1190/16,  p.č. 1190/20, p.č. 1190/28, vše  v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č.100/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků p.č. 1190/2 o výměře 2591 m2 , p.č. 1190/16 o výměře 5928 m2, p.č. 
1190/20 o výměře 393 m2 ,  p.č. 1190/28  výměře  388 m2 , vše v k.ú.  Strakonice za cenu 
180,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.   

  
4) Výkup pozemků pod komunikací v ul. Máchova  
Usnesení č.101/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s úhradou daně z převodu nemovitostí a s úhradou daně z nemovitostí za r. 2007, v souvislosti 
s výkupem pozemků schválených usnesením č. 744/ZM/2005 ze dne 19.10.2005 a usnesením 
č.70/ZM/2007 ze dne 7.3.2007. 
 
5)  Martin Kostka, Strakonice II – zrušení předkupního práva 
Usnesení č.102/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výmazem předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 3  Strakonice. 
 
6) Smlouva o vybudování dopravního napojení a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností Sallerova výstavba Objekt IV. s.r.o. IČ: 272 66 290, se 
sídlem Otvice  
Usnesení č.103/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou podmínky definované pod bodem 3. v usnesení zastupitelstva ze dne 7.3.2007 s 
tím, že tato podmínka po doplnění bude znít takto: 
3. Převedení vybudované komunikace včetně inženýrských sítí a světelné signalizace do 
vlastnictví města. Převod se netýká části komunikace vybudované na pozemcích společnosti 
Alpha Immorent s.r.o. Praha. 
O převodu  do vlastnictví města bude jednáno přímo  se společností Alpha Immorent s.r.o. 
Praha. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  smlouvy 

 
2) Penzion pro důchodce       
Usnesení č.104/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s transformací bytů v bývalém Domově penzionu pro důchodce, Jezerní 1281 na byty 
zvláštního určení – Dům s pečovatelskou službou na základě doporučení MPSV ČR 



 4

II. Ukládá 
majetkovému odboru přepracovat nájemní smlouvy 
 
3) Zastoupení města v orgánech spol. ROS      
Usnesení č.105/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Deleguje  
zástupce města Strakonice na valné hromady právních subjektů, v nichž má město 
majetkovou účast, takto: 
          náhradník 
Recyklace odpadů a skládky a.s. starosta    místostarosta 
ODPADY PÍSEK s.r.o.   starosta    místostarosta 
II. Navrhuje  
zástupce města Strakonice do orgánů ROS: 
představenstvo MUDr. Chod  
dozorčí rada             p. Žiláková 
Zástupci dle bodu II. jsou delegováni na celou dobu následujícího funkčního období orgánů 
společnosti. 
III. Ukládá 
delegovaným zástupcům města podat zprávu na ZM týkající se jednání na výše uvedených 
valných hromadách 
IV. Ukládá 
vedení města zajistit informovanost ZM o společnostech, ve kterých má město majetkovou 
účast 
 
4) Místní akční skupina LAG Strakonicko – Strategický plán LEADER 2007 
Usnesení č.106/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zařazením města Strakonice a přilehlých městských částí do území Místní akční skupiny 
LAG Strakonicko. Má zájem pokračovat v práci formou metody LEADER a souhlasí se 
Strategickým plánem LEADER 2007 – 2013, který je zpracováván Místní akční skupinou 
LAG Strakonicko. 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Karel Vlasák 
starosta       místostarosta 
 
 
 


