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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 9. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 19.3. 2008 ve 

velké zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.274/ZM/2008 
1) Volba přísedících u Okresního soudu ve Strakonicích      
            Usnesení č.275/ZM/2008  
2) TST a.s. –  základní informace       
              Usnesení č.276/ZM/2008  
3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r.2007   
             Usnesení č.277/ZM/2008  
4) Rozpočtová opatření         
              Usnesení č.278/ZM/2008  
5) Ceník MHD ve Strakonicích pro nové období      
              Usnesení č.279/ZM/2008  
6) Majetkové záležitosti          
              Usnesení č.280/ZM/2008-č.325/ZM/2008 
7) Grantový program města Strakonice pro oblast kultury rok 2008    
              Usnesení č.326/ZM/2008  
8) a) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM             
    b) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2007   
              Usnesení č.327/ZM/2008-č.328/ZM/2008 
 9) Regenerace panelového sídliště Mír       
            Usnesení č.329/ZM/2008  
10) Projekt „Otavská plavba“ - ROP NUTS II Jihozápad  
            Usnesení č.330/ZM/2008  
11) Zastupování Města Strakonice v MAS LAG Strakonicko, o.s. 
            Usnesení č.331/ZM/2008  
12) Problematika lokality Jezárka 
            Usnesení č.332/ZM/2008  
 
 
Usnesení č.274/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 9.zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Vávra, pí Krýzová, Ing. Joza 
b) ověřovatele zápisu : Ing. Roudnická, p. Šrámek 
c) volební komisi (k bodu č.9/2) ve složení : Mgr. Křiváčková, Mgr. Cháberová, pí Vlasáková 
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1) Volba přísedících Okresního soudu ve Strakonicích      
Usnesení č.275/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích: 
Marta Mar čalová  
Jana Nováková  
 
2) TST a.s. –  základní informace       
Usnesení č.276/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
a) informace o TST za r. 2007 
b) návrh rozdělení zisku 
c) strategické záměry 
d) program jednání VH TST a.s. 
e) úpravu integrované politiky TST, a.s. 
II. Pověřuje 
Ing. Pavla Vondryse a jako náhradníky Ing. Karla Vlasáka a pí Marii Žilákovou zastupováním 
města Strakonice na Valné hromadě konané dne 29.5. 2008 společnosti TST Strakonice a.s.  
 
3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r.2007    
Usnesení č.277/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol. r. 2007 
II. Schvaluje 
vyřazení  109 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č: 502/ZM/2001, 985/ZM/2006, 133/ZM/2007, 149/ZM/2007, 185/ZM/2007 
IV. Vy řazuje   
usnesení č. 836/ZM/2002 – v platných částech, 232/ZM/2003, 381/ZM/2004, 625/ZM/2005, 
200/ZM/2007, 261/ZM/2007 do evidence usnesení s trvalou platností 
V. Vyřazuje   
usnesení č. 664/ZM/2002, 27/ZM/2002                                                               
VI. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 137 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
 
4) Rozpočtová opatření          
Usnesení č.278/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  1   ve výši    1 251 304,- Kč 
Zvýšení rozpočtu výdajů o vratky nedočerpaných dotací na základě finančního vypořádání 
dotací a finančních vztahů  se státním rozpočtem, krajským úřadem a státními fondy 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č.  2   ve výši   605 384,- Kč  
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Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města na základě vyúčtování účelově 
určených prostředků za rok 2007  
RO č.  3  ve výši   19 855 625,- Kč   
Finanční vypořádání za rok  2007 na základě požadavků vedoucích jednotlivých odborů 
městského úřadu   
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 4  ve výši  950 000,- Kč 
Navýšení investičního příspěvku  příspěvkové organizaci STARZ na realizaci akce „Projekt 
na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu včetně přístavby“. Schválený invest. příspěvek 
STARZu na tuto akci na rok 2008 činí 1 000 000,- Kč, druhá etapa projektu se předpokládala 
na rok 2009. Vzhledem  k možnosti získání dotace z EU je nutné vypracování celého projektu 
do října letošního roku. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 5  ve výši  980 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na realizaci stavby „Revitalizace Rennerových sadů ve 
Strakonicích – východní část“ na zajištění výstavby automatického závlahového systému. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 6  ve výši  1 500 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na položce „Poradenská a konzultační činnost k žádostem o 
dotace z důvodu přípravy žádostí o dotace v roce 2008 na dotační programy EU. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 7  ve výši  9 353 000,- Kč      
a) Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu 1. splátky  na koupi budovy č.p. 270 a nebytových 
jednotek č.p. 1319 v ul. Na Stráži od Komerční banky a.s. v návaznosti na uzavření kupní 
smlouvy (viz. usnesení č. 254/ZM/2007 ze dne 12.12.2007 a  samostatný materiál 
majetkového odboru) – ve výši 9 000 000,- Kč. 
b) Navýšení rozpočtu výdajů na odkoupení movitého majetku nacházejícího se v budovách 
čp. 270 a čp. 1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích  - ve výši 353 000,- Kč. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 8  ve výši  4 414 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Ozonizace ÚV Pracejovice“ na položku „oprava a 
údržba vodohospodářského majetku“ z důvodu změny koncepce projektové dokumentace ÚV 
Pracejovice, kdy realizace ozonizace bude zařazena do celkové rekonstrukce.  
RO č. 9  ve výši  1 230 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na akci „Výstavba psího útulku ve Strakonicích“ dle  Dodatku č. 2 
k SOD, na základě kterého dojde k rozšíření stavby.  
Rozpočtové opatření bude kryto částkou 600 000 Kč investičním transferem od města Písek, 
které spolufinancuje výstavbu útulku, částkou 630 000,- Kč použitím prostředků minulých let.  
RO č. 10  ve výši  1 126 000,- Kč  
Příspěvek na vybudování teplovodních přípojek a domovních předávacích stanic z důvodu 
připojení sport. areálu STARZ v Máchově ulici na teplovod.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 11  ve výši  2 500 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky „cyklostezky“ na akci „Úprava okolí kruhové 
křižovatky Podsrpenská x Volyňská včetně opravy hřbitovní zdi“.  
(V rozpočtu na rok 2008 je na tuto akci  schválena částka 3 000 000,- Kč. Při zadávání 
zpracování projektu byly stavební práce rozšířeny o opravu vstupní brány na hřbitov, výměnu 
hřbitovních schodů, zhotovení přístupového chodníku z kamenných desek k památníku 
padlých a výsadbu zeleně). 
II. Ukládá: 
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Finančnímu odboru  schválená rozpočtová opatření  č.  1 – 11  provést. 
 
5) Ceník MHD ve Strakonicích pro nové období      
Usnesení č.279/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
s platností od 1.5. 2008 : 
a)  změny cen jízdného městské hromadné dopravy Strakonice dle předloženého návrhu  
b) úpravu v části „bezplatná přeprava“ dle předneseného návrhu (tj. vypouští se věta 
„představitelé státní moci a některých státních orgánů  a soudci, o nichž tak stanoví zákon č. 
236/1995 Sb.“) 
 
6) Majetkové záležitosti  
1) PODSKALÍ – MÍR II. spol. s r.o., Strakonice, zastoupené jednatelem společnosti 
MUDr. Ji řím Tuháčkem – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.280/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením  záměru  na  prodej pozemku p.č. st. 3415 v k.ú. Strakonice o výměře 751 m2, 
nacházející se pod zdravotním střediskem na sídlišti Mír.  
 
2) Olga Levá, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.281/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením  záměru  na  prodej části pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice 
o výměře cca 20 m2, za účelem zřízení předzahrádky.  
 
3) FANTASY AIR s.r.o., Písek 397 01 – žádost o prodej pozemku -  vyhlášení záměru 
Usnesení č.282/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 700 m2 , vzhledem k tomu, že se jedná o plochu letiště. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
4) Sallerova výstavba, spol. s r.o., Otvice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.283/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 150 m2 v k.ú. Strakonice. Užívání předmětného pozemku je řešeno nájemní smlouvou, 
přičemž prodej bude řešen po vybudování a zaměření obratiště na tomto pozemku. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
5) Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 761/1, pozemku p.č. 759/4 a pozemku 
p.č. 759/1 v k.ú. Strakonice v lokalitě Jelenka 
Usnesení č.284/ZM/2008 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  vyhlášením  záměru  na  prodej  pozemků  v   lokalitě   Jelenka,   a to části p.č. 759/1 
o výměře cca 32 000 m2, p.č.759/4 o výměře 15 051 m2 a p.č. 761/1 o výměře 78 m2, 
vše v k.ú. Strakonice. 
 
6) Směna pozemků s firmou AUTOGAS – CENTRUM s.r.o. – vyhlášení záměru + 
směna 
Usnesení č.285/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1155/1 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví 
města Strakonice o výměře cca 132 m2 za pozemky ve vlastnictví firmy AUTOGAS-
CENTRUM s.r.o., a to část pozemku p.č. 1555/6 o výměře cca 35 m2  , část pozemku 
p.č. 1309/10 o výměře cca 20 m2 ,část pozemku p.č. 1155/7 o výměře cca 25 m2 a část 
p.č. 1155/2 o výměře 52 m2 , vše v k.ú. Strakonice   
II. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 1155/1 v k.ú. Strakonice 
ve vlastnictví města Strakonice o výměře cca 132 m2 za pozemky ve vlastnictví firmy 
AUTOGAS-CENTRUM s.r.o., a to část pozemku p.č. 1555/6 o výměře cca 35 m2, část 
pozemku p.č. 1309/10 o výměře cca 20 m2, část pozemku p.č. 1155/7 o výměře cca 25 m2 
a část p.č. 1155/2 o výměře 52 m2 , vše v k.ú. Strakonice, a to po uplynutí zákonem stanovené 
lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy.       
             
7) Směna pozemků  pod místními komunikacemi ve vlastnictví Jihočeského 
kraje za pozemky pod komunikacemi III. tříd ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č.286/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
bod IV. usnesení č. 98/ZM/2007 ze dne 24.4.2007 a usnesení č.179/ZM/2007 ze dne 
26.9.2007 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu pozemků    části pozemku p.č.  565/11 o výměře cca 2000 m2, 
části pozemku p.č. 572/1 o výměře cca   800 m2, části pozemku  p.č. 580/4   o výměře 
cca 4350 m2,  pozemku  p.č. 1066/111   o výměře 2813 m2 , pozemku p.č 1066/98 o výměře 
3 m2, vše v k.ú. Strakonice  a části pozemku p.č. 491/1 o výměře cca 420 m2, části pozemku 
p.č. 491/6 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice.ve vlastnictví města Strakonice  
za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
a to 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 1272/8 
o výměře cca 300 m2,  část p.č. 1288/2 o výměře 1000 m2, část p.č. 746/6 o výměře cca 28345 
m2 ,vše v  k.ú. Strakonice a část pozemku p.č. 471 o výměře cca 1000 m2  v k.ú Nové 
Strakonice.  
III. Souhlasí 
se směnou pozemků části pozemku p.č.  565/11 o výměře cca 2000 m2, části pozemku 
p.č. 572/1 o výměře cca   800 m2, části pozemku  p.č. 580/4   o výměře cca 4350 m2,  
pozemku  p.č. 1066/111   o výměře 2813 m2 , pozemku p.č 1066/98 o výměře 3 m2, 
vše v k.ú. Strakonice  a části pozemku p.č. 491/1 o výměře cca 420 m2, části pozemku 
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p.č. 491/6 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice ve vlastnictví města Strakonice  
za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
a to 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 výměře cca 1000 m2, část p.č. 746/6 o výměře 
cca 28345m2 , vše v  k.ú. Strakonice a část pozemku p.č. 471 o výměře cca 1000 m2 
v k.ú. Nové Strakonice, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný 
žadatel bez doplatku.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
8) Ing. Rudolf Cihlář, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.287/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 469/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 190 m2 panu 
Ing. Rudolfu Cihlářovi, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena 
na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
9) Jaroslava a Robert Pribolovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.288/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem  části  pozemku  p.č. 469/1  v  k.ú.  Strakonice  o  výměře  cca  190 m2 za cenu 
250,- Kč/m2 manželům Jaroslavě a Robertu Pribolovým, Strakonice. Přesná výměra pozemku 
bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
10)  JUDr. Jiří Lehečka,  Marie Lehečková, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.289/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s   prodejem  pozemku  p.č.  st. 1061  v k.ú.   Nové  Strakonice  o   výměře 20 m2 za cenu 
500,- Kč/m2 manželům JUDr. Jiřímu Lehečkovi a Marii Lehečkové,  Strakonice. Na pozemku 
se nachází garáž ve vlastnictví manželů Lehečkových.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11) Petr a Pavla Beranovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.290/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/88 o výměře 891m2  v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/88 o výměře 891 m2  v k.ú. Strakonice , manželům Petru 
a Pavle Beranovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2 , a to tak, že prodej bude řešen 
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smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
12) Radek a Jiřina Pavlíkovi, Strakonice  – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.291/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
dle nového geometrického plánu,  s prodejem pozemku p.č. 1371/76 o výměře 793 m2  
v k.ú. Strakonice , manželům Radkovi a Jiřině Pavlíkovým, Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 a 
to tak, že prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
Kupní cena bude zaplacena ve dvou stejných splátkách.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
13) Ing. Stanislav Patka, Helena Patková, Strakonice   – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.292/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
dle nového geometrického plánu,  s prodejem pozemku p.č. 1371/73 o výměře 828 m2 

v k.ú. Strakonice a pozemku p.č. 1371/116 o výměře 20 m2 v k.ú. Strakonice, manželům 
Ing. Stanislavu a Heleně Patkovým, Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude 
řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
14) Kamila a Hynek Pechlátovi, Strakonice  – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.293/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/83 o výměře 692 m2  v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/83 o výměře 692 m2  v k.ú. Strakonice, manželům Kamile 
a Hynkovi Pechlátovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2, a to tak, že prodej bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
15) Radek Bittner, Olga Bittnerová, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.294/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/93 o výměře 1011 m2  v k.ú. Strakonice , manželům Radkovi 
a Olze Bittnerovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen smlouvou 
o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. Kupní cena bude uhrazena ve dvou 
stejných splátkách.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
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16) Inna Abrahámová, Josef Abrahám, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.295/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/94 o výměře 1041 m2  v k.ú. Strakonice , manželům Inně 
a Josefu Abrahámovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2 , a to tak, že prodej bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
17) Hana a Pavel Hanzlíkovi, Strakonice  – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.296/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  p.č. 1371/80 o výměře 705 m2  v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/80 o výměře 705 m2, dle nového geometrického plánu, 
manželům  Haně a  Pavlu  Hanzlíkovým, Strakonice  za  cenu  800,- Kč/m2 , a to tak, že 
prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně    kupní  smlouvou  s tím,  
že kupní  cena bude zaplacena ve dvou splátkách, 1. splátka 100.000,- Kč a do 6-ti měsíců od 
podpisu bude zaplacen zbytek částky do 100% kupní ceny, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
18) Bezúplatný převod pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2  , p.č. 619/12 o výměře 202 m2 
vše v k.ú. Nové Strakonice a dále pozemků  p.č. 591/2 o výměře 1584 m2 , p.č. 2/1 o 
výměře 93 m2 vše v k.ú. Strakonice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města 
Strakonice 
Usnesení č.297/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným  převodem  pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2, p.č. 619/12 o výměře 202 m2, 
vše  v  k.ú.Nové  Strakonice  a  pozemků  p.č. 591/2  o  výměře 1584 m2,  p.č.2/1  o výměře 
93 m2 , vše v k.ú. Strakonice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Strakonice.  
Pozemky  budou  užívány  v  souladu  s veřejným  zájmem  a  nebudou využívány 
ke komerčním účelům a město Strakonice je nepřenechá ke komerčním účelům třetím 
osobám. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.  
 
19) SBD  Strakonice  –  výkup  části   pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
150 m2  
Usnesení č.298/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 150 m2 od Stavebního 
bytového družstva, Strakonice, za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Pověřuje  
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starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
      
20) Výkup pozemku p.č. 371/7 v k.ú. Přední Ptákovice – vlastníci paní Magdalena 
Schmidová (podíl 1/3), manželé Zdeněk a Václava Hadravovi (podíl 1/3) a manželé Jiří a 
Jana Milisterferovi (podíl 1/3), Strakonice 
Usnesení č.299/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 371/7 o výměře 40 m2 v k.ú. Přední Ptákovice,  Strakonice, za cenu 
150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
21) Výkup pozemku p.č. 558/40 v k.ú. Strakonice od spoluvlastníků Ing. Bohumíra 
Karty, Praha (podíl ¼), Zdeňky Pejšové, Praha (podíl 1/8), Karla Čapka, Praha (podíl 
¼), MUDr. Miloše Nedvěda,  Vimperk (podíl 3/8) 
Usnesení č.300/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem pozemku p.č. 558/40 o výměře 152 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
22) Ladislava Hůdová, Strakonice (podíl ½) a Ludmila Kubičková, Strakonice (podíl ½) 
- výkup části pozemku p.č. 797/2 o výměře cca 61 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.301/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 61 m2 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Marek Březina, Tomáš Březina, , MUDr. Jiří Tilsch, Praha 4, Ing. Vladislav Tilsch, 
252 30 Řevnice – výkup pozemku p.č. 797/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.302/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 797/26 o výměře 14 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Výkup pozemků v lokalitě „Ostrov“ 
Usnesení č.303/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků v lokalitě „Ostrov“ za cenu dle znaleckého posudku.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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25) Výkup inženýrských sítí a komunikací v obecném zájmu dle Zásad realizace staveb 
komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
ŽADATEL: Richard Čarek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.304/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní v souvislosti s výkupem 
inženýrských sítí dle Zásad o výkupu inženýrských sítí obecného zájmu s žadatelem 
Richardem Čarkem, 386 01 Strakonice. Inženýrské sítě (kanalizační  a vodovodní řad) budou 
uloženy  v pozemku p.č. dle KN 589/1  k.ú.  Přední Ptákovice,  který je v  majetku  města  
Strakonice.  Kupní  cena  inženýrských  sítí je stanovena ve výši 70.000,-  Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv 
 
26) Nabídka  prodeje  budovy  č.p. 270  a  nebytových jednotek v budově     č.p. 1319  
v ul.  Na Stráži  ve Strakonicích od  Komerční banky a.s. a nabídka na odprodej 
movitého majetku v objektu budovy KB, a.s., Na Stráži č.p.270 a č.p. 1319 ve 
Strakonicích 
Usnesení č.305/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s odkoupením budovy č.p. 270 se  stavební parcelou p.č. st. 113/1 o výměře  687 m2   
a nebytových jednotek v domě č.p. 1319 včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku p.č.st. 113/3 o velikosti 1170/2527, vše v k.ú. Strakonice za kupní 
cenu ve výši 25.995.700,-Kč, která je vypočtena z nabídkové kupní ceny 31.000.000,-Kč 
po odpočtu nájemného za období 3 let, kdy výše nájemného je stanovena po dobu 3 let 
ve výši 1.000,- Kč za m2/rok v 1.PP, 3.000,- Kč/m2/rok v 1.NP, 2.000,- Kč/m2/rok  v 2. NP 
za těchto podmínek: 
- kupní cena bude uhrazena ve 3 splátkách, a to 1. splátka  ve výši  9.000.000,-Kč  v  2008, 2.  
splátka  ve výši   9.000.000,-Kč  v 2009 a doplatek  ve výši  7.995.700,-Kč v 2010 (konkrétné 
lhůty budou upřesněny v kupní smlouvě)  
- současně bude uzavřena nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let  s možností 
prodloužení na dalších 5 let 
- výše nájemného bude valorizována dle oficiálně vyhlášené míry inflace za předchozí 
kalendářní rok  
- v případě opuštění předmětu nájmu nevzniká nájemci právo na finanční kompenzaci za 
provedené stavební úpravy a v případě, že se nedohodnou smluvní strany jinak, bude předmět 
nájmu uveden do původního stavu  
- úhrady služeb budou prováděny formou záloh a následným vyúčtováním dle skutečného 
stavu 
II. Souhlasí  
se zřízením zástavního práva k nemovitostem č.p. 270 se stavební parcelou p.č.st. 113/1 
o výměře 687 m2   a nebytových jednotek v domě č.p. 1319 včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku p.č.st. 113/3 o velikosti 1170/2527, 
vše v k.ú. Strakonice, ve prospěch Komerční banky a.s. se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969 
Praha 1, k zajištění pohledávky města Strakonice ve výši 16.995.700,-Kč.    
III. Souhlasí 
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s odkoupením movitého majetku dle přílohy, nacházejícího se v budovách č.p. 270  a č.p. 
1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích za celkovou cenu 352.409,24 Kč od Komerční banky, 
a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
27) Přehled privatizace bytového fondu a vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek 
v domech č.p. 73, 74, 75, 76, 77, 78, ul. Bezděkovská  ve Strakonicích   
Usnesení č.306/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej b.j. jednotlivým nájemcům  v domech č.p. 73, 74, 75, 76, 77, 
78 v ul. Bezděkovská ve Strakonicích.    
 
28) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům 
Usnesení č.307/ZM/2008 
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.  
Husova 
stav. parcela č. 965 o výměře 178 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za 1 m2 podlahové plochy: 2860,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 

1 Josef a Jana Taliánovi 2+1 60,00 
2 Ing. Vladan a Olga 

Hanákovi  
2+1 60,50 

3 Ing. Karel a Brigita 
Kreibichovi  

2+1 62,40 

4 Jaroslav Vadlejch 2+1 61,70 
5 Jarmila Prančlová 2+1 61,50 
6 Hana a Miroslav 

Štěrbovi 
2+1 63,90 

Husova   
stav. parcela č. 966 o výměře 158 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za 1 m2 podlahové plochy: 2860,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 

1 Šárka a Dragan 
Gajičovi 

2 + 1 63,80 

2 Jaroslava Bromová 2 + 1 61,30 
3 Břetislav a Zdenka 

Kristkovi 
2 + 1 60,70 

4 Jana Reisingerová 2 + 1 64,10 
5 Jaroslav a Marie 

Vaňkovi 
2 + 1 59,40 

6 Milada Hlinková 2 + 1 60,30 
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Husova   
stav. parcela č. 1000 o výměře 156 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za 1 m2 podlahové plochy: 2860,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 

1 Václav a Miloslava 
Samcovi 

2 + 1 61,60 

2 Ivana Buiová a BUI 
VAN TIEN 

2 + 1 58,50 

3 Alena Pechandová  2 + 1 59,30 
4 Zdeněk a Anna 

Hrubých 
2 + 1 59,40 

5 Milena Burianová 2 + 1 60,20 
6 František a Olga 

Modrých 
2 + 1 57,70 

Husova   
stav. parcela č. 1001 o výměře 186 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za 1 m2 podlahové plochy: 2860,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 

1 Miroslav a Vlasta 
Trčkovi 

2 + 1 62,30 

2 Ing. Eliška Javorská  2 + 1 59,20 
3 Jiří Dvořák   2 + 1 58,30 
4 Ing. Zdeněk Petráček 2 + 1 57,60 
5 Vladimír a Jana 

Mrázovi 
2 + 1 59,00 

6 Zdeňka Kovaříková  2 + 1 58,30 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.   
 
29) Prodej bytové jednotky č. 20, Strakonice 
Usnesení č.308/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j.č. 20 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 
panu Pavlu Bednaříkovi, Strakonice za cenu 711.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
30) Prodej bytové jednotky č. 04, v domě  č.p. 1230,  ul. Kosmonautů, Strakonice  
Usnesení č.309/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 04 v domě č.p. 1230, v ulici Kosmonautů ve Strakonicích, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Ing. Václavu Pitrovi, 
Strakonice, za cenu 1.253.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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31) Radek Martíšek, Strakonice – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 
Usnesení č.310/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.7.2003 , mezi 
panem Radkem Martíškem, Strakonice a Městem Strakonice, týkající se prodloužení termínu 
dokončení stavby o jeden rok tj. do 30.6.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku  
 
32) Vlastislav Hrach,  Sušice – žádost o prominutí smluvní pokuty 
K výše uvedenému bodu zastupitelstvo města neschválilo žádné z navrhovaných řešení.  
(na základě návrhu zastupitele MUDr. Vávry, v závěrečném bodu jednání ZM „Různé“, bude 
celá záležitost znovu předložena k projednání do RM) 
 
33) Jiří Uhlík, Strakonice- žádost o sepsání souhlasného prohlášení 
Usnesení č.311/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se sepsáním souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice a panem Jiřím Uhlíkem, 
Strakonice, na základě kterého bude pan Jiří Uhlík zaevidován v KN jako vlastník p.č.st. 1334 
v k.ú. Strakonice, a to po zápisu objektu garáže do katastru nemovitostí. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětného prohlášení. 
 
34) Otomar Ostadál, Husinec – žádost o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 
1371/91 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.312/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1371/91 v k.ú. Strakonice. 
 
35) Manželé Jelínkovi, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny 
Usnesení č.313/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením kupní ceny manželům Jelínkovým, Strakonice,  v souvislosti s prodejem stavební 
parcely v lokalitě Jezárka p.č. dle KN 1371/107 k.ú. Strakonice, v souvislosti s umístěním 
teplovodní přípojky. 
 
36) Vyřazení majetku  
Usnesení č.314/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MěKS Strakonice 
- lx počítač DTK TECH  – 41.260,- Kč, r.poř. 1992 
-1x benzínová sekačka BDR 700 – 33.175,- Kč, r.poř. 2000 
- lx počítač s operačním  systémem  – 36.519,10 Kč, r.poř. 2000 
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- lx kopírka Minolta – 24.729,40 Kč, r.poř. 1997 
- lx počítač Pentium II. – 43.563,40 Kč, r.poř. 2000 
- lx telefonní ústředna Ateus 206 PX  – 28.921,- Kč, r.poř. 1995 
- lx počítač + tiskárna – 68.465,10 Kč, r.poř. 1994 
Městský úřad  
- PC 166/64 1,6 Windows 95 OEM – 31.092,46 Kč  
- PC 333/192/4,2 W98 + monitor ADI 17“ – 32.677,47 Kč  
- PC 466/128/4,3 W98SE – 32.055,72 Kč  
- počítač řady 486, paměť 4MB, HDD 540MB DOS 6,00 + černobílý monitor 14“ – 
45.279,10 Kč, r.poř. 1993  
- externí CD mechanika – CD NEC Multispin – 22.779,90 Kč  
- PC 466/192/10.0 Windows 98SE OEM – 21.768,46 Kč  
- PC 466/192/4,3 Windows 98SE OEM – 27.586,93 Kč,  
- PC 300/192/20,0 W95 OEM – poř. cena 31.604,83 Kč  
- PC 400/192/20.0 W95 + monitor ADI E75 17“ – 44.945,- Kč  
- PC 466/128/10.0 W98SE – 32.055,75 Kč  
- PC 466/128/10.0 W98SE  + monitor Targa Visionary 17“ – 45.793,92 Kč  
- PC 466/128/4.3 W98SE + monitor ADI 19“ G66 -  46.599,10 Kč 
- PC 466/160/10.0 – 32.619,37 Kč  
- PC 900/128/1,6 W98SE OEM + monitor ADI 17“ – 81.943,- Kč  
- PC 333/128/4,2 W98 – 20.659,10 Kč  
- PC 333/192/3,5 W98 OEM + monitor Likom 17“ – 27.057,15 Kč  
- PC 466/128/4,3 W98SE – 24.114,93 Kč  
- PC 466/192/10.0 W98SE + monitor ADI E55 17“ – 31.097,80 Kč  
- PC 466/192/10.0 W98SE + monitor ADI E55 17“ – 31.097,80 Kč  
- PC 466/192/4,3 W98SE – 25.827,- Kč  
- PC 466/192/4,3 W98SE + monitor ADI 17“ E55 – 34.449,90 Kč  
- PC 466/192/4,3 W98SE + monitor ADI 17“ E55 – 34.449,90 Kč.  
r.pořízení u většiny majetku 1998 – 2000. 
 
37) Poskytnutí půjčky z „Fondu obnovy a modernizace bytového fondu“ ve Strakonicích 
Usnesení č.315/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením půjčky ve výši 50.000,-Kč paní Janě Kadečkové, Strakonice, na  výměnu oken u 
bytu č.11 v domě č.p. 448  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
38) Majetkoprávní vyrovnání areálu „Bažantnice“ 
Usnesení č.316/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města jednáním o případném odprodeji spoluvlastnického podílu města Strakonice 
nebo výkupu spoluvlastnického podílu od ostatních majitelů nemovitostí v areálu 
„Bažantnice“za cenu dle znaleckého posudku. 
 
39) Václav Šefčík, Strakonice   – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.317/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
dle nového geometrického plánu,  s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 

v k.ú. Strakonice, panu Václavu Šefčíkovi, Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej 
bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. Kupní  cena bude 
zaplacena ve dvou splátkách, 1. splátka 100.000,- Kč a do 6-ti měsíců od podpisu předmětné 
smlouvy bude zaplacen zbytek částky do 100% kupní ceny, 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
40) Žádost o převod pozemků p.č. st. 2102/2  o výměře 14 m2 , p.č. st. 3192/2 o výměře 
354 m2, p.č. st. 4080 o výměře 341 m2, p.č. st. 4082 o výměře 170m2, p.č. 4086 o výměře 
63 m2 ,p.č. 811/6  o výměře 1666 m2  a p.č. 811/8 o výměře 38 m2 , vše v k.ú. 
Strakonice, ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do  vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č.318/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení ZM .č. 76/ZM/2007 ze dne 7.3.2007 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o převod pozemků p.č. st. 2102/2 o výměře 14 m2, p.č. st. 3192/2 o výměře 
354 m2 , p.č. st. 4080 o výměře 241 m2, p.č. st. 4082 o výměře 170 m2 , p.č. st. 4086 o výměře 
63 m2 ,  p.č. 811/6 o výměře 1666 m2  a p.č. 811/8 o výměře 38 m2 , vše v k.ú. Strakonice,   
které jsou ve vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR, do  vlastnictví města Strakonice 
 
41) Výkup pozemků p.č. 100/1 o výměře 6624 m2 a  p.č. 100/3 o výměře 245m2, vše v k.ú. 
Strakonice, od spoluvlastníků  Libuše Blažkové, Strakonice, Jaroslava Kovárny, 
Strakonice, Jaroslava Krásy, Kročehlavy, Kladno, Karla Krásy, Strakonice, Miroslava 
Krásy, Kro čehlavy, Kladno a Pavla Krásy, Kročehlavy, Kladno 
Usnesení č.319/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem pozemků p.č. 100/1 o výměře 6624 m2 a p.č. 100/3 o výměře 245 m2 případně  
majetkových podílů vlastníků na těchto pozemcích, vše v k.ú. Strakonice, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
42) Bezúplatný převod pozemků  p.č. 1371/6 o výměře 1399  m2 , p.č. 1371/9 o výměře  
3849  m2, p.č. 1371/10 o výměře  306 m2 , p.č. 1371/11 o výměře 2463 m2 a části pozemku 
p.č. 1371/2  potřebných pro vybudování kruhové křižovatky, vše v k.ú. Strakonice, 
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č.320/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným  převodem  pozemků p.č. 1371/2  o výměře 11242 m2  , p.č. 1371/6 o výměře 
1399  m2 , p.č. 1371/9 o výměře  3849  m2, p.č. 1371/10 o výměře     306 m2 , p.č. 1371/11 o 
výměře 2463 m2 , vše v k.ú. Strakonice z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města 
Strakonice. 
Pozemky  budou  užívány  v  souladu  s veřejným  zájmem  a  nebudou využívány 
ke komerčním účelům a město Strakonice je nepřenechá ke komerčním účelům třetím 
osobám. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.  
 
43) Uzavření smluv o smlouvách  budoucích s vlastníky pozemků v lokalitě ul. 
Katovická u plánované kruhové křižovatky u Benziny za OD Kaufland v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.321/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o smlouvách budoucích s vlastníky pozemků v lokalitě ul. Katovická, 
jejichž předmětem je převod částí pozemků potřebných k vybudování kruhové křižovatky u 
Benziny za OD Kaufland v k.ú. Strakonice, a to za cenu stanovenou podle znaleckého 
posudku.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv.  
 
44) Miroslav Šrachta, Strakonice  -  výkup části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.322/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 792/3 v k.ú. Strakonice nutného k vybudování komunikačního 
propojení ulice Písecká a ulice Raisova ve Strakonicích, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
45) Vyřazení majetku  
Usnesení č.323/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
- počítač Internet – 39.125,40 Kč, r.poř. 1997  
- kopírovací stroj Sharp SF 2218 –39.040,- Kč, r.poř. 2001 
- PC Orion Mintaka 128 –  30.498,40 Kč, r.poř. 2001  
- Omnibook HP XE 3L – 39.991,60 Kč, r.poř. 2002. 

 
46) Závazek města Strakonice v  souvislosti s realizací stavby: „Protipovodňová ochrana 
města Strakonice“ 
Usnesení č.324/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se závazkem města Strakonice, že v  případě požadavku správce vodního toku řeky Otavy           
a řeky Volyňky, Povodí Vltavy, s.p., převezme bezplatně navržené vybudované a řádně 
zkolaudované protipovodňové opatření v  lokalitě města Strakonice do svého majetku a bude 
se o ně starat s  péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet. 
 
47) Výkup pozemků případně zřízení věcných břemen v  souvislosti s realizací stavby: 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ 
Usnesení č.325/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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výkupem dotčených pozemků, popř. s úplatným zřízením věcného břemene v souvislosti s 
realizací stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ , a to za cenu dle znaleckého 
posudku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
7) Grantový program města Strakonice pro oblast kultury rok 2008  
Usnesení č.326/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením grantového programu města Strakonice pro oblast kultury a CR v roce 2008 na 
následující témata: a) podpora živé kultury, b) podpora CR a aktivit vedoucích ke zvýšení 
návštěvnosti města Strakonice. 
 
8) a) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č.327/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
 neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. 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. 79/2008 ze dne 
25.2.2008 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  1.3.2008   
členům RM                                                          ve výši 2 440,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                  ve výši 2 250,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                        ve výši 1 920,- Kč/měsíc                 
členům ZM                                                          ve výši    830,- Kč/měsíc                                                 
II. schvaluje 
neuvolněným členům RM a ZM, neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM, komisí RM měsíční odměnu podle funkce. za 
kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 1.3.2008. V případě, že zastávají 
takových funkcí více, poskytne se jim odměna pouze za jednu z nich. 
               
      b) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2007  
Usnesení č.328/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením odměn 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  ve výši 250,- Kč za účast 
na jednání výboru a komise v roce 2007. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka zpracovat přehled účasti členů komisí a výborů na jednání v roce 2007 
 
9) Regenerace panelového sídliště Mír 
Usnesení č.329/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s projektem regenerace panelového sídliště Mír ve Strakonicích 
II. Souhlasí 
s realizací první etapy regenerace panelového sídliště Mír ve Strakonicích 
       
10) Projekt „Otavská plavba“ - ROP NUTS II Jihozápad  
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Usnesení č.330/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti  o podporu projektu „Otavská plavba“ do Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.3 
Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu prostřednictvím 
společnosti Regio Písek, o.p.s. 
II. Souhlasí  
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků ve výši 13 % z celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města 
Strakonice  
III. Souhlasí 
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného programu s předfinancováním projektu 
„Otavská plavba“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 87 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. 
     
11) Zastupování Města Strakonice v MAS LAG Strakonicko, o.s. 
Usnesení č.331/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby starosta města Ing. Pavel Vondrys jako člen Místní akční skupiny LAG       
Strakonicko, o.s. byl v této MAS veden jako oficiální zástupce za Město Strakonice. 
II. Ukládá 
sekretariátu starosty zaslat MAS LAG Strakonicko potvrzení o jmenování starosty města Ing. 
Pavla Vondryse zástupcem Města Strakonice v Místní akční skupině LAG Strakonicko, o.s.    
 
12) Problematika lokality Jezárka 
Usnesení č.332/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá 
a) Kontrolnímu výboru do 3 týdnů projednat problematiku pozemků v lokalitě Jezárka a 
připravit stanovisko Kontrolního výboru, které bude předložena na nejbližší zasedání  
zastupitelstva  
b) RM předložit právní rozbor problematiky pozemků v lokalitě Jezárka  
c) starostovi města svolat zasedání ZM v nejbližším možném termínu po přípravě výše 
uvedených materiálů.  
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Karel Vlasák 
starosta       místostarosta 


