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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 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 18.3. 2009 ve 

velké zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
Zahájení jednání  Usnesení č.548/ZM/2009 
 
1) Přísedící u Okresního soudu                   
             Usnesení č.549/ZM/2009  
2) Grantový program města Strakonice pro rok 2009 (kultura a CR)            
             Usnesení č.550/ZM/2009  
3) Pravidla pro udělování ocenění města Strakonice              
             Usnesení č.551/ZM/2009  
4) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r.2008            
             Usnesení č.552/ZM/2009  
5) Projekt „Městský kamerový monitorovací systém – VII. etapa“             
             Usnesení č.553/ZM/2009  
6) TST a.s.  -  základní informace za r. 2008 
                    -  návrh rozdělení zisku 
                    -  strategické záměry 
                    -  program jednání VH TST a.s.                
             Usnesení č.554/ZM/2009  
7) Zásady pro tvorbu a užívání fondu města Strakonice–Fond na úpravu zevnějšku pro ZM      
             Usnesení č.555/ZM/2009  
8) Majetkové záležitosti                   
            Usnesení č.556/ZM/2009 – č.596/ZM/2009 
9) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2008 
             Usnesení č.597/ZM/2009  
10) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn ÚP sídelního útvaru města  
       Strakonice a  na pořízení  nového ÚP města Strakonice     
             Usnesení č.598/ZM/2009  
11) MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2009     
             Usnesení č.599/ZM/2009  
12) Rozpočtová opatření                                                 
             Usnesení č.600/ZM/2009  
13) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM                 
             Usnesení č.601/ZM/2009  
14) Změna koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agendy 21                                    
             Usnesení č.602/ZM/2009  
15) Dotace z Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“  
      –  žádost o dotaci na rozšíření (upgrade) stávajícího místa Czech POINT      
             Usnesení č.603/ZM/2009  
16) Zvýhodnění plateb místních poplatku formou SIPO             
             Usnesení č.604/ZM/2009  
17) Udělení čestného občanství    
             Usnesení č.605/ZM/2009  
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18) HC Strakonice – příspěvek                
             Usnesení č.606/ZM/2009  
 
19) Projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“  
             Usnesení č.607/ZM/2009  
 
20) Odpis nevymožitelných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu  
       v majetku  města Strakonice       
            Usnesení č.608/ZM/2009 – č.610/ZM/2009 
21) Zápis 1/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 9. 3. 2009         
             Usnesení č.611/ZM/2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č.548/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 17. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Cháberová, pí Vlasáková, pí Krýzová 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Vávra, Ing. Joza 
c) volební komise k bodu č. 17/1 – Přísedící u Okresního soudu : Mgr. Křiváčková, p. Šrámek 
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1) Přísedící u Okresního soudu                   
Usnesení č.549/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích: 
Jeništová Ivana 
Josef Kubíček 
Ing. Eva Rychtářová 
Ivan Šulc 
 
2) Grantový program města Strakonice pro rok 2009 (kultura a CR)            
Usnesení č.550/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením Grantového programu města Strakonice pro rok 2009 s tím, že program je 
zaměřen na následující témata: a) podpora živé kultury, b) podpora CR a aktivit vedoucích ke 
zvýšení návštěvnosti města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s úpravou Pravidel pro poskytování dotací města Strakonice tak, že v čl. 2 se „datum 
narození“ nahradí „rokem narození“, věta: „občan uvede v žádosti číslo občanského průkazu                                                      
a zaměstnání/zaměstnavatele“ se nahradí větou: „občan uvede v žádosti rok narození a  adresu 
trvalého bydliště“, v čl. 3 bodu 8 se „zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek“, 
nahradí zákonem „č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ a dále se v čl. 3 bodu 13 nahradí 
část věty: „proti které bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo byl návrh na 
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci“ nahradí 
větou: „proti které bylo zahájeno jiné insolvenční řízení (dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon)“ a dále se zde zcela vypustí věta: „která byla v posledních třech letech 
disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného grantu.     
 
3) Pravidla pro udělování ocenění města Strakonice              
Usnesení č.551/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla pro udělování ocenění města Strakonice. 
 
4) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r.2008            
Usnesení č.552/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol. r. 2008 
II. Schvaluje 
vyřazení 86 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č: 218/ZM/2003, 518/ZM2004, 891/ZM/2006, 342/ZM2008, 343/ZM/2008, 
427/ZM/2008 v bodu č. II., 488/ZM2008 
IV. Vy řazuje   
usnesení č 232/ZM/2003 a 515/ZM/2008 do evidence usnesení s trvalou platností 
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V. Vyřazuje   
usnesení č. 430/ZM/2008 
VI. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 169 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
5) Projekt „M ěstský kamerový monitorovací systém – VII. etapa“             
Usnesení č.553/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
usnesení rady města č. 2784/2009 ze dne 28.1.2009, kterým  bylo schváleno podání žádosti 
o grant z Krajského programu kriminality Jihočeského kraje v roce 2009 na projekt „Městský 
kamerový monitorovací systém – VII. etapa“ a jeho spolufinancování. 
II. Schvaluje  
realizaci projektu „Městský kamerový monitorovací systém – VII. etapa“. 
III. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace 
projektu „Městský kamerový monitorovací systém – VII. etapa“.   
 
6) TST a.s.  -  základní informace za r. 2008 
                    -  návrh rozdělení zisku 
                    -  strategické záměry 
                    -  program jednání VH TST a.s.                
Usnesení č.554/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
a) informace o TST za r. 2008 
b) návrh rozdělení zisku 
c) strategické záměry 
d) program jednání VH TST a.s. 
II. Pověřuje 
Ing. Pavla Vondryse a jako náhradníky Ing. Pavla Pavla a PhDr. Ivanu Říhovou zastupováním 
města Strakonice na Valné hromadě konané dne 28.5. 2009 společnosti Teplárna Strakonice 
a.s.  
 
7) Zásady pro tvorbu a užívání fondu města Strakonice–Fond na úpravu zevnějšku pro 
ZM      
Usnesení č.555/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Zásady pro tvorbu a užívání fondu města Strakonice - Fond na úpravu zevnějšku pro 
zastupitele města v předloženém znění 
 
8) Majetkové záležitosti 
1) Jaroslava Lebedová, Jaroslav Lebeda, Píškova– žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č.556/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1269/40 o výměře 191 m2 v k.ú. Dražejov          
u Strakonic. 
 
2) Martin Hoch, Strakonice – žádost o prodej nemovitosti – vyhlášení záměru 
Usnesení č.557/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej objektu „Myslivna“ čp. 272 v Novém Dražejově na pozemku 
p.č. st.346 o výměře 204 m2 , vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, vzhledem k tomu, že uvedená 
nemovitost je využívána pro potřeby města Strakonice – shromažďovací místnost – volby.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
3) Společenství pro dům,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.558/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 582/5 v k.ú. Strakonice o výměře 585 m2          
v   k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1131/1 o výměře 20 m2 a stavby nebytového 
prostoru – garáže , na uvedeném pozemku, nacházející se v areálu domu, Žižkova ulice, vše 
v k.ú. Strakonice.   
 
4) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o, Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost     o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.559/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 7/1 o výměře cca 18 m2 a  části 
pozemku p.č. 2/1 o výměře cca 18 m2 , vše v k.ú. Strakonice.  Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu.  
           
5) Ing. Ladislav Kafka, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.560/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, vzhledem 
k tomu, že pozemek je určen územním plánem jako veřejná a rekreační zeleň.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
            
6) Prof. MUDr. Alois Martan DrSc,– žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru,na 
základě plné moci zastoupen Mgr. Vladimírem Mourkem, Strakonice 
Usnesení č.561/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá 
RM řešit s žadatelem způsob užívání pozemku p.č.37/4 o výměře cca 230 m2 v k.ú. 
Strakonice pro účely galerie 
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7) Prodej pozemku v lokalitě Jezárky – revokace + vyhlášení záměru 
Usnesení č.562/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení ZM číslo 427/ZM/2008, týkající se prodeje pozemku p.č. 1371/75 
manželům Jitce a Ctiboru Hanzlovským, Strakonice, z důvodu nezájmu o předmětný prodej. 
II. Souhlasí 
s  vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice  - 
lokalita Jezárky, za účelem výstavby rodinného domu.  
 
8) Jiří Panuška, JUDr. Soňa Panušková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.563/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 3 m2, nacházející se pod 
stavbou rodinného domu, za cenu 500,- Kč/m2 manželům Jiřímu a JUDr. Soně Panuškovým, 
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) Karel Šefránek, Strakonice – žádost o prodej pozemku   
Usnesení č.564/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s  prodejem  pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 114 m2 žádnému žadateli a 
předmětný pozemek ponechává v majetku města Strakonice, kde bude sloužit jako veřejné 
prostranství.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
            
10) Jiří Kubeš, Strakonice, Stanislav Lešák, Strakonice, Věra Tupá, Strakonice – žádost 
o prodej pozemků   
Usnesení č.565/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 692/2005 ze dne 22.06.2005, týkající 
se prodeje předmětných pozemků za cenu 250,- Kč/m2 s časovým omezením do 31.12.2005. 
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 769/7 v k.ú. Strakonice o výměře 160 m2 panu Jiřímu Kubešovi, za 
cenu  100,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků p.č. 769/11 a          
p.č. 769/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Strakonice o výměře 228 m2 panu Stanislavu 
Lešákovi, za cenu 100,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků p.č. 
769/7 a p.č. 769/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
IV. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 769/12 v k.ú. Strakonice o výměře 240 m2 paní Věře Tupé, za cenu 
100,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků p.č. 769/7 a p.č. 769/11 
v k.ú. Strakonice, obce Strakonice.  
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V. Souhlasí 
v souvislosti s prodejem pozemků p.č. 769/7, p.č. 769/11, p.č. 769/12, vše v k.ú. Strakonice  
s uzavřením splátkového kalendáře s dobou splatnosti až 5 let, prvá splátka bude splatná ihned 
po podepsání smlouvy o prodeji. Návrh vlastnického práva do KN bude podán po zaplacení 
poslední splátky.   
VI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
11) Rostislav Švarc, Strakonice  –  žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.566/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 160 m2  panu Rostislavu 
Švarcovi, Strakonice,  za cenu  1.000,- Kč/m2 . 
S budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a následně, po 
realizaci stavby , kupní smlouva na předmětný pozemek.  
Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní  budou uvedeny podmínky výstavby: 
To znamená zahájit výstavbu garáží   na předmětném pozemku, nejpozději do 2 let od 
podpisu budoucí kupní smlouvy a do 5-ti let od podpisu budoucí smlouvy kupní dokončit 
stavbu předmětných garáží a dále podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Strakonice. 
Za termín dokončení stavby se považuje okamžik nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí, kterým se povoluje trvalé užívání předmětné stavby.  
V pozemcích se částečně nachází inž. sítě –  elektrická síť , kanalizační síť. 
Kupní cena bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Anna Kučerová,  – výkup  pozemků  p. č.  1277/2   o výměře 1372 m2 a p.č. 964/3 o 
výměře 409 m2 , vše v  k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.567/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  výkupem  pozemku  p.č. 1277/2  o  výměře 1372 m2  v k.ú. Dražejov  u  Strakonic za cenu 
50,-Kč za m2 a s výkupem pozemku p.č. 964/3 o výměře 409 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
za cenu 150,-Kč za m2 . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
13) Jan Polák (podíl ¼) a Venuše Poláková (podíl 3/4),– výkup části pozemku p.č. 148/1 
o výměře  cca 500 m2 v  k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č.568/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem  části  pozemku p.č. 148/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 500 m2. 
 
14) Ing. Lucie Jánová, Strakonice - výkup pozemku  p.č. 1107/24 o výměře cca 40 m2 
v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.569/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s výkupem  části  pozemku p.č. 1107/24 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
zastavěné částí místní komunikace a chodníkem za cenu 150,-Kč za m2 a s úhradou daně 
z převodu nemovitosti.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
15) Manželé Mirka a Hanuš Chodlovi, Strakonice - výkup pozemku p.č. 643/2 o výměře 
585 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.570/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem  části  pozemku p.č. 643/2 v k.ú. Strakonice - nezpevněná komunikace, za cenu 
150,-K za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
16) Ing. Eva Rychtářová (podíl ½)  a Jan Rychtář (podíl ½), Strakonice  – výkup části 
pozemku p.č. 446/7 o výměře cca 15 m2 v   k.ú. Strakonice  
Usnesení č.571/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části pozemku p.č.  446/7 o výměře 
cca 15 m2 v k.ú. Strakonice a následně po vyhotovení geometrického plánu uzavření kupní 
smlouvy za cenu  150,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
17) ČR - Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle - výkup části 
pozemku p.č. 1219/4 o výměře cca 120 m2 . 
Usnesení č.572/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na výkup části pozemku p.č. 1219/4              
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Strakonice a následně, po zaměření geometrickým plánem, s 
uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a ČR -  ŘSD, a to za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
18) FEZKO THIERRY a.s., se sídlem Heydukova 1111, Strakonice -  výkup pozemku 
p.č. 1247/5 o výměře 265 m2 části pozemku p.č. 1219/4 o výměře cca 150 m2, vše v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č.573/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s plánovanou realizací stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny             
U Blatenského mostu ve Strakonicích“ s uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku       
p.č. 1247/5 o výměře 265 m2 a  s uzavřením budoucí smlouvy kupní na výkup části pozemku 
p.č. 1247/7 o výměře cca 150 m2 , vše v k.ú. Strakonice a následně po vyhotovení 
geometrického plánu s uzavřením kupní smlouvy, vše za cenu 150,-Kč za m2, mezi městem 
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Strakonice a společností FEZKO THIERRY a.s. ,se sídlem Heydukova 1111, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
19) Výkup částí pozemků z důvodu vybudování komunikací a inženýrských sítí 
v příměstských částech – Hajská,  Střela,  Modlešovice a  Starý Dražejov. 
Usnesení č.574/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací komunikací a inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné 
osvětlení) v k.ú. Hajská, Střela, Modlešovice a Dražejov u Strakonic s uzavřením smluv          
o smlouvách budoucích a následně po vybudování staveb s uzavřením kupních smluv na 
výkup dotčených pozemků za cenu 50,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
20)  Výkupy pozemků – Otavská cyklistická stezka – Strakonice 
Usnesení č.575/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s přípravou realizace staveb cyklostezek na území města Strakonice, jenž jsou 
součástí regionální cyklistické stezky (Otavská cyklistická stezka), s  uzavřením smluv o 

smlouvách budoucích na výkup dotčených pozemků pod cyklostezkou za cenu 150 Kč/m
2 

a 
souhlasí s případným výkupem zbývajících částí dotčených pozemků dle záborového 

elaborátu za cenu 50 Kč/m
2
. Smlouvy kupní budou uzavřeny  po zaměření stavby  za 

podmínky výkupu dotčených pozemků od všech vlastníků. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
21) Výkupy částí pozemků - pro vybudování cyklostezky Strakonice -  Nový Dražejov 
Usnesení č.576/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o smlouvách budoucích na výkup dotčených pozemků pod budoucí 
cyklostezku a pod přilehlý pás mezi komunikací a cyklostezkou  ve směru Strakonice – Nový 
Dražejov za cenu ve výši 150 Kč/m2 a následně po zaměření stavby geometrickým plánem 
s uzavřením smluv kupních, za podmínky výkupu těchto dotčených pozemků od všech 
vlastníků. 
II. Souhlasí 
s doplatkem ceny ve výši 50,- Kč/m2  bývalým spoluvlastníkům pozemku p.č. 367/2 o výměře 
970 m2 v k. ú. Strakonice  a  bývalému vlastníku pozemků  p.č. 1390/2 o výměře 8 m2, 1390/3 
o výměře 31 m2,  p.č.1391/2 o výměře 850 m2 a  p.č. 1389 o výměře 663 m2 , vše                   
v  k.ú. Dražejov u Strakonic, za podmínky výkupu dotčených pozemků od všech vlastníků. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
22) Stavební  bytové  družstvo Strakonice  -  bezúplatný převod pozemku    p.č. 640/1 o 
výměře 3928 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.577/ZM/2009 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 640/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 3928 m2 od 
Stavebního bytového družstva Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
23) Majitelé nemovitosti č.p. 219 v Starém Dražejově – žádost o řešení přístupové cesty 
k bytovým  domům č.p. 219,  č.p. 243 a č.p. 588 ve Starém Dražejově  
Usnesení č.578/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s převodem částí pozemků užívaných jako komunikace, a to p.č. st.251 o výměře cca 250 m2 , 
p.č. 191/5 o výměře cca 250 m2 a p.č. 191/11  o výměře cca 260 m2, vše v  k.ú. Dražejov u 
Strakonic, na město Strakonice.  
 
24) Pozemkový fond České republiky, Ve Smečkách 33, Praha 1 – bezúplatný převod 
pozemků p.č.  262/1   o výměře 103 344 m2  a p.č. 262/4    o výměře 12 m2 
Usnesení č.579/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 518/ZM/2004 ze dne 29.9.2004. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o  bezúplatný převod pozemků p.č.  262/1   o výměře 103344 m2 , p.č. 
262/3 o výměře 9498 m2  a  p.č. 262/4 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Střela, v souvislosti 
s rekonstrukcí veřejně prospěšné stavby  " Úpravny vod Pracejovice" na těchto pozemcích. 
III. Souhlasí  
s   bezúplatným převodem  pozemků p.č.  262/1   o výměře 103344 m2  a p.č. 262/4 o výměře 
12 m2  , vše v k.ú. Střela v souvislosti s rekonstrukcí veřejně prospěšné stavby " Úpravny vod 
Pracejovice" od Pozemkového fondu ČR na město Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Jihočeský kraj – darování pozemku p.č. 746/6 v k.ú. Strakonice o výměře 22231 m2 

Usnesení č.580/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s darováním pozemku p.č. 746/6 o výměře 22231 m2 v k.ú. Strakonice Jihočeskému kraji. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
26) ČR - ÚZSVM – bezúplatný převod části pozemku p.č. 46/7 o výměře  cca 100 m2 a 
části pozemku p.č. 1444 o výměře cca 160 m2, vše  v  k.ú. Strakonice. 
Usnesení č.581/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu a následně po realizaci akce 
„Rekonstrukce Velkého náměstí“ a zaměření geometrickým plánem, s uzavřením smlouvy o 
bezúplatném převodu části pozemku p.č. 46/7 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 1444 
o výměře cca 160 m2, vše v k.ú. Strakonice, mezi městem Strakonice a ČR - ÚZSVM.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
27) František  a Hana Vlkovi, Strakonice  – přijetí daru  -  pozemku p.č. st. 102/1 o 
výměře 70 m2  v k.ú. Modlešovice  
Usnesení č.582/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – pozemku p.č. st. 102/1 o výměře 70 m2, odděleného z pozemku p.č. 6/2  
v k.ú. Modlešovice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací  smlouvy. 
 
28)  Komplexní pozemková úprava  v katastrálním území Pracejovice a v části  k.ú. 
Makarov, Střela a Nové Strakonice 
Usnesení č.583/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s komplexní pozemkovou úpravou  v katastrálním území Pracejovice a v části k.ú. Makarov, 
Střela a Nové Strakonice – změna listu vlastnictví č. 452 a č. 5344 – dle přílohy.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  předmětného souhlasného prohlášení pro LV č 452, 5344. 
 
29)  Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy 
v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného 
zájmu. 
ŽADATEL: Ing. Václav Zeman, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.584/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby kanalizačního řadu na pozemku p.č. dle KN 1326/2              
k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě kupní a následně po kolaudaci 
stavby s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního řadu v délce 116 m. 
Kupní cena je stanovena ve výši 289.101,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
30)  Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy 
v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací   a inženýrských sítí obecného 
zájmu 
ŽADATEL: Ji ří a Lucie Kalinovi, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.585/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby vodovodního řadu na pozemku p.č. dle KN 597/1  k.ú. Přední 
Ptákovice s uzavřením smlouvy o smlouvě kupní a následně po kolaudaci stavby s uavřením 
kupní smlouvy s předmětem koupě vodovodního řadu v délce 62 m. Kupní cena je stanovena 
ve výši 48.679,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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31) Žádost o výrazné prodloužení doby nájmu, o následné využití opce po ukončení 
nájemní smlouvy, příp. o zřízení předkupního práva či jiné posílení právního vztahu 
k pronajatým pozemkům pro nájemce pana Ing. Pavla Svobodu ohledně pozemků pod 
ZAVADILKOU  
Usnesení č.586/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zřízením práva opce a s uzavřením předkupního práva na pozemky p.č. 246, p.č. 1606 a 
st.p.č. 374 vše v k.ú. Strakonice. 
 
32) Hana Uhlíková, Strakonice – žádost o úhradu daně z převodu nemovitosti - stavby 
bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a pozemku p.č. st. 3528 o výměře  21 m2 v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č.587/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou daně z převodu nemovitostí - stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a pozemku 
p.č. st. 3528 o výměře  21 m2, vše v k.ú. Strakonice.  
 
33) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č.588/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 260/ZM/2007, týkající se prodeje bytových jednotek v domě č.p. 11, 49 
ul. Heydukova a č.p. 411, 412 ul. Dukelská ve Strakonicích, níže uvedeným původním 
nájemcům. 
II. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č.p. 11, 49 ul. Heydukova a č.p. 411, 412 ul. Dukelská 
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 platnými Zásadami prodeje bytů níže uvedeným současným nájemcům.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
34) Bytová jednotka č. 74, Strakonice II – přímý prodej 
Usnesení č.589/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 74 ve Strakonicích II, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku, panu Davidu Mrázovi, Strakonice za cenu 505.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
35) Václav Macák, Přední Ptákovice, Strakonice – žádost o sepsání souhlasného 
prohlášení 
Usnesení č.590/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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se sepsáním souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice a panem Václavem Macákem, 
Přední Ptákovice, Strakonice, na základě kterého bude pan Václav Macák zaevidován v KN 
jako vlastník pozemku p.č.st. 504/52 v k.ú. Nové Strakonice, a to po zápisu objektu garáže 
v katastru nemovitostí.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětného prohlášení.  
 
36) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č.591/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením půjčky níže uvedeným žadatelům: 
jméno adresa výše půjčky  účel nemovitost 
Jaroslav Kostěnec  50.000,-Kč zateplení obvodového 

pláště včetně oken 
č.p. 378 na st.p.č.   
k.ú. Nové Strakonice 

MartinaVaněčková  50.000,-Kč zateplení obvodového 
pláště včetně oken 

č.p. 703 na st.p.č. 
k.ú. Strakonice 

Pavel Předota  50.000,-Kč obnova střechy č.p.251 na st.p.č. 
k.ú. Nové Strakonice 

Hana Bažatová  50.000,-Kč zateplení obvodového 
pláště včetně oken 

č.p.202 na st.p.č. 
k.ú. Přední Ptákovice 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv o půjčce. 
 
37) Vyřazení majetku  
Usnesení č.592/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením následujícího majetku z organizace ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 – 
středisko Školní jídelna Plánkova 430 ve Strakonicích,  s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 
Kč/kus: 
- Systém kreditních karet – poř. cena 94.438,80 Kč, r.poř. 2003  
- Počítač AZET – poř. cena 44.484,- Kč, r.poř. 2002  
- Pracovní stůl 1900x760 – 2 ks poř. cena á 28.029,50 Kč, r.poř. 1998  
- Univerzální kuchyňský stroj – poř. cena 104.900,- Kč, r.poř. 1999  
- Konvektomat FCV 102 – poř. cena 415.424,80 Kč, r.poř. 2000  
- Chladící skříň – 2 ks poř. cena á 69.765,- Kč, r.poř. 2004  
- Váha SMS/A – poř. cena 20.965,- Kč, r.poř. 1993  
- Chladicí skříň ADN 220 – poř. cena 105.850,- Kč, r.poř. 2002   
- Kopírka ED 1370 KOP TSH – poř. cena 31.535,- Kč, r.poř. 1970  
- Nářezový stroj – vertikální – poř. cena 21.863,- Kč, r.poř. 1970  
- Skříňka uzavřená – poř. cena 20.179,- Kč, r.poř. 1970  
- Váha – poř. cena 20.135,- Kč, r.poř. 2006  
- Výdejní vozík – poř. cena 23.401,- Kč, r.poř. 1970  
- Ohřívací pult – poř. cena 32.440,80 Kč, r.poř. 1970. 
 
38)  Vyřazení majetku  
Usnesení č.593/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
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STARZ  Strakonice: 
- PC Pentium Mintaka 32, myš – poř. cena 38.093,- Kč, r.poř. 1999 
 MěKS Strakonice: 
- zátěžový koberec – poř. cena 48.741,50 Kč, r.poř. 1997 
- fax Panasonic – poř. cena  25.033,- Kč, r.poř. 1994. 
 
39)  Generel odvodnění města Strakonice 
Usnesení č.594/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o zpracování generelu odvodnění pro město Strakonice společností 
HYDROPROJEKT CZ, Táborská 31, 140 16 Praha 4, v souvislosti s konceptem odvodnění 
rozvojových lokalit města Strakonice. 
II. Souhlasí 
se zařazením generelu odvodnění do vodohospodářského majetku města. 
 
40)  Smlouva se SŽDC na poskytnutí příspěvku na doplnění přípravné dokumentace 
stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek  v žst. Strakonice – SO 110 Železniční 
most v km 272,536 (podchod pro cestující)“ 
Usnesení č.595/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Strakonice a SŽDC, s.o. 
Plzeň, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň, přičemž předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve 
výši 690.200,- vč. DPH na vypracování doplnění přípravné dokumentace stavby 
„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“, a to na část stavebního objektu 
SO 110 - Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující). Úhrada příspěvku města 
bude provedena po konečném schválení předložené dokumentace příslušnými drážními 
orgány a po přičlenění schválené dokumentace k dokumentaci pro celkovou rekonstrukci 
nádraží. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice – přijetí daru  
Usnesení č.596/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – pozemku p.č. 588/33 o výměře 1084 m2, odděleného geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 588/1 a pozemku p.č. 576/5 o výměře  402 m2, vše k.ú. Strakonice, od 
Nemocnice, a.s.  pro město Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
9) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2008 
Usnesení č.597/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
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 2008. 
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10) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn ÚP sídelního útvaru města 
Strakonice a na pořízení  nového ÚP města Strakonice      
Usnesení č.598/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ur čuje 
na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) 
zastupitele Ing. Pavla Pavla pro spolupráci na pořízování změn stávajícího územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice a na pořízení nového územního plánu města Strakonice. 
II. Ukon čuje činnost  
v této funkci pro Ing. Karla Vlasáka, který byl určen jako zastupitel pro spolupráci na 
pořízování změn stávajícího územního plánu sídelního útvaru Strakonice a na pořízení nového 
územního plánu města Strakonice usnesením ZM č.112/ZM/2007 ze dne 13.6.2007. 
 
11) MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2009    
Usnesení č.599/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.2/2009, kterou se ruší vyhláška města 
Strakonice o stejnokroji  strážníků Městské policie Strakonice a o jeho nošení č.1/1997 ze dne 
25.6. 1997 
         
12) Rozpočtová opatření  
Usnesení č.600/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.   Schvaluje 
RO  č. 4  ve výši 269 640,- Kč – finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi                                                      
města 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2009 ve výši přečerpaných účelově vázaných   
prostředků (energie + odpisy) příspěvkovým organizacím: 
   -  117 080,- Kč  -  Základní škola Dukelská  

-  206 820,- Kč  -  Základní škola F. L. Čelakovského 
   -  445 090,- Kč  -  STARZ Strakonice 
vratky příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelově 
vázaných prostředků (energie + odpisy): 
          2 624,- Kč  -  MŠ Čtyřlístek 
             162,- Kč  -  MŠ Lidická 
        76 726,- Kč  -  MŠ U Parku 
        25 846,- Kč  -  MŠ A.B. Svojsíka 
        38 664,- Kč  -  ZŠ Jiřího z Poděbrad 
      295 787,- Kč  -  ZŠ a MŠ Povážská 
        59 541,- Kč  -  Šmidingerova knihovna 
Rozpočtové opatření (rozdíl mezi navýšením příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím 
města a vratkami do rozpočtu zřizovatele) ve výši 269 640,- Kč bude kryt použitím prostředků 
minulých let. 
RO  č. 5  ve výši  318 089,- tis. Kč - finanční vypořádání města Strakonice se státním                                                              
rozpočtem 
      -  26 000,- Kč  -  vratka nedočerpané dotace na výplatu příspěvku na péči  

  - 528 193,- Kč  -  vratka nedočerpané dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně   
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                               postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi   
   -  92,- Kč  -  vratka nedočerpané dotace na činnost odborného lesního hospodáře  

       236 196,- Kč  -  doplatek výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a  
                                 1/3  Senátu  Parlamentu ČR 
Rozpočtové opatření (rozdíl mezi vratkami dotací do SR a doplatkem dotace) ve výši  
318 089,- Kč bude kryt použitím prostředků minulých let.   
RO  č. 6  ve výši  48 367 110,- Kč  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ 

      Zvýšení schváleného rozpočtu roku 2009 o akce , na kterých byly zahájeny práce v průběhu 
roku 2008, ale nebyly dokončeny a jejich profinancování v roce 2008 neproběhlo: 

      20 000,- Kč  -  příspěvek na uspořádání koncertu Návrat legend 
      61 110,- Kč  -  závlahový systém v areálu parku u hradu – provedení vrtu 
    137 000,- Kč  -  ochrana ovzduší - zpracování kvality ovzduší pro GIS města Strakonice 
      39 000,- Kč  -  vratka pokuty za přestupek – (hrazeno 2x) 
    400 000,- Kč  -  odborná správa lesů 
 2 021 000,- Kč  -  výkupy pozemků 
 1 000 000,- Kč  -  vratky nájmů, kauce 
    468 000,- Kč  -  projekty – budovy, byty 
      24 000,- Kč  -  úprava návsí 
    731 000,- Kč  -  úpravna vody Pracejovice 
    470 000,- Kč  -  úpravna vody Hajská 
 6 000 000,- Kč  -  ČOV – intenzifikace 
    524 000,- Kč  -  vodohospodářský fond 
         8 000,- Kč  -  křižovatka Podsrpenská x Volyňská 
       23 000,- Kč  -  autobusové zastávky 
  1 596 000,- Kč  -  generel odvodnění Strakonic 
  4 595 000,- Kč  -  komunikace (projekty, opravy, investice) 
     123 000,- Kč  -  chodníky, parkoviště 
     674 000,- Kč  -  stavební parcely Mušky 
       65 000,- Kč  -  sběrný dvůr – překladiště 
     350 000,- Kč  -  sběrný dvůr 
  4 438 000,- Kč  -  protipovodňová ochrana 
  3 168 000,- Kč  -  bytový dům Jezárka 13 
  2 495 000,- Kč  -  pivovar – oprava střechy 
     600 000,- Kč  -  budovy ZŠ – opravy, údržba, investice 
  3 960 000,- Kč  -  hrad ZUŠ – II. etapa 
     740 000,- Kč  -  hradní restaurace – Sklípek 
12 940 000,- Kč  -  budova bývalé SUS – odbor dopravy 
     697 000,- Kč  -  revitalizace sídlišť 

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 7  ve výši   1 000 000,- Kč 
Investiční transfer Nemocnici Strakonice, a.s. na zakoupení laparoskopické věže pro potřeby 
gynekologicko-porodnického oddělení strakonické nemocnice. Finanční prostředky jsou 
účelově určené a budou z rozpočtu města uvolněny pouze v případě finanční spoluúčasti 
Nemocnice Strakonice a.s. popř. jiných subjektů.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 8  ve výši  800 000,- Kč  
Finanční prostředky spojené s otevřením odloučeného pracoviště MŠ Stavbařů. 
Částka 700 000,- Kč bude použita na nákup vybavení jedné nově vzniklé třídy, částka  
100 000,- Kč bude použita na kofinancování grantového programu „Rozšíření stávajících 
kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení škol“.  
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Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 9  ve výši  750 000,- Kč  
Finanční prostředky na akci “MŠ Lidická - Rekonstrukce oplocení odloučeného pracoviště 
MŠ Spojařů.“. Stávající oplocení je nevyhovující, dochází ke vstupu cizích osob do areálu 
školky a k poškozování zařízení.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 10  ve výši   650 000,- Kč 
Výdaje spojené se stavebními úpravami a stěhováním části úřadu v budově MěÚ Strakonice, 
Velké náměstí čp. 3 (bývalá budova IPB). V přízemí budovy se zřídila nově pokladna, v 
patrech budovy sklady pro potřeby krizového řízení, odboru Š a CR, projektového manažera a 
PR.   
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 11  ve výši   690 200,- Kč 
Transfer Správě železniční dopravní cestě, státní organizace, na vypracování přípravné 
dokumentace “Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice – SO 110 
Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující)“. Úhrada transferu města bude 
provedena po konečném schválení předložené dokumentace příslušnými drážními orgány a po 
přičlenění schválené dokumentace k dokumentaci pro celkovou rekonstrukci nádraží.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 12 ve výši 56 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Lávka u strakonického hradu“. Akce je zařazena ve schváleném 
rozpočtu částečným podílem města ve výši 4 000 000,- Kč, kdy předpokládané výdaje na 
celou akci  činily 50 000 000,- Kč. Ze zadávacího řízení je cena vysoutěžená 60 000 000,- Kč.  
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 92,5% tj. 46 000 000,- Kč, která bude zaslána až 
po dokončení akce. Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města tj.  bude hrazena 
z úvěru projednaného dne 19.11.2008  usnesením č.484/ZM/2008. 
RO č. 13 ve výši 31 500 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Obytná zóna Na Muškách – komunikace“. Akce je zařazena ve 
schváleném rozpočtu částečným podílem města ve výši 8 000 000,- Kč. Celkové 
předpokládané  výdaje  činily  29 000 000,- Kč.  Ze  zadávacího  řízení  vzešly  výdaje ve výši  
39 246 535,- Kč. Na akci je získána zpětná dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj , 
která bude zaslána až po dokončení stavby . Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků 
města tj.  bude hrazena z úvěru projednaného dne 19.11.2008  usnesením č.484/ZM/2008. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 4 – 13 provést. 
 
13) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM                 
Usnesení č.601/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
 odměnu 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. 
20/2009 ze dne 5.1.2009 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  1.3.2009   
členům RM                                                          ve výši 2 550,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                  ve výši 2 350,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                        ve výši 2 010,- Kč/měsíc                 
členům ZM                                                          ve výši    870,- Kč/měsíc                                                 
II. Schvaluje 
s platností od 1.3.2009 neuvolněným členům ZM a neuvolněným členům ZM, kteří 
vykonávají funkce: členů RM, předsedů výborů ZM, předsedů komisí RM, členů výborů ZM, 
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členů komisí RM měsíční odměnu podle zastávané funkce. V případě, že zastávají takových 
funkcí více, poskytne se jim pouze jedna odměna a to ta nejvyšší. 
 
14) Změna koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agendy 21                            
Usnesení č.602/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
změnu na pozici koordinátora Projektu Zdravé Město Strakonice a MA 21. 
II. Pověřuje  
Mgr. Michala Novotného vykonáváním agendy koordinátora Projektu Zdravé město 
Strakonice a MA 21. 
 
15) Dotace z Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech 
POINT“ –  žádost o dotaci na rozšíření (upgrade) stávajícího místa Czech POINT  
Usnesení č.603/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na upgrade stávajícího místa Czech POINT do Integrovaného 
operačního programu, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 15%. Dále zastupitelstvo 
města  souhlasí s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem žádosti o dotaci. 
 
16) Zvýhodnění plateb místních poplatku formou SIPO    
Usnesení č.604/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
se zvýhodněním plateb místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů formou bezhotovostní 
inkasní platby  SIPO o částku 30,- Kč (u ročních plátců), a to od 1. 1. 2010. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu zapracovat tuto změnu do OZV o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
rok 2010. 
 
17) Udělení čestného občanství    
Usnesení č.605/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Uděluje 
za dlouholetý přínos v oblasti kultury, propagaci města v celosvětovém měřítku a výchovu 
nových generací muzikantů, čestné občanství města Strakonice panu Ladislavu Romovi a 
panu Josefu Režnému 
 
18) HC Strakonice – příspěvek                
Usnesení č.606/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 100. 000,-Kč HC Strakonice u příležitosti 100. výročí vzniku 
organizovaného hokeje ve Strakonicích a postupu do kvalifikační části soutěže.(RO č. 14 – 
bude kryto z prostředků z minulých let) 
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19) Projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“  
Usnesení č.607/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zpracovanou architektonickou studii na projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, 
Strakonice“ od  Ing. arch. Dušana Řezáče 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní 
osa 2, Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci na projekt 
„Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“ 
III. Souhlasí 
v případě získání finančního příspěvku z výše uvedeného operačního programu, 
se začleněním finančních prostředků v potřebné výši na dofinancování realizace projektu 
„Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“ do návrhu rozpočtu města Strakonice na rok 
2010 
 
20) Odpis nevymožitelných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu  
       v majetku  města Strakonice       
1.Pavelka Antonín, Strakonice 
Usnesení č.608/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odepsání pohledávky  ve výši 117 536,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa 
byt.hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
  
2.Šebelík Milan, Strakonice 
Usnesení č.609/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odepsání pohledávky ve výši 117 180,- Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá                                                                                                                                    
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní  
evidence. 
 
3.Šestáková Irena a Ladislav Bandy, Strakonice 
Usnesení č.610/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odepsání pohledávky ve výši 74 451,- Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá                                                                                                                                    
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
 
21) Zápis 1/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 9. 3. 2009   
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Usnesení č.611/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis 1/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 9. 3. 2009     
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 
 


