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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 19. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 17.6. 2009 ve velké 
zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
Zahájení jednání  Usnesení č.617/ZM/2009 
 
1) Přísedící u Okresního soudu           
             Usnesení č.618/ZM/2009  
2) Prezentace výsledků hospodaření obch.společností s majetkovou účastí města   
    (Měšťanský pivovar a.s., Odpady Písek s.r.o.) 
             Usnesení č.619/ZM/2009  
3) Rozpočtová opatření         
             Usnesení č.620/ZM/2009  
4) Integrovaný plán rozvoje města Strakonice      
             Usnesení č.621/ZM/2009  
5) Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací     
             Usnesení č.622/ZM/2009  
6) Dodatek č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti  
    odpadového hospodářství           
             Usnesení č.623/ZM/2009  
7) Majetkové záležitosti         
             Usnesení č.624/ZM/2009-č.667/ZM/2009 
8) Změna ceny jízdného hromadné osobní dopravy na území města   
             Usnesení č.668/ZM/2009  
9) Závěrečný účet města za r. 2008        
             Usnesení č.669/ZM/2009  
10) Projekt „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“    
             Usnesení č.670/ZM/2009  
11) Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strak.“    
             Usnesení č.671/ZM/2009  
12) Projekt „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“   
             Usnesení č.672/ZM/2009  
13) Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“    
             Usnesení č.673/ZM/2009  
14) Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“   
             Usnesení č.674/ZM/2009  
15) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci projektu Otavská plavba  
             Usnesení č.675/ZM/2009  
16) Zápis č. 2/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 6. 2009    
             Usnesení č.676/ZM/2009  
17) Zápis  ze zasedání finančního výboru dne 9. 6. 2009     
             Usnesení č.677/ZM/2009  
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Usnesení č.617/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 19. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Křiváčková, p. Šrámek, Mgr. Cháberová 
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Pavelka, Mgr. Parkosová 
c) volební komisi (k bodu č. 19/1) : Ing. Joza, pí Rabová, MUDr. Gregora 
 
1) Přísedící u Okresního soudu           
Usnesení č.618/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích: 
Ing. Václav Kabát 
Ing. Jan Krch  
Mgr. Alena Lípová 
Václav Štorek 
Mgr. V ěra Maříková 
Zuzana Kapounová 
Miroslava Vondrysková 
Růžena Dušková 
Eva Gajerová 
 
2) Prezentace výsledků hospodaření obch.společností s majetkovou účastí města   
    (Měšťanský pivovar a.s., Odpady Písek s.r.o.) 
Usnesení č.619/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2008: 
- Měšťanský pivovar a.s. 
- Odpady Písek s.r.o. 
 
3) Rozpočtová opatření  
Usnesení č.620/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 39  ve výši  600 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akce „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve 
Strakonicích – I. a II. etapa“. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy“, která nebude letos realizována. 
RO  č. 47  ve výši  1 500 000,- Kč  
Investiční transfer Tenis klubu Strakonice, o.s. na výstavbu tříkurtové pevné tenisové haly ve 
stávajícím areálu Tenisového klubu Strakonice, o.s.  
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy“, která nebude letos realizována. 
RO  č. 48  přesun finančních prostředků ve výši  5 331 000,- Kč v rámci majetkového odboru 
Navýšení výdajů na akce: 
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431 000,- Kč komunikace - investice  - dofinancování projektu Velké náměstí 
1 300 000,- Kč komunikace - investice 

       950 000,- Kč komunikace – opravy  
       600 000,- Kč chodníky – investice  
        důvodem navýšení na uvedených položkách jsou zejména akce:  
                                    novostavba chodníku – propojení ul. Dr. Fifky a ul. Dubského, ocelové   
                                    zábradlí u křižovatky  Spojařů, chodník Dražejov, oprava komunikace  
                                    Nad Lomečkem, demolice betonové  plochy u pivovaru, dofinancování  
                                    akce Komunikační  propojení ul. Kosmonautů a Spojařů, realizace  
                                    dalších drobných  oprav a financování zadaných projektů komunikací                                                        
       150 000,- Kč stavební úpravy obřadní síně - Revitalizace strakonického hradu   
    1 400 000,- Kč výstavba parkovacích stání v ulici Kosmonautů  
       500 000,- Kč cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez – II. etapa   
       - prodloužení cyklostrasy od Blatského rybníka až k mutěnickému jezu 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akcí, které nebudou v roce 2009 realizovány 
v plném rozsahu nebo při jejich realizaci dojde k úspoře fin. prostředků oproti schválenému 
rozpočtu 
- 431 000,- Kč projektová dokumentace – objekty u hřbitova 
-  3 000 000,- Kč protipovodňová ochrana 
 -  1 000 000,- Kč       pivovar – oprava střechy  
 -     900 000,- Kč bytový dům Jezárka 13 
RO  č. 50  ve výši  5 000 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akci „Cyklostezka Strakonice – Hajská – Sedlíkovice“.  
Rozpočtové opatření bude kryto z odpočtu daně z přidané hodnoty při změně režimu. 
RO  č. 51  ve výši  1 400 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na projekt „Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně“ – podíl města. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy“, která nebude letos realizována. 
RO č. 52  ve výši  300 000,- Kč 
Transfer Římskokatolické farnosti Strakonice na projektovou dokumentaci na kostel sv. 
Václava. Rozpočtové opatření bude z části kryto přesunem z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy“ ve výši 200 000,- Kč, z části přesunem z akce „Přístavba 
přístřešku pro zvěř“ ve výši 100 000,- Kč. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 39, 47, 48, 50 - 52  provést. 
III.  Bere na vědomí   
Přehled rozpočtových opatření roku 2009 
 
4) Integrovaný plán rozvoje města Strakonice      
Usnesení č.621/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v návaznosti na Závěry zjišťovacího řízení provedeného podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, předložený 
dokument „Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)“  
II. Bere na vědomí 
maximální výši dotace přidělenou na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
z Integrovaného operačního programu, tj. 4.776.436 EUR 
III. Schvaluje 
podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice, které vznikly v souvislosti 
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se snížením částky alokované na realizaci IPRM Strakonice z Integrovaného operačního 
programu, tj.: 

• aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích (snížení celkového finančního plánu IPRM, 
přesun čerpání finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky)  

• snížení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit 
v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
5) Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací     
Usnesení č.622/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
A. dodatek č. 3 ke zřizovací listině STARZ Strakonice 
B. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MěKS Strakonice  
C. dodatek č. 2 ke zřizovací listině MÚSS Strakonice 
D. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ A.B. Svojsíka Srakonice 
E. dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Čtyřlístek Strakonice 
F. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Šmidingerovy knihovny Strakonice 
G. dodatek č. 4 ke zřizovací listině  ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice 
H. dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Dukelská Strakonice 
I. dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Poděbradova Strakonice 
J. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ U Parku Strakonice 
K. dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Povážská Strakonice 
L. dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Lidická Strakonice 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit dodatky zřizovacích listin k podpisu starostovi města 
 
6) Dodatek č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového  hospodářství           
Usnesení č.623/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002, který stanovuje, že poplatek za uložení 
odpadu na skládku Vydlaby se bude městu Strakonice vracet v plné výši, a to čtvrtletně, 
zpětně.    
 II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
7) Majetkové záležitosti    
1) Libor Štětka, Marcela Štětková, Nový Dražejov – žádost  o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.624/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem pozemků p.č. 1275/1 o výměře 71 m2  a p.č. 1275/2 o výměře 386 m2                     
v k.ú. Dražejov u Strakonic, za účelem vybudování  reklamní plochy k provozovně žadatelů, 
vzhledem  k tomu, že územním plánem nejsou  předmětné pozemky určeny k zastavění a jsou 
součástí nezastavitelných území. 
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Současně i část požadovaného pozemku zasahuje pod plánovanou cyklostezku.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Radek a Jaroslava Paulíkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.625/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře                     
cca  40 m2,  jež navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů – přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu, dle schváleného regulačního plánu pro danou lokalitu. 
 
3) Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č.626/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře              
cca   90 m2, jež navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele – přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu,  dle schváleného regulačního plánu pro danou lokalitu.   
 
4) Monika Šedinová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.627/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pouze  části pozemku p.č. 358/3 o výměře  cca 200 m2, jež 
navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelky, v k.ú. Strakonice, dle schváleného regulačního 
plánu. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
5) Ondřej Šulc, Dana Šulcová, Strakonice  – žádost   o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č.628/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 358/4 o výměře 35 m2  v k.ú. Strakonice, 
náležející k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu. Přesná výměra bude 
určena na základě geometrického plánu.  
 
6) František  a Hana Vachuškovi,  Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.629/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 358/3 o výměře cca 120 m2                        
v k.ú. Strakonice, náležející k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu. Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
7) Radek Cinádr, Monika Cinádrová, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.630/ZM/2009 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 13 m2 a části 
pozemku p.č. 1285/5 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. Strakonice, přesná výměra bude určena 
na základě geometrického plánu.  
 
8) Zdeněk Kadlec, Marie Kadlecová, Strakonice - žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.631/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku 695/3 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 30 m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
9) Společenství vlastníků pro dům čp. 144, 336, Klostermannova 144, Strakonice – 
žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.632/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  celého areálu dvora -  pozemků p.č. 645/3 o výměře 839 m2,  
p.č. st. 756 o výměře 19 m2, p.č.st. 757 o výměře 18 m2, p.č.st.758 o výměře 18 m2,         
p.č.st. 759 o výměře 18 m2 , p.č.st. 760 o výměře 18 m2, p.č. st. 761  o výměře 18 m2,               
p.č.st. 762 o výměře 18 m2 , p.č.st. 763 o výměře 18 m2 , p.č.st. 764 o výměře 18 m2                
vše v k.ú. Nové Strakonice.  
II. Doporu čuje 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
10) Ing. Václav Hoštička, SRSoft spol s r.o., Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.633/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 570 o výměře 598 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
za cenu minimálně 500,- Kč za m2. 
 
11) Václav Vachuška, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.634/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695 dle PK v k.ú. Modlešovice,                      
za účelem umístění včelstev.  
II. Doporu čuje 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
12) Ing. Michal Douša, Kladno 1, PSČ 272 01 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.635/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 209/1 v k.ú. Strakonice o výměře                 
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cca 710 m2, jež se nachází u řeky Otavy, vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr je v rozporu 
s projednanými projekty města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
13) František Šíma, Strakonice, zastupující dceru paní Marii K řešničkovou, Strakonice 
-  žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.636/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/18 v k.ú. Dražejov u  Strakonic,                  
o výměře cca 24 m2, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
14) Manželé JUDr. Zdeněk Lacina a paní Mgr. Lenka Lacinová, Strakonice, paní 
Václava Zemenová, Strakonice I – vyhlášení záměru a prodej pozemků 
Usnesení č.637/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části parcely č. 628/126 o výměře cca 40 m2 a části parcely         
č. 628/126 o výměře cca 150 m2, vše v kat. území Nové Strakonice. 
II. Souhlasí 
v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce a po uplynutí zákonem stanovené lhůty 
- s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 40 m2 v kat. území Nové Strakonice 
manželům Lacinovým za kupní cenu 500,- Kč za m2  
- s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 150 m2 v kat. území Nové Strakonice            
paní Zemenové za kupní cenu 500,- Kč za m2.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
15) Anna Pešková, za členy petičního výboru, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.638/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení ZM číslo 55/ZM/2007 ze dne 7.3.2007 a číslo  375/ZM/2008 ze dne  25.6.2008,  
a to do doby celkového vyřešení využití celého areálu.   
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
16)  Pan Bc. Vladimír Babka, Strakonice – vyhlášení záměru a směna pozemku p.č. 120  
o výměře cca 2 m2 za část pozemku p.č. 185/2  o výměře cca 27 m2 (vlastnictví města 
Strakonice), vše v k.ú. Střela 
Usnesení č.639/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 185/2 o výměře cca 27 m2  (vlastnictví 

města Strakonice ) za část pozemku p.č. 120 o výměře cca 2 m2 (vlastnictví p. Bc. Vladimíra 
Babky), vše v k.ú. Střela.   

II. Souhlasí 



 8 

se směnou části pozemku p.č. 185/2 o výměře cca 27 m2  (vlastnictví města Strakonice) za část 

pozemku p.č. 120 o výměře cca 2 m2 (vlastnictví p.Bc. Babky), vše v k.ú. Střela,   po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce s doplatkem p. Bc.Babky za 
cca 25 m2 pozemku (rozdíl ve směňovaných výměrách) ve výši 250,-Kč za m2. Přesné 
výměry budou určeny na základě geometrického plánu. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
17) Budova trafostanice na st. parcele č. 3540 v kat. území Strakonice – záměr a prodej 
pozemku 
Usnesení č.640/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej stavby trafostanice na st. parc.č. 3540 v kat. území Strakonice. 
II. Souhlasí 
s prodejem stavby trafostanice na st. parc.č. 3540 v kat. území Strakonice společnosti E.ON.  
za cenu stanovenou znaleckým posudkem + nájemné, které město uhradí ÚZSVM v případě, 
že se nepřihlásí jiný zájemce a po uplynutí zákonem stanovené doby. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Manželé Stanislav Křivanec a Irena Křivancová, Praha – žádost o prodej pozemku 
p.č. 770/24 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č.641/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 770/24 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice,                 
o výměře 87 m2. 
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 770/24 o výměře 87 m2 v k.ú. Strakonice manželům Stanislavu 
Křivancovi  a Ireně Křivancové, za cenu 250,- Kč za m2, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru na prodej pozemku nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
20) Společenství vlastníků jednotek č.p. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č.642/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře          
cca 16,4 m2  za účelem výstavby železobetonových lodžií. 
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře cca 16,4 m2, za účelem 
výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek 
Mládežnická 1239, Mládežnická 1239, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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21) ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov  – bezúplatný převod 
pozemků p.č. 1091/1 o výměře 148 m2, p.č. 1114/3  o výměře 85 m2, vše v k.ú. Strakonice 
a p.č. 598/5 o výměře 493 m2 v  k.ú. Střela   
Usnesení č.643/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem  pozemků p.č. 1091/1 o výměře 148 m2, p.č. 1114/3 o výměře             
85 m2, vše v k.ú. Strakonice a pozemku p.č. 598/5 o výměře 493 m2 v k.ú. Střela od 
Pozemkového fondu ČR na město Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
22) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město -  bezúplatný převod pozemku p.č. 815 o výměře 312 m2  
v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.644/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 815 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Strakonice od ČR – 
ÚZSVM na město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
23) ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 844/52b, České 
Budějovice - převod pozemků p.č. 87  o výměře 4214 m2 a p.č. 73/1  o výměře 5763 m2 , 
vše v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č.645/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  podáním  žádosti  o převod pozemků   p.č. 87  o výměře 4214 m2 a p.č. 73/1 o  výměře 
5763 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice ČR – Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského 
kraje, Pražská tř. 844/52b, České Budějovice. 
 
24) Paní Marie Baloušková, Strakonice (spoluvlastnický podíl 1/2), paní Anna 
Hrazdírová, Strakonice (spoluvlastnický podíl 1/2) – výkup pozemku p.č. 744/3 o výměře 
69 m2 a  p.č. 625/11 o výměře 68 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, paní RNDr. Alena 
Trávni čková, Strakonice –  výkup pozemku p.č. 744/2  o výměře 18 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Usnesení č.646/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemků p.č. 744/3 o výměře 69 m2, p.č. 625/11 o výměře 68 m2 a p.č. 744/2        
o výměře 18 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice.  
 
25) Paní Marie Barabášová, Liberec (spoluvlastnický  podíl ¼) ,  paní Jana Mlíčková, 
Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) paní Vlasta  Slavová,  Písek (spoluvlastnický  podíl 
¼), a paní  Bohuslava Škopová, Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) – výkup pozemku 
p.č. 770/40 v k.ú. Strakonice  o výměře 29 m2  
Usnesení č.647/ZM/2009 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 770/40 o výměře 29 m2  v k.ú. Strakonice za cenu 150,- Kč za m2 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
26) Pan Pavel Mašek, Strakonice – výkup pozemku   p.č. 521/6  v k.ú. Strakonice o 
výměře 1546 m2  
Usnesení č.648/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 521/6 o výměře 1546 m2  v k.ú. Strakonice.  
 
27) Vybudování Nízkoprahového centra pro mládež - výkup pozemku p.č. 1247/3 o 
výměře 642 m2 a části pozemku p.č. 1219/4 o výměře  cca 150 m2, vše   v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.649/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 1247/6 v k.ú. Strakonice o výměře 642 m2  za cenu  150 Kč za m2 
včetně úhrady daně z převodu nemovitostí.  
II. Souhlasí  
s výkupem části pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 150 m2 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem                             
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, na město Strakonice. Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
28) Pozemek parc.č.st. 2105 pod bytovým domem čp. 1065 v kat. území Strakonice – 
výkup id. podílu ve výši 4367/15480 na pozemku p.č. st. 2105 v kat. území Strakonice 
Usnesení č.650/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem ideálního podílu ve výši 4367/15480 na pozemku parc.č. st. 2105 v kat. území 
Strakonice za kupní cenu dle znaleckého posudku.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
29) Bytová jednotka č. 3, ul. P. Bezruče ,Strakonice – přímý prodej 
Usnesení č.651/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 3 v domě č.p. 610,  ul. P. Bezruče ve Strakonicích, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, panu Pavlu Žákovi, Praha 9, za cenu 
852.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
30) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice – žádost o změnu usnesení 
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Usnesení č.652/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 12.7.2007, týkající 
se posunutí prodloužení zahájení výstavby vícepodlažního domu s kancelářskými prostory a 
s byty  o 1 rok, tj. 3 roky od vyřešení majetkových vztahů a s posunutím termínu dokončení 
této stavby o 1 rok , tj. do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení (tzn. dokončení 
výstavby do 6 let od vyřešení majetkových vztahů). 
II. Nesouhlasí 
s  prodloužením termínu splatnosti zálohy na kupní cenu dle smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a trvá na úhradě zálohy na kupní cenu  na základě zaslané výzvy.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
31) Radek Martíšek , Strakonice – žádost o prodloužení stavebního povolení – Dodatek 
ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení č.653/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku číslo 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, ze dne 18.7.2003, 
uzavřené mezi městem Strakonice a panem Radkem Martíškem, Strakonice, kde bude posunut 
termín dokončení stavby rodinného domu o ½ roku tj. nejpozději do 31.12.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
32) Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.654/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
- stůl obřadní – poř. cena 22.600,- Kč, r. poř. 1993  
- čelní stěna – poř. cena 36.779,- Kč, r. poř. 1993  
- věšáková stěna – poř. cena 26.644,- Kč, r. poř. 1993  
- sedačka kožená – poř. cena  27.606,- Kč, r. poř. 1993  
- koberec z obřadní síně – poř. cena  33.500,- Kč, r. poř. 1993  
- kopírovací stroj DI-151 A4 – 25.731,- Kč, r. poř. 2003   
- kopírovací stroj EP 1054- 28.446,80 Kč, r. poř. 2003    
- kopírovací stroj – 31.524,80 Kč, r. poř. 2003    
- kopírovací stroj UTAX CD 1020 – 159.942,- Kč, r. poř. 2003. 
Mateřská škola, A.B.Svojsíka, Strakonice: 
- multifunkční sestava ALICE – poř. cena 21.776,- Kč, r. poř. 2002. 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413: 
- kopírovací stroj Canon NP 6016 – poř. cena 21.480,- Kč, r. poř.  2004 
STARZ  Strakonice: 
- Solárium Alaska –  poř. cena 35.000,- Kč, r.poř. 2004 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač – poř. cena 38.158,80 Kč, r.poř. 1999 
- počítač PC 386 – poř. cena 28.000,- Kč, r.poř. 1993 
- počítač – poř. cena 40.430,10 Kč, r.poř. 1994 
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- počítač PC 386SX -  poř. cena 30.000,- Kč, r.poř. 1994 
- počítač PC AT 486/33 – poř. cena 56.503,70 Kč, r.poř. 1994 
- počítač PC 486DX2-66 – 45.849,90 Kč, r.poř. 1995 
- počítač HSW – poř. cena 52.829,80 Kč, r.poř. 2000 
- počítač síť (dovyb.) – 72.128,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
¨- počítač Lintec Classic – poř. cena 27.899,90 Kč, r.poř. 2001 
- televizor Televizion – 24.990,- Kč, r.poř. 1995 
- soubor počítačové sestavy – 47.356,- Kč, r.poř. 2005 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
- programové vybavení – poř. cena 30.000,- Kč, r.poř. 2002 
- jazyková laboratoř AZD  424 – poř.cena 57.560,20 Kč, r.poř. 1994 
- speciální stůl – 20.209,- Kč, r.poř. 1995 
MÚSS Strakonice: 
- PC IBM monitor Belinea – poř. cena 53.397,84 Kč, r.poř. 2001 
- digitální elektronická váha – poř. cena 44.245,- Kč, r.poř. 2001 
- ruční Bermixer Turbo 30 – 40.014,- Kč, r.poř. 2001. 
 
33) Majetek ze Školní jídelny Plánkova při ZŠ a MŠ Povážská Strakonice  
Usnesení č.655/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku  s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč ze ŠJ Plánkova 
(součást ZŚ a MŠ Povážská), která bude zrušena k 30.6.2009: 
- Elektrická  pec TPE 30A – poř. cena 57.991,50 Kč, r.poř. 1997, inv. číslo A12305068 
- Elektrický  kotel 150 IEB150/900 – 2 ks  poř. cena á  94.395,- Kč, r.poř. 2000,                           
inv.č. A12305065, A12305066 
- Mycí stroj LS 10 Zanussi – poř. cena 155.952,- Kč, r.poř. 2001, inv. č. A12305067 
- Elektrická pánev 100 litrů – poř. cena 149.880,- Kč, r.poř. 2003, inv.č. A12305064 
- Pánev elektrická s motorov. sklápěním – poř. cena 156.259,- Kč, r.poř. 2004,                        
inv.č. A12305074. 
-  Zásobník na talíře - 4 ks á 20.236,50 Kč, r.poř. 1970, inv. č. A12305030, A12305031, 
A12305032,  A12305033 
- Škrabka na brambory - poř. cena 25.604,- Kč, r.poř. 1970, inv. č. A12307002. 
II. Souhlasí  
s odprodejem majetku ze Školní jídelny Plánkova Strakonice při ZŠ a MŠ Povážská 
Strakonice,  o jehož převedení nemají zájem organizace města Strakonice, v případě zájmu 
školám ve správním obvodu města Strakonice, za ceny stanovené ve spolupráci ZŠ a MŠ 
Povážská a likvidační komise města Strakonice s ohledem na zůstatkové ceny majetku po 
provedení odpisů. Jedná se o výše uvedený majetek s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
a o majetek s pořiz. cenou do 20.000,- Kč, jehož odprodej projednávala RM dne 13.5.2009.  
 
34) Demolice stavby - skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice, v areálu 
Městského zahradnictví  
- žádost společnosti Pivkovice a.s., Ing. Radek Boška – získání konstrukce stavby 
skleníku 
Usnesení č.656/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s demolicí stavby skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o demolici se společností Pivkovice a.s., kde předmětem smlouvy bude 
odstranění skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice, dle „Sdělení k záměru 
odstranit stavbu“, č.j.: SÚ/673/673/09/Ho ze dne 01.04.2009. 
Společnost Pivkovice a.s. převezme práva a povinnosti z předmětného „Sdělení“ a materiál 
získaný z demoličních prací bude převeden do vlastnictví této společnosti.  
Společnost Pivkovice a.s. nebude požadovat od města Strakonice žádné finanční plnění.  
III. Souhlasí 
s vyřazením objektu skleníku z majetku města Strakonice.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o demolici. 
 
35) Vodovod „VAJAX Strakonice“ 
Usnesení č.657/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru - stavby „vodovodu VAJAX Strakonice“ - vodovodní řad v délce  cca 925 m. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
36) Smlouva o bezúplatném převodu stavby vodního díla - odlučovače ropných látek 
(LAPOL) na pozemku parc.č. st. 800/3 v kat. území Strakonice  
Usnesení č.658/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu stavby vodního díla - odlučovače ropných látek 
na pozemku parc.č. st. 800/3 v kat. území Strakonice do vlastnictví České republiky. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
37) Sallerova  výstavba Objekt IV. s.r.o. - dopravní napojení nákupního centra v lokalitě 
Katovická  - doplnění  
Usnesení č.659/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
A/ Přijetí finan čního daru 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru od Sallerovy výstavby Objekt IV. s.r.o. ve výši, která pokryje 
náklady spojené s odkupem dopravního napojení nákupního centra v lokalitě Katovická dle 
znaleckého posudku předloženého Sallerovou výstavbou Objekt IV. s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
B/ Uzavření kupní smlouvy 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je dopravní napojení nákupního centra 
v lokalitě Katovická, za kupní cenu  ve výši znaleckého posudku se Sallerovou výstavbou  
Objekt IV. s.r.o. 
II. Souhlasí 
aby předmětem shora uvedené kupní smlouvy byla i parcela č. 270/6 s chodníkem                 
v k.ú. Strakonice.  
III. Pov ěřuje 
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starostu města podpisem kupní smlouvy.  
 
38) Doplnění usnesení v souvislosti s žádostí o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti se Zásadami realizace staveb komunikací  
a inženýrských sítí obecného zájmu (usnesení ZM č. 584/ZM/2009 ze dne 18.3.2009) 
ŽADATEL: Ing. Václav Zeman, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.660/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení ZM č. 584/ZM/2009 ze dne 18.3.2009 o pozemky dotčené stavbou kanalizačního 
řadu. Jedná se pozemky p.č. dle KN 1269/1 a 439/12 v k.ú. Strakonice, dále p.č. dle KN 1346 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
1) SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice – žádost o prodej pozemku  –  cenová 
nabídka 
Usnesení č.661/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 125 m2. 
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 726/17 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice, na které je 
vybudováno schodiště pro přístup do jižní části 2. nadzemního nároží objektu OD Labuť, a 
dále s prodejem části pozemku p.č. 726/17 o výměře cca 101 m2  v k.ú. Nové Strakonice, 
která tvoří část parkovací plochy za OD Labuť, společnosti SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 
30, Strakonice, za cenu 900,-Kč/m2, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se 
nepřihlásí jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
III. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 726/17 a p.č. 726/8 o výměře cca 840 m2 , vše v k.ú. Nové 
Strakonice, které jsou dotčeny zástavbou prostoru před OD Labuť dle předložené studie 
(včetně budoucí pasáže),  za cenu 900,-Kč/m2 , společnosti SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 
30, Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Prodej bude 
řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní za podmínky nejpozději do 3 let od podpisu kupní 
smlouvy zahájit výstavbu před OD Labuť a do 6 let  předmětnou stavbu  dokončit. Další 
podmínkou je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena a po 
ukončení stavby uzavření smlouvy o věcném břemenu spočívající v právu chůze a jízdy 
v budoucí pasáži ve prospěch města. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv.  
 
2) Prodej pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky 
Usnesení č.662/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky,  
žadatelům, v tomto pořadí: 
1) Vladimír Bílek, Krále J. z Poděbrad 835, Strakonice za cenu 810,- Kč /m2  
2) Veronika Matoušková, Stavbařů 226, Strakonice za cenu 805,- Kč/m2   
3) Vojtěch a Ilona Mikešovi, Poděbradova 843, Strakonice za cenu  800,- Kč/m2  
S budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 
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Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní  budou uvedeny podmínky výstavby rodinného domu. 
To znamená zahájit výstavbu rodinného domu na předmětném pozemku nejpozději do 2 let od 
podpisu budoucí kupní smlouvy a do 5-ti let od podpisu budoucí smlouvy kupní dokončit 
stavbu předmětného rodinného domu. 
Kupní smlouva bude uzavřena ve lhůtě od 1.1.2018 do 30.6.2018. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) PJ develop a.s., se sídlem  Lannova tř. 136, České Budějovice – vyhlášení záměru a 
směna pozemků 
Usnesení č.663/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 1268/2 o výměře 525 m2 ve vlastnictví města 
Strakonice za část pozemku p.č. 353/3 o výměře cca 104 m2  a část pozemku p.č. 361/1                   
o výměře cca 545 m2 , vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví PJ develop a.s. Lannova tř. 136, 
České Budějovice.   
II. Souhlasí  
se směnou pozemku p.č. 1268/2 o výměře 525 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města 
Strakonice za část pozemku p.č. 353/3 o výměře cca 104 m2  a část pozemku p.č. 361/1                   
o výměře cca 545 m2 ,vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví PJ develop a.s. Lannova tř. 136, 
České Budějovice,  po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný 
zájemce. Přesné výměry budou určeny na základě geometrického plánu. 
Uvedená směna je podmíněna dořešením majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 353/4 o 
výměře cca  374 m2 v k.ú. Strakonice (na kterém bude vybudována cyklostezka ve směru 
Strakonice – Nový Dražejov) tak, že bude ve vlastnictví města Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
4) Reta com s.r.o., se sídlem Volyňská 158, Strakonice – uzavření darovací smlouvy  
Usnesení č.664/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací  smlouvy s firmou Reta com s.r.o. se sídlem Volyňská 158, Strakonice 
týkající se převodu  pozemku p.č. 353/4 o výměře cca  374 m2 v k.ú. Strakonice na město 
Strakonice, z důvodu vybudování cyklostezky ve směru Strakonice – Nový Dražejov. Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
5) Bytová jednotka č. 5, ul. Bezděkovská ,Strakonice – přímý prodej 
Usnesení č.665/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. 5 v domě č.p. 74,  ul. Bezděkovská ve Strakonicích včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku manželům Zitě a Marcelovi Sklářovým, 
Strakonice a Řepiště, Frýdek Místek, za cenu 900.010,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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6) Bytová jednotka č. 74, ul. Na Ohradě, Strakonice – přímý prodej 
Usnesení č.666/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. 074 v domě č.p. 87,  ul. Na Ohradě ve Strakonicích včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Ivaně Jonové, Radomyšl, za cenu 
505.010,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) Majetek ze Školní jídelny Plánkova při ZŠ a MŠ Povážská Strakonice  
Usnesení č.667/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s odprodejem majetku ze Školní jídelny Plánkova Strakonice při ZŠ a MŠ Povážská 
Strakonice,  o jehož odkoupení nemají zájem školy ve správním obvodu města Strakonice, 
případným dalším zájemcům za ceny stanovené ve spolupráci ZŠ a MŠ Povážská a likvidační 
komise města Strakonice. 
 
8) Změna ceny jízdného hromadné osobní dopravy na území města   
Usnesení č.668/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu ceny jízdného pro dospělou osobu v I. tarifním pásmu ze 6,- Kč na 7,- Kč a zavedení 
jednoho tarifního pásma na celém území města Strakonice včetně přilehlých osad, a to 
v souladu s předloženým návrhem (viz. příloha) 
 
9) Závěrečný účet města za r. 2008       
Usnesení č.669/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací a    
to bez výhrad 
 
10) Projekt „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“    
Usnesení č.670/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
(celkové výdaje projektu 39.017.920,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 
23.208.752,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.740.657,- Kč, a 
dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 15.809.168,- Kč na financování 
nezpůsobilých výdajů projektu 



 17 

III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
21.468.095,- Kč 
 
11) Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strak.“    
Usnesení č.671/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj 
místních komunikací (celkové výdaje projektu 17.513.805,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 16.794.700,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 1.259.603,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 
719.105,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 15.535.097,- Kč 
 
12) Projekt „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“   
Usnesení č.672/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury 
základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 22.600.000,- Kč 
– z toho celkové způsobilé výdaje projektu 22.600.000,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
1.695.000,- Kč 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Modernizace Základní školy F.L.Čelakovského, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
20.905.000,- Kč 
 
13) Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“    
Usnesení č.673/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje 
realizaci projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ a předložení žádosti 
o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 
– Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální 
integraci (celkové výdaje projektu 31.200.000,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje 
projektu 31.200.000,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.340.000,- Kč 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 28.860.000,- Kč 
 
14) Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“   
Usnesení č.674/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.2. Revitalizace památek a využití 
kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 21.500.000,- Kč). 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.612.500,- Kč. 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19.887.500,- Kč. 
 
15) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci projektu Otavská plavba  
Usnesení č.675/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Strakonice a Regiem 
Písek, o. p. s., Budějovická 102, 397 01 Písek, IČ 26076462, v rámci projektu Otavská 
plavba. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
III. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků ve výši 950 000,- Kč z rozpočtu města pro rok 2010 
v případě získání dotace. 
 
16) Zápis č. 2/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 6. 2009    
Usnesení č.676/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 2/2009 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 6. 2009 
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17) Zápis  ze zasedání finančního výboru dne 9. 6. 2009     
Usnesení č.677/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis  ze zasedání finančního výboru dne 9. 6. 2009  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 
 


