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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 23. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 16.12. 2009 ve velké 
zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.770/ZM/2009 
 
1) Majetkové záležitosti            
             Usnesení č.771/ZM/2009-č.794/ZM/2009 
2) OZV města Strakonice č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
             Usnesení č.795/ZM/2009  
3) OZV města Strakonice č. 6/2009 o místních poplatcích     
             Usnesení č.796/ZM/2009  
4) Návrh rozpočtu města  pro rok 2010       
             Usnesení č.797/ZM/2009  
5) Projekt „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ - schválení realizace a  
    zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice     
             Usnesení č.798/ZM/2009  
6) Projekt „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích - náměstí“ – schválení realizace a  
    zajištění  finančního krytí  projektu z rozpočtu města Strakonice     
             Usnesení č.799/ZM/2009  
7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na financování akce výstavba ZŠ Povážská   
             Usnesení č.800/ZM/2009  
8) Návrhy cen vodného a stočného na rok 2010      
             Usnesení č.801/ZM/2009  
9) Zápis ze zasedání finančního výboru dne 24.11.2009     
             Usnesení č.802/ZM/2009  
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Usnesení č.770/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 23. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Bc. Krýzová, Ing. Joza, p. Štrébl 
b) ověřovatele zápisu : pí Žiláková, MUDr. Vávra 
 
1) Majetkové záležitosti   
1) Josef a Marie Bednaříkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.771/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                      
cca 45 m2.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 45 m2, manželům 
Josefu a Marii Bednaříkovým za cenu 500,- Kč/m2. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní, vzhledem k tomu, že pozemek je určen k zřízení zástavního práva pro zajištění 
půjčky. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Radek Martíšek, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru + prodej  
Usnesení č.772/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1, dle nového geometrického plánu            
p.č.  320/307, v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 6 m2. 
II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 320/7 v k.ú. Přední Ptákovice, dle nového geometrického plánu,  
panu Radkovi Martíškovi, Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2, pokud  se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Ing. Josef Frčka a Blanka Frčková, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení 
záměru + prodej 
Usnesení č.773/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                   
cca 10 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 10 m2 manželům          
Ing. Josefu a Blance Frčkovým, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2 vzhledem k tomu, že se jedná 
o neoprávněně zaplocený pozemek, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Pov ěřuje 
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starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Paní Marie Popelková, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru + 
prodej 
Usnesení č.774/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                   
cca 9 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 9 m2 paní Marii 
Popelkové, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2 vzhledem k tomu, že se jedná o neoprávněně 
zaplocený pozemek, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Pan Petr Hanč, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru + prodej 
Usnesení č.775/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                   
cca 6 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 6 m2 panu Petrovi 
Hančovi, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2 vzhledem k tomu, že se jedná o neoprávněně 
zaplocený pozemek, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Prodej bytového domu Tovární ulice č.p. 220, na pozemku p.č.st. 240               – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č.776/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č.st. 240 o výměře 472 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří s budovou č.p. 220 nacházející se na pozemku p.č.st. 240, vše v k.ú. Nové Strakonice, 
v ulici Tovární.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemků, sousedící s domem č.p. 220: 
p.č. 596/7 o výměře 285 m2, zahrada 
p.č. 596/8 o výměře 538 m2, zahrada  
p.č. 596/9 o výměře 334 m2, zahrada  
p.č. 596/10  o výměře 278 m2, zahrada 
p.č. 596/11 o výměře 485 m2, zahrada, vše v k.ú. Nové Strakonice. 
 
7) Prodej pozemku p.č. 1131/1 a nebytového prostoru  - garáže, Žižkova ulice 
Usnesení č.777/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s prodejem stavby garáže na pozemku p.č.st. 1131/1 a pozemku p.č.st. 1131/1 o výměře             
20 m2 manželům Štěpánovi a Dis. Věře Reisingerovým,Strakonice, za jejich nabídkovou 
cenu, která činí 78.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Pozemek p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice v ulici Strojařů  
  - manželé Šedovičovi, - žádost o prodej pozemku 
  - manželé Novákovi, - žádost o prodej pozemku 
  - Richard Boř, - žádost o změnu Smlouvy o výpůjčce 
  - MUDr. Zdeňka Hadravová, - žádost o stabilnější řešení 
Usnesení č.778/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 387/ZM/2008 ze dne 25.06.2008,                        
tzn. ZM nesouhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice. 
 
9) Manželé MVDr. Miroslav Soukup a Ing. Anna Soukupová, Strakonice – užívání 
pozemku p.č. 1577 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č.779/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se sepsáním Souhlasného prohlášení o bezplatném převodu pozemku p.č. 1577 o výměře             
137 m2 v k.ú. Strakonice na manžele MVDr. Miroslava Soukupa a Ing. Annu Soukupovou, 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného Souhlasného prohlášení.  
 
10) Manželé Eduard Švihovec a Miloslava Švihovcová, Strakonice – užívání pozemku 
p.č. 584/1, částí pozemků p.č. 1280/1 a  p.č. 1277/2 vše  v  k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č.780/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se sepsáním Souhlasného prohlášení o bezplatném převodu pozemku p.č. 584/61 o výměře 
105 m2 v k.ú. Strakonice na manžele Eduarda Švihovce a Miloslavu Švihovcovou, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 1277/2 o výměře cca 24m2 a p.č. 1280/1                    
o výměře cca 14 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s prodejem částí pozemků p.č. 1277/2 o výměře cca 24 m2 a p.č. 1280/1 o výměře cca 14 m2 
vše v k.ú. Strakonice manželům Eduardu Švihovcovi a Miloslavě Švihovcové, za cenu 500,- 
Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv.  
 
11) Prodej části pozemku parc.č. 1322/1 a části pozemku parc.č. 1272/21 v kat. území 
Strakonice 
Usnesení č.781/ZM/2009 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 1272/21 o výměře 3m2 v kat. území 
Strakonice (dle geometrického plánu vyhotoveného společností Hrdlička č. 2728-70123/2009 
označená jako díl „a“ o výměře 3 m2). 
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku parc.č. 1272/21 o výměře 3m2 v kat. území Strakonice (dle 
geometrického plánu vyhotoveného společností Hrdlička č. 2728-70123/2009 označená jako 
díl „a“ o výměře 3 m2) za kupní cenu ve výši 1.710,- Kč za m2 společnosti JIHOSPOL, 
Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty 
v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Schvaluje 
Kupní smlouvu se společností  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., 
jejímž předmětem je část pozemku parc.č. 1322/1 (dle geometrického plánu vyhotoveného 
společností Hrdlička č. 2728-70123/2009 označená jako díl „f“ o výměře 228 m2) a část 
pozemku parc.č. 1272/21 o výměře 3m2 (dle geometrického plánu vyhotoveného společností 
Hrdlička č. 2728-70123/2009 označená jako díl „a“ o výměře 3 m2), vše v kat. území 
Strakonice, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce dle 
bodu II.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní  smlouvy. 
 
12) Výkup pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.782/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 284/1 o výměře 6022 m2 v k.ú. Nové Strakonice za cenu                    
205,- Kč/m2. 
 
13) Výkup zbytkových pozemků z důvodu stavby „I/22 Strakonice“  
Usnesení č.783/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem nevyužitelných zbytkových pozemků, dotčených stavbou „I/22 Strakonice“ za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy, ke dni 
podpisu kupních smluv. Tato cena bude shodná s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené 
pozemky ŘSD ČR. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
14) Směna b.j. č. 08 o výměře 65,40 m2 v ul. Luční (vlastník město Strakonice) za b.j. č. 
05 o velikosti 65,40 m2 v č.p. 449 v ul. Luční  (SJM manželé Lumír a Alena Marouškovi) 
Usnesení č.784/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu b.j.č. 08 o výměře 65,40 m2 v domě č.p. 449 ve Strakonicích 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  p.č.st. 524 v k.ú. 
Nové Strakonice (vlastnictví města Strakonice) za b.j. č. 05 o výměře  65,40 m2 v domě č.p. 
449 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  p.č.st. 524 
v k.ú. Nové Strakonice (vlastník manželé Marouškovi). 
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II. Souhlasí 
se směnou b.j. č. 08 o výměře 65,40 m2 v domě č.p. 449 včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku p.č.st. 524  v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví města 
Strakonice) za b.j. č. 05 o výměře 65,40 m2 v domě č.p. 449 včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku  p.č.st. 524  v k.ú. Nové Strakonice (vlastník manželé 
Marouškovi) v případě, že se během zákonem stanovené lhůty nepřihlásí jiný žadatel. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
15) Paní Ludmila Dendisová, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.785/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. o velikosti 3+1 (výměra bytu 76,10 m2) včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Ludmile Dendisové za cenu dle 
znaleckého posudku, která činí 776.770,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
16) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.786/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- kopírovací stroj Canon NP 6512 – 31.598,- Kč, r. poř. 2001 
- kopírovací  stroj Canon NP 6030 – 40.260,- Kč, r. poř. 2002 
Školní jídelna, ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač – box – 39.668,- Kč, r. poř. 1998 
- kopírka – 57.946,- Kč, r. poř. 2002 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
- PC IBM monitor Belinea – 2 ks á 53.397,84 Kč, r. poř. 2001 
- mycí stroj na nádobí WT 60/9 TV – 198.532,-  Kč, r. poř. 2001 
- elektrická pec – 51.583,45 Kč, převod z DD Štěkeň v r. 2001 
- chladící box BCH 1919 – 23.268,- Kč, r. poř. 1984 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
- jazyková laboratoř AZD 424 – 57.560,20 Kč, r. poř. 1994  
- kopírovací stroj SF 2118D – 60.750,80 Kč, r. poř. 1999  
- křovinořez – 25.112,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
- kopírka Canon NP 6317 – 45.945,- Kč, r.poř. 2002. 
MÚ Strakonice: 
- automobil Škoda Felicie LX – poř. cena 122.500,- Kč, r.poř.  2005. 
 
17) Směna pozemků v lokalitě „Přední Ptákovice – Na Muškách“ - úhrada daně 
z převodu nemovitostí 
Usnesení č.787/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s úhradou daně z převodu nemovitosti, týkající se směny části pozemku p.č. 320/1 o výměře            
cca 865 m2 (vlastnictví města Strakonice) za pozemek p.č. 320/247 o výměře 1427 m2 a                    
p.č. 320/261 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice (vlastnictví manželů Jana a Aleny 
Švehlových,). 
 
18) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace  MŠ Lidická, 
odloučené pracoviště Stavbařů 213,  Strakonice  
Usnesení č.788/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě  
104.800,- Kčdo  správy příspěvkové organizace MŠ Lidická, odloučené pracoviště               
Stavbařů 213, Strakonice.  Jedná se o následující movitý majetek: 
- myčky nádobí PROJECKT WM5 –  2  ks pořiz. cena á 52.400,- Kč,  cena  celkem  
104.800,- Kč. 
 
1) Demolice stavby skleníku na pozemku parc.č. st. 2178 v kat. území Strakonice, v 
areálu Městského zahradnictví 
Usnesení č.789/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 09-448 ze dne 11.8.2009 o demolici skleníku na                      
st. parc.č. 2178 v kat. území Strakonice v areálu Městského zahradnictví  uzavřené dne 
11.8.2009 mezi   městem Strakonice a společností PIVKOVICE a.s.. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu plnění z 31.12.2009 na termín 31.3.2010.  
 
1) Revitalizace sídliště Mír, Strakonice 
Usnesení č.790/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o připravovaných projektech na revitalizaci sídliště Mír ve Strakonicích. 
Příloha č. 1, 2 – situace sídliště Mír 
Příloha č.3 –  situace propojení pozemku bývalého domku Zavadilových se sídlištěm Mír 
Příloha č. 4 –  informace odboru rozvoje – IPRM 
Příloha č. 5 –  petice občanů k akci  Pěší propojení pozemku bývalého domku Zavadilových 

se sídlištěm Mír 
Příloha č. 6 –  vyjádření občanů k akci Pěší propojení pozemku bývalého domku 

Zavadilových 
 
1) ČR – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha, Hradčany  
(příslušnost k organizační složce právnické osoby - VUSS Praha, se sídlem Hradební 
772/12, 111 21 Praha, Staré Město) – výkup části pozemku p.č. 764  o výměře cca 620 m2 
a výkup části pozemku p.č. 599/2             o výměře cca 310 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.791/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 794 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 599/2 o výměře 
cca 380 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, od ČR – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 
221/1, 160 00 Praha, Hradčany  (příslušnost k organizační složce právnické osoby - VUSS 
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Praha, se sídlem Hradební 772/12, 111 21 Praha, Staré Město) za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
2) Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s., se sídlem Radošovice 83  - výkup 
části pozemku p.č. st. 209/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.792/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. st. 209/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Nové Strakonice od  firmy 
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s., se sídlem Radošovice 83, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
3) Rostislav Švarc – výstavba garáží na pozemku parc.č. 384/1  v kat. území Strakonice 
Usnesení č.793/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 09-233 ze dne 20.5.2009 
uzavřené mezi městem Strakonice a panem Rostislavem Švarcem. Předmětem dodatku je 
provedení úprav zpevněných ploch na části pozemku parc.č. 384/7 v kat. území Strakonice  za 
následujících podmínek: 
-  zpevněná plocha bude vybudována tak, aby došlo k napojení na stávající zpevněnou plochu 
před sousedními garážemi  (tzn. rozšíření o cca 2,6 m až k vjezdům nových garáží) – povrch: 
asfaltobeton na štěrkovém hutněném loži 
- úpravy pozemku budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města, a to nejpozději 
s převodem  pozemku pod garážemi - část parc. č. 384/1 v kat. území Strakonice. 
 
4) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.794/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Město  Strakonice  - kap. komunikace: 
- ocelová čekárna na Zadním Podskalí – poř. cena 20.804,- Kč, stáří asi 30 let 
Město Strakonice – kap. majetkový odbor: 
- kolna v Zahradnictví u Blatenského mostu – poř. cena 72.486,- Kč, r.poř. 1966  
- kolotoč CH-D-003-03 z dětského hřiště u OD Labuť  – poř. cena  34 510 Kč, r.poř. 2005  
MěKS Strakonice: 
- počítač TRILINE  - poř. cena 25.769,- Kč, r.poř. 2002 
- PC Comfor Primo – poř. cena 21.296,50 Kč, r.poř. 2002.  
 
2) OZV města Strakonice č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů   
Usnesení č.795/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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se zněním obecně závazné vyhlášky č.5/2009 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
3) OZV města Strakonice č. 6/2009 o místních poplatcích     
Usnesení č.796/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
se zněním města obecně závazné vyhlášky č.6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
města Strakonice č. 2/2004 o místních poplatcích  
 
4) Návrh rozpočtu města  pro rok 2010       
Usnesení č.797/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
Rozpočet města pro rok 2010,  který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :        677 410 000,-  Kč 
Výdaje (včetně splátek úvěrů) :     858 563 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů :  -  181 153 000,-  Kč     
Přijatý úvěr – ZŠ Povážská      110 000 000,- Kč 
Zapojení prostředků minulých let :          71 153 000,-  Kč      
 
5) Projekt „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ - schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č.798/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ a předložení 
žádosti o poskytnutí podpory do vyhlášeného programu Podpory bydlení Ministerstva pro 
místní rozvoj (celkové výdaje projektu 10.500.000,- Kč).  
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 6.500.000,- Kč.  
  
6) Projekt „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích - náměstí“ – schválení realizace a 
zajištění  finančního krytí  projektu z rozpočtu města Strakonice     
Usnesení č.799/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“ a předložení žádosti o 
poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
(deprivované zóny „Sídliště MÍR“), do Integrovaného operačního programu, Oblasti 
intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) - 
Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu 18.289.000,- Kč). 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.743.350,- Kč.  
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“  z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 15.545.650,- Kč 
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7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na financování akce výstavba ZŠ Povážská   
Usnesení č.800/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s ČSOB, a.s. na financování akce „Výstavba ZŠ 
Povážská Strakonice“ z důvodu časového posunutí čerpání a splácení úvěru  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
8) Návrhy cen vodného a stočného na rok 2010      
Usnesení č.801/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
pro období 1. ledna 2010 – 31. prosince 2010 s kalkulací dle varianty A 32 
II. Schvaluje 
na toto období 
    cenu vodného  42,98 Kč včetně DPH  
    cenu stočného  26,12 Kč včetně DPH 
III. Souhlasí 
s výší nájemného z vodohospodářské infrastruktury za období  1. ledna 2010 až  31. prosince 
2010 ve výši  32 000 tis. Kč. 
 
9) Zápis ze zasedání finančního výboru dne 24.11.2009     
Usnesení č.802/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze zasedání finančního výboru dne 24.11.2009  
        
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 
 


