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U s n e s e n í 
z 27. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 8. 9. 2010 ve velké zasedací  
místnosti MěÚ Strakonice 
 
 
Program: 
 
Zahájení jednání                                                                          Usnesení č.912/ZM/2010 
 
1)  Zpráva o plnění usnesení ZM za I. pol. 2010                                Usnesení č.913/ZM/2010 
 
2) Přehodnocení projektového zpracování lokality Podskalská – Lázeňská  
                                                                                                            Usnesení č.914/ZM/2010 
3) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
     „Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“             Usnesení č.915/ZM/2010 
                                                                                                             
4) Projekt „Revitalizace veřejných prostranství Bavorovy ulice, Strakonice“ – schválení   
     realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                                                                                                            Usnesení č.916/ZM/2010                                                       
5)  Majetkové záležitosti                                             Usnesení č.917/ZM/2010-954/ZM/2010 
 
6)  Rozpočtová opatření                                                                      Usnesení č.955/ZM/2010 
 
7) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2010, kterou se mění obecně závazná     
      vyhláška města Strakonice č. 2/2004 o místních poplatcích        Usnesení č.956/ZM/2010                                                       
 
8) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2010 - stanovení školských obvodů ZŠ    
     zřizovaných městem Strakonice                                                    Usnesení č.957/ZM/2010 
 
9)  Rozdělení právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Povážská 263  
       na dva samostatné právní subjekty                                               Usnesení č.958/ZM/2010 
                                                              
10)  Zřizovací listina Základní školy Povážská 263 , Strakonice        Usnesení č.959/ZM/2010 
                                          
11)  Zřizovací listina Mateřské školy Šumavská 264, Strakonice       Usnesení č.960/ZM/2010 
                                         
12)  Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice                              Usnesení č.961/ZM/2010 
                                          
 13) Dodatek zřizovací listiny MěKS Strakonice                                Usnesení č.962/ZM/2010 
                                         
14)  Zápis z kontrolního výboru 3/2010                                              Usnesení č.963/ZM/2010  
 
15) Zápis z kontrolního výboru 4/2010                                               Usnesení č.964/ZM/2010                                                       
 
16) Problematika cyklostezky Strakonice-Nový Dražejov                 Usnesení č.965/ZM/2010                                                       
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Usnesení č.912/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 27. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení:  Bc. Krýzová, pí Vlasáková, Ing. Joza 
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Cháberová, p. Štrébl 
 
1)  Zpráva o plnění usnesení ZM za I. pol. 2010                                 
Usnesení č.913/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol. r. 2010 
II. Schvaluje 
vyřazení 114 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č. 102/ZM/2003, 942/ZM/2006, 72/ZM/2007, 208/ZM/2007, 320/ZM/2008, 
395/ZM/2008, 490/ZM/2010, 531/ZM/2008, 567/ZM/2009, 662/ZM/2009, 707/ZM/2009, 
717/ZM/2009, 828/ZM/2010, 865/ZM/2010, 866/ZM/2010 
IV. Schvaluje   
vyřazení usnesení č. 722/ZM/2009 do evidence usnesení s trvalou platností 
V. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 193 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
2)  Přehodnocení projektového zpracování lokality Podskalská – Lázeňská 
Usnesení č.914/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. revokuje  
usnesení č.517/ZM/2008 ze dne 10.12. 2008, v němž byl schválen návrh zadání regulačního 
plánu Podskalská – Lázeňská a uloženo odboru rozvoje projednat územně plánovací 
dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
II. ukládá 
odboru rozvoje přepracovat návrh regulačního plánu Podskalská – Lázeňská do podoby 
územní studie a prezentovat tuto územní studii v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
3) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
„Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“              
Usnesení č.915/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Bere na vědomí 
výsledek procesu přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Strakonice -  
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ 
II. Souhlasí 
se zněním  Smlouvy č. 08018591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále 
jen SFŽP) na projekt s názvem „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
III. Souhlasí 
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se zněním Zástavní smlouvy č. 08018591 - Z mezi Státním fondem životního prostředí ČR a 
městem Strakonice, týkající se zástavy lesních pozemků v souladu s usnesením ZM 
č. 746/ZM/2009 ze dne 21.11.2009 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedených smluv 
V. Revokuje 
část usnesení č. 746/ZM/2009 ze dne 21.11.2009, týkající se zřízení zástavního práva 
k bytovému domu č.p. 364  v ul. Havlíčkova  na  st.p.č. 464  se stavební parcelou č. 464 o 
výměře 295 m2 v k.ú. Strakonice 
 
4) Projekt „Revitalizace veřejných prostranství Bavorovy ulice, Strakonice“ – schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č.916/ZM/2010  
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství Bavorovy ulice, Strakonice“ 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 – 1.700.000,- Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství Bavorovy ulice, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 255.000,- Kč  
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství Bavorovy ulice, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.445.000,- Kč 
 
5)  Majetkové záležitosti                                                                       
1) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o. , Havlíčkova 1289, Strakonice - žádost                o 
prodej pozemků – vyhlášení záměru  
Usnesení č.917/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemků p.č. 1320/4 o výměře cca 70 m2 – travnatá 
plocha, v k.ú. Strakonice,  nacházející se na části rampy v ulici Bavorova.  
II. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 1320/4 a části pozemku p.č. 7/1 o výměře 
cca 40 m2 - zpevněná plocha, vše  v k.ú. Strakonice – část rampy v ulici Bavorova.  
 
2) ČESKÝ SVAZ CHOVATEL Ů, základní organizace, Strakonice, Podsrpenská 339 – 
žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.918/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 79/3, 79/4, 79/5 o výměře cca 1 072 m2, vše 
v k.ú. Přední Ptákovice a pozemku p.č. 1120/8 o výměře 82 m2  v k.ú. Strakonice. 
 
 
3) MTZ – MOTOZLOCH s.r.o.  – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru na 
odkup částí pozemků p.č. 1208/1 a 1208/5 v k.ú. Strakonice 
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Usnesení č.919/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/5 a části pozemku parc.č. 1208/1                            
o výměře cca 2 500 m2 v kat. území Strakonice z důvodu ponechání pozemků pro účely města 
Strakonice (vybudování centra odpadového hospodářství na pozemku p.č. 1208/5 a ponechání 
rezervní plochy na pozemku p.č. 1208/1). 
 
4) Daniel Rajnoch,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.920/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 537/12 v k.ú. Strakonice, vzhledem 
k tomu, že pozemek je součástí areálu ZŠ F.L. Čelakovského a záměr žadatele je v rozporu 
s územním plánem. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
5) Pavel Šmic, Ing. Marika Šmicová,  Beroun – žádost   o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.921/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Mutěnice vzhledem k tomu, 
že  pozemek slouží jako veřejné prostranství. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
6) Ing. Petr Silovský,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.922/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemek.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
7) Anna Hejtmánková,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.923/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 106/50 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                   
cca 2,5 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
8 a) Ivana Hrdličková,  Strakonice  
8 b) René Kohout,  Strakonice 
8 c) Vladimíra Martanová,  Vimperk,  Marie Půbalová,  Vimperk 
– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.924/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
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I. Nesouhlasí 
s vyhlášením  záměru  na prodej  části  pozemku  p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
500 m2, vzhledem k tomu, že město Strakonice nezamezuje přístup na tento pozemek  a 
pozemek lze využít i jako přístup k nemovitostem.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
9) Revokace usnesení ZM + vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Mušky 
Usnesení č.925/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s revokaci usnesení ZM číslo 865/ZM/2010  a číslo 866/ZM/2010 ze dne 12.5.2010, kterým 
byl odsouhlasen prodej pozemků v lokalitě Mušky, manželům Petru a Vladimíře Kubovým,                              
Strakonice a panu Františkovi Kossúthovi ml.,  České Budějovice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p.č. 320/335 o výměře 628 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice a pozemku p.č. 320/343 o výměře 749 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, v lokalitě 
Mušky, za účelem výstavby rodinných domů. 
 
10) MUDr. Ilonka Pilečková,  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.926/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 85 m2, do kterého 
nezasahují inž. sítě, paní MUDr. Pilečkové,  Strakonice, za cenu  250,- Kč/m2.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) Ing. Karel Křišťan, Dagmar Křišťanová, Strakonice – žádost   o prodej pozemku  
Usnesení č.927/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 106/17 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 64 m2  manželům              
Ing. Karlu a Dagmar Křišťanovým, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2. Přesná výměra bude 
určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Martin Vojta, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.928/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 596/6 v k.ú. Strakonice o výměře 181 m2 za podmínky zřízení 
věcného břemene k inž. sítím uložených v pozemku, a to spoluvlastníkům navazující 
nemovitosti:  
 - Martin Vojta,  Strakonice 
- Eva Vojtová, Strakonice 
- Marie Němečková,  Říčany 
- Dita Cihlová,  Písek, za jejich cenovou nabídku tj.  260,- Kč/m2.  
II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Manželé Jiří a Věra  Koštýřovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.929/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem částí pozemků p.č. 386/1, p.č. 320/1 a p.č. 596/1, vše v k.ú. Přední Ptákovice, a to 
pouze těch částí, které  jsou v souladu s regulačním plánem „Nad Vaněčků lomem“. Tzn., že 
tyto pozemky nejsou určeny k výstavbě komunikace a st. parcel pro RD, za cenu  250,- Kč/m2 
manželům Jiřímu a Věře Koštýřovým, Strakonice.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, který bude v souladu 
s regulačním plánem dané lokality (zaměření a odsouhlasení bude provedeno za účasti 
pracovníků majetkového odboru  a odboru rozvoje).   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Ing. Šárka Němcová, Ing. František Němec, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.930/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s  prodejem  pozemku p.č. 320/350 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 722 m2 manželům Ing. 
Šárce a Ing. Františku Němcovým, Strakonice za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby 
rodinného domu, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně 
kupní smlouvou (započít s výstavbou RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní  a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
15) Radek Škanta, Eva Kohoutová, Vodňany – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.931/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s  prodejem  pozemku p.č. 320/342 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 744 m2 panu Radkovi 
Škantovi a paní Evě Kohoutové, Vodňany za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby 
rodinného domu, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně 
kupní smlouvou (započít s výstavbou RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní   a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
16) Manželé Markovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.932/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s  prodejem  pozemku p.č. 320/347 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 840 m2 manželům 
Markovým, Strakonice  za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, přičemž 
prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou (započít 
s výstavbou RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od 
podpisu SoSBK zkolaudovat).  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
17) Manželé Nikol a Ivan Chládkovi,  Strakonice  – prodej pozemku v lokalitě Jezárka 
Usnesení č.933/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s  prodejem  pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2, v k.ú. Strakonice, manželům Nikol               
a Ivanu Chládkovým, Strakonice - za cenu 800,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, 
přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou 
(započít s výstavbou RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let 
od podpisu SoSBK zkolaudovat).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
18) Anna  Kučerová,  Praha 5 – výkup  pozemku p.č.  57/2  o výměře 506 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.934/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 57/2 o výměře 506 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu 150,- Kč 
za m2 a s úhradou daně z převodu nemovitosti. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
19) Josef Vlk, Strakonice – výkup pozemků p.č. 333/1 o výměře 366 m2,  p.č. 333/3 o 
výměře 742 m2, p.č. 333/4 o výměře 1387 m2 , vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.935/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Nesouhlasí 
se směnou pozemků  p.č. 333/1 o výměře 366 m2,  p.č. 333/3 o výměře 742 m2 a  p.č. 333/4             
o výměře 1 387 m2, vše  v k.ú. Strakonice (vlastnictví p. Josefa Vlka) za st. parcelu v lokalitě 
Mušky (vlastnictví města Strakonice) z důvodu, že pozemky p.č. 333/1 a p.č. 333/4                      
v  k.ú. Strakonice jsou z hlediska rozvoje města nevyužitelné. 
 
20) ČR - Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové – výkup pozemku 
p.č. 499/9 o výměře 25 m2 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č.936/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 499/9 o výměře 25 m2 v k.ú. Strakonice od ČR – Lesy ČR, s.p.,              
se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.  
 
21) Žádost pana Pavla Hudce, Písek – odkoupení  budovy na pozemku p.č.  st. 4166 v 
k.ú. Strakonice 
Usnesení č.937/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 



 8 

s odkoupením budovy bez č.p./č.e., způsob využití víceúčel, na st.p. č. 4166 k.ú. Strakonice, 
za cenu ve výši 250.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  kupní smlouvy. 
 
22) ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov  –bezúplatný převod 
pozemků p.č. 462 o výměře 9 731 m2 a p.č. 459/1 o výměře 2 014 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, na město Strakonice 
Usnesení č.938/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s  bezúplatným  převodem  pozemků  p.č. 462  o výměře 9 731 m2  a   p.č. 4 59/1 o výměře 
2014 m2, vše v k.ú. Strakonice, od ČR - Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, 
Žižkov,  na město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 

 
23) Zdeněk Hruška, Strakonice – žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví se 
slevou 
Usnesení č.939/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č. 013 o velikosti 2+1 v domě č.p. 287, ul. P. Bezruče, 
Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. 
č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manželům Zdeňku a Ivaně 
Hruškovým, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku hradí kupující.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Prodej  bytové  jednotky  č. 067/87,  ul.  Na  Ohradě,  Strakonice II – 1+0,  o výměře 32,40 m2    
Usnesení č.940/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. 067 v domě č.p. 87 v ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, paní Lence Duškové,  Strakonice II, za cenu 
460.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
25) Prodej  bytové  jednotky  č. 009/76,  ul. Bezděkovská,  Strakonice  II  -2+1,   o výměře  
58,50 m2    
Usnesení č.941/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. 009 v domě č.p. 76 v ul. Bezděkovská, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, manželům Stanislavu Pichlíkovi, bytem                 
Mirotice a Elišce Pichlíkové Lazarové,  Strakonice, za  cenu  821.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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26) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č.942/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 870/ZM/2010, týkající se prodeje bytové jednotky v domě č.p. 988                
ul. Ellerova ve Strakonicích, původnímu nájemci paní Evě Eberlové. 
II. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky v domě č.p. 988 ul. Ellerova ve Strakonicích, 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 současným nájemcům paní Evě Eberlové a panu Vladimíru Zahradníkovi.  

 
27) Prodej nebytové jednotky č. 78/23 v čp. 78 ve Strakonicích II – Prodejna filatelie 
Usnesení č.943/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 78/23 o výměře 15 m2 v přízemí domu čp. 78 v ulici 
Bezděkovská ve Strakonicích II  („Prodejna filatelie“) a spoluvlastnického podílu o velikosti 
150/13540 na společných částech domu čp. 78 v části obce Nové Strakonice                                   
a spoluvlastnického podílu  o velikosti 150/13540 na pozemku parc.č. st. 863, vše v kat. 
území Nové Strakonice, panu Pavlu Polankovi, za kupní cenu ve výši                 156.000,- Kč.  
 
28) Martin Štěpánek, Strakonice – žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví  
Usnesení č.944/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č. 020 o velikosti 2+1 v domě č.p. 1141, sídl. 1. máje, Strakonice 
I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), panu Martinu Štěpánkovi za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 606.100,- Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku hradí kupující.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
29) Olga Pejšová,  Strakonice – žádost o výjimku z privatizace bytového fondu 
Usnesení č.945ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I paní Olze Pejšové, 
Strakonice s tím, že součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene pro 
způsobilosti k právním úkonům zbavenou sestru Alenu Capůrkovou, Strakonice (užívání a 
bydlení na dobu neurčitou). Smlouva musí být schválena opatrovnickým soudem.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
30) Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč 
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Usnesení č.946/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice 
- Škola hrou – dar – 30.000,- Kč, r.poř.  2001 
MÚSS Strakonice: 
Domov seniorů – Lidická 189 
- kopírka Canon – 34.160,- Kč, 2000 
STARZ Strakonice 
- mobilní buňka – 37.000,- Kč, 1990 
ZŠ Dukelská Strakonice 
- počítač harddisk s přep. COMFOR – 27.602,- Kč, 2006 
- sestava PC vč.kabel. – 7 ks á 23.973,- Kč, 1999 
- sestava PC vč.kabel. – 36.535,- Kč, 1999 
- IBM PC 300 – 38.388, 60 Kč, 2001 
- osobní počítač P III 733 – 38.818,- Kč, 2001 
- projektor Iiyama LPX 100 – 36.893,- Kč, 2003 
- Notebook FSC Amilo Pruš. – 36.490,- Kč, 2004 
Městská policie Strakonice: 
- kopírka NP 60132 – 22.570,- Kč, r.poř. 2001 
Hasiči Strakonice: 
- radiostanice SL 500 – 25.437,70 Kč, r.poř. 1996. 
 
31) Převod majetku do správy příspěvkové organizace  
Usnesení č.947/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s převedením níže uvedeného „Souboru herních a zahradních prvků dětského hřiště v MŠ 
Stavbařů 213 (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625, Strakonice)“ v majetku města 
Strakonice v celkové hodnotě 491 884,80 Kč do správy příspěvkové organizace MŠ Lidická 
625, Strakonice, odloučené pracoviště MŠ Stavbařů 213,  Strakonice.  
 
Soubor herních a zahradních prvků dětského hřiště v MŠ Stavbařů 213 (odloučené pracoviště 
MŠ Lidická 625, Strakonice): 
- Herní sestava FLORA 09 – 128.436,- Kč  
- Herní sestava FLORA 19B – 37.224,- Kč  
- Řetězová dvouhoupačka s 1 prolézačkou – 28.248,- Kč  
- Kolotoč s volantem – 42.108,- Kč  
- Pergola 4x4 m - 2 ks á 33.924,- Kč  
- Houpadlo na pružině - pes – 12.144,- Kč 
- Houpadlo na pružině - kačenka – 12.144,- Kč 
- Houpadlo na pružině - kůň – 12.144,- Kč 
- Houpadlo na pružině - kytka – 12.144,- Kč 
- Houpadlo na pružině - medvěd – 12.144,- Kč 
- Sedací souprava 1 - snížená pro děti - 2 ks á 6.969,60 Kč  
- Kreslící tabule uchycení na zeď – 8.580,- Kč  
- Lavička parková s opěradlem kov. konstrukce, 
latě z recyklovaného plastu - 4 ks á 4.659,60 Kč  
- Lavička dětská bez opěradla kov. konstrukce, 



 11 

latě z recyklovaného plastu - 8 ks á 3.590,40 Kč  
- Zahradní domek BENY - dřevěný 3x4 m – 57.420,- Kč. 
 
32) Darovací smlouva o převodu projektové dokumentace v souvislosti                    s 
realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Usnesení č.948/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s obcí Radošovice, a to na základě smlouvy o převzetí práv a 
povinností ze stavebního povolení stavby: „Gravitační přivaděč Radošovice – Mutěnice“. 
Předmětem daru je projektová dokumentace této stavby ke stavebnímu povolení včetně 
dokladové části. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
33) Darovací smlouva o převodu projektové dokumentace v souvislosti                   s 
realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ 
Usnesení č.949/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s obcí Mutěnice, a to na základě smlouvy o převzetí práv a 
povinností ze stavebního povolení stavby: „Mutěnice – odkanalizování obce – kanalizační 
stoka P“. Předmětem daru je projektová dokumentace kanalizační stoky „P“  ke stavebnímu 
povolení včetně dokladové části. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
34) Lokalita Jezárky – smlouva o smlouvě budoucí 
Usnesení č.950/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.7.2007 uzavřené s Ing. Jitkou 
Červinkovou a Vladimírem Tesařem, jejímž předmětem je parcela č. 1371/101 o výměře                     
1 135 m2 v kat. území Strakonice, a to  dohodou. 
II. Souhlasí 
s uzavřením budoucí kupní a následné kupní smlouvy s Mgr. Michalem Bártou a JUDr. 
Lenkou Krumlovou, jejímž předmětem bude parcela č. 1371/101 o výměře 1 012 m2 a st. 
parcela  č. 4150 o výměře 123 m2, vše v kat. území Strakonice,  za podmínek dle ukončované 
smlouvy o smlouvě budoucí   s Ing. Jitkou Červinkovou a Vladimírem Tesařem (s výjimkou 
podmínek, které již byly splněny). Smlouva bude uzavřena s odkládací podmínkou, kterou je 
vklad vlastnického práva k budově čp. 1351 ve Strakonicích I postavené na parc.č. st. 4150 v 
kat. území Strakonice pro  Mgr. Michala Bártu a JUDr. Lenku Krumlovou.   
 
35) Stavební úpravy v domě č.p. 610 v ul. P. Bezruče ve Strakonicích – dodatek ke 
smlouvě o výstavbě 
Usnesení č.951/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
s rozšířením bytové jednotky č. 12/610 o cca 50 m2 (půdní byt ve vlastnictví paní Liliany 
Sejrkové) do půdního prostoru v domě č.p. 610 v ul. P. Bezruče, ve kterém má město 
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Strakonice ve vlastnictví 1 b.j. z celkového počtu 12. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Ing. Radek Boška – výkup pozemků p.č. 1097 o výměře 8440 m2, p.č. 1108/1 o výměře 
8330 m2, p.č. 1108/2 o výměře 458 m2, vše v k.ú. Strakonice a   pozemků p.č. 120/1 o 
výměře 18671 m2 a  p.č. 120/2 o výměře 452 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice. 
Usnesení č.952/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí  
s výkupem pozemků p.č. 1097 o výměře 8440 m2, p.č. 1108/1 o výměře 8330 m2 a p.č. 
1108/2 o výměře 458 m2 , vše  v k.ú.  Strakonice, za cenu 100,-Kč za m2 a  pozemků p.č. 
120/1 o výměře 18671 m2 a  p.č. 120/2 o výměře 452 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, za cenu 
55,-Kč za m2. Úhrada  kupní ceny bude  formou   3 stejných splátek  po  dobu 3 let (1. splátka 
po  podpisu   kupní  smlouvy,  2. splátka  do 1  roku  ode  dne podpisu   kupní   smlouvy, 3. 
splátka do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
2) E.ON Česká republika, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice  - výkup části 
pozemku p.č. 701 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 300 m2   

Usnesení č.953/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   

I. Souhlasí  
s výkupem části pozemku p.č. 701 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 300 m2, zastavěné 
chodníkem a komunikací, od E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6 České 
Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1)  Jiří a Věra Koštýřovi,  Strakonice – žádost o povolení splátkového kalendáře 
Usnesení č.954/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí  
s prodejem části pozemků p.č. 596/1, 386/1 a 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, formou 
splátkového kalendáře, kdy kupní cena bude rozvržena na období dvou let. Kupní smlouva 
bude vložena do katastru nemovitostí po zaplacení poslední splátky.  
 
6)  Rozpočtová opatření                                                                       
Usnesení č.955/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I .  Schvaluje 
RO  č. 41  ve výši  600 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky park Jezárka – 
projektová dokumentace (akce se nebude v letošním roce realizovat) na položku zeleň – 
projekty a posudky na zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu 
kompostárny ve Strakonicích. 
RO  č. 42  ve výši  600 000,- Kč 
Navýšení příspěvku příspěvkové organizaci MěKS Strakonice na zajištění provozu nově 
zrekonstruovaného objektu na hradě (víceúčelový sál, galerijní sál, apod). Částka 87 000,- Kč 
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je určena na platy pracovníka, který bude zajišťovat provoz v objektu v období září – 
prosinec,  částka 30 000,- Kč na povinné pojistné, částka 483 000,- Kč na ostatní provozní 
náklady.  Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „ZŠ F.L. 
Čelakovského – modernizace“, která se nebude v letošním roce realizovat. 
RO  č. 53  ve výši  6 600 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ F.L. Čelakovského – modernizace“, která se nebude 
v letošním roce realizovat na akci „Výstavba nové základní školy Povážská, Strakonice“ na 
dovybavení 1. pavilonu školy.  
RO  č. 54  ve výši  15 000 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na akci „Výstavba nové základní školy Povážská, Strakonice“ 
pro rok 2010. Rozpočtové opatření bude kryto z úvěru na tuto akci. 
RO  č. 55  ve výši  1 000 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Nízkoprahové centrum Strakonice“, která se nebude 
v letošním roce realizovat, na investiční transfer Nemocnici Strakonice, a.s..  
a) Částka 476 000,- Kč určená na  zakoupení nové zdravotnické techniky pro potřeby 
oddělení vnitřního lékařství (kapslová enteroskopie, kardimonitor s defibrilátorem, 
záznamové zařízení k dokumentaci) bude Nemocnici Strakonice a.s. poukázána bez dalších 
podmínek. 
b) Částka 524 000,- Kč na další vybavení Nemocnice Strakonice a.s. uvedené v žádosti  
o finanční podporu bude Nemocnici Strakonice a.s. poukázána až po obdržení finančních 
prostředků z ROP z již realizovaných projektů: Lávka u strakonického hradu – posílení 
provázanosti městských atraktivit, Revitalizace strakonického hradu, obytná zóna Na 
Muškách - komunikace  
RO  č. 56  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Nízkoprahové centrum Strakonice“, která se nebude 
v letošním roce realizovat, na investiční transfer Římskokatolické farnosti Strakonice na  
rekonstrukci elektroinstalací v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu. 
II.  Ukládá  
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 41 – 42, 53 - 56  provést. 
III. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření 
 
7) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2010, kterou se mění obecně závazná    
vyhláška města Strakonice č. 2/2004 o místních poplatcích                                            
Usnesení č.956/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí  
se zněním  obecně závazné vyhlášky č.3/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška města 
Strakonice č. 2/2004 o místních poplatcích  
 
8) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2010 - stanovení školských obvodů ZŠ   
zřizovaných městem Strakonice   
Usnesení č.957/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřizovaných městem Strakonice a kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 
schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 19.10.2005. 
 
9)  Rozdělení právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Strakonice,  
Povážská 263, na dva samostatné právní subjekty                                              
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Usnesení č.958/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Schvaluje  
rozdělení právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Povážská 263 na dva 
samostatné právní subjekty, a to na Základní školu Strakonice, Povážská 263, jejíž součástí je školní 
družina a na Mateřskou školu Strakonice, Šumavská 264, jejíž součástí je školní jídelna, od 1.1.2011. 
II. Schvaluje 
rozdělení veškerého majetku, práv a závazků stávající příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Strakonice, Povážská 263 tak, že příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Povážská 
263 připadne majetek, který využívá a práva a závazky, jež vyplývají z výkonu činnosti 
základní školy a školní družiny. Na nově vzniklou příspěvkovou organizaci Mateřská škola 
Strakonice, Šumavská 264 přejde majetek, který využívá a práva a závazky, jež vyplývají 
z výkonu činnosti mateřské školy a školní jídelny.  
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu a odboru finančnímu učinit veškeré kroky, které s tím souvisejí. 
 
10)  Zřizovací listina Základní školy Povážská 263 , Strakonice       
Usnesení č.959/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Schvaluje 
zřizovací listinu Základní školy Strakonice, Povážská 263 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit zřizovací listinu k podpisu starostovi města 
 
11)  Zřizovací listina Mateřské školy Šumavská 264, Strakonice         
Usnesení č.960/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Schvaluje 
zřizovací listinu Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit zřizovací listinu k podpisu starostovi města 
 
12) Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice                                
Usnesení č.961/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání                                                   
I. Schvaluje  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině STARZ Strakonice 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit dodatek zřizovací listiny k podpisu starostovi města 
 
13) Dodatek zřizovací listiny MěKS Strakonice                                                                                                  
Usnesení č.962/ZM/2010  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině MěKS Strakonice 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit dodatek zřizovací listiny k podpisu starostovi města 
 
14)  Zápis z kontrolního výboru 3/2010   
Usnesení č.963/ZM/2010  
zastupitelstvo města po projednání 



 15 

I. Bere na vědomí 
zápis z kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2010 
 
15) Zápis z kontrolního výboru 4/2010 
Usnesení č.964/ZM/2010  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z kontrolního výboru ze dne 24. 8. 2010 
 
16) Problematika cyklostezky Strakonice-Nový Dražejov 
Usnesení č.965/ZM/2010  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru připravit na 1. zasedání Zastupitelstva města Strakonice následující po 
ustavujícím jednání Zastupitelstva města Strakonice po komunálních volbách v roce 2010 
podkladový materiál s informacemi o přijatých usneseních v souvislosti s výkupy pozemků 
pod budoucí cyklostezku Strakonice-Nový Dražejov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


