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U s n e s e n í 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 15.12.2010 ve velké 

zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
 
Zahájení jednání                            Usnesení č.8/ZM/2010 
 
1) Zřízení výborů ZM a volba předsedů a členů výborů na volební období 2010-2014   
          Usnesení č.9/ZM/2010 
 
2) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM    Usnesení č.10/ZM/2010 
 
3) Majetkové záležitosti                  Usnesení č.11/ZM/2010-19/ZM/2010 
 
4)  TS - Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  vodohospodářské infrastruktury   
      na  rok 2011                                                                                   Usnesení č.20/ZM/2010 
 
5) TS - zajištění závazku vůči ČSOB a.s. v souvislosti s financováním nákupu provozního  
     areálu Heydukova 321, Strakonic     Usnesení č.21/ZM/2010 
 
6) Rozpočtová opatření                                                                       Usnesení č.22/ZM/2010 
 
7) Pokračování KTK úvěru        Usnesení č.23/ZM/2010 
 
8) Rozpočet města na r. 2011        Usnesení č.24/ZM/2010 
 
9) Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice                                 Usnesení č.25/ZM/2010 
 
10) Dodatek zřizovací listiny MěÚSS Strakonice                               Usnesení č.26/ZM/2010 
 
11) OZV města Strakonice č. 7/2010 o místních poplatcích               Usnesení č.27/ZM/2010 
 
12) OZV města Strakonice č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
       sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
                                       Usnesení č.28/ZM/2010 
13) OZV města Strakonice č.5/2010 o místním poplatku ze psa         Usnesení č.29/ZM/2010 
    
14) OZV města Strakonice č.4/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2010, kterou se  
      stanoví školské obvody ZŠ zřizovaných městem     Usnesení č.30/ZM/2010
       
15) Projekt „Regenerace sídliště l.Máje, Strakonice – II. etapa“ – schválení realizace a  
      zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   Usnesení č.31/ZM/2010
    
16) Projekt „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice, - II. etapa“ – schválení realizace a  
      zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   Usnesení č.32/ZM/2010
    
17) Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“  
       –  schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
                                       Usnesení č.33/ZM/2010 



 

 2

 
18) Projekt „Stavební úpravy na místních komunikacích, Povážská a Hraniční, Strakonice“ –  
       schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   
                                       Usnesení č.34/ZM/2010 
19) Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – schválení realizace a  
      zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   Usnesení č.35/ZM/2010 
    
 
Usnesení č.8/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 8.9.2010 zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 2. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  p. Štrébl, Mgr. Hlava, Ing. Treybal 
b) ověřovatele zápisu : p. Jungvirt, RNDr. Havel 
c) volební komisi : Mgr. Parkosová, pí Vlasáková, Ing. Němejc 
        
1) Zřízení výborů ZM a volba předsedů a členů výborů na volební období 2010-2014   
Usnesení č.9/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
předsedou Finančního výboru Evu Rabovou s účinností ke dni 15.12. 2010 
II. Volí 
členy Finančního výboru: 
Josefa Štrébla, Ing. Otomara Šimáka, Ing. Libora Volfa, Ivana Braindla, Ing. Luďka Jozu, 
Vlastu Boguschovou, Václava Drhovského, Martina Hýbla BBS  s účinností ke dni 15. 12. 
2010 
III. Volí 
předsedou Kontrolního výboru Václava Šrámka s účinností ke dni 15.12. 2010 
IV. Volí 
členy Kontrolního výboru:  
MUDr. Josefa Vávru, Milana Jungvirta, Radka Chvostu, MUDr. Michala Pelíška, Mgr. 
Radka Sosnu, Ing. Františka Lebedu ml., Ivana Šulce, Mgr. Petra Hrnčíře s účinností ke dni 
15.12. 2010 
 
2) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM       
Usnesení č.10/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
 neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno n, § 72 a 77 odstavec 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 
20/2009 ze dne 5.1.2009 o odměnách za výkon funkce členů ZM 
s platností od  17.11.2010   
členům ZM                                                          ve výši    870,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                          ve výši 2 550,- Kč/měsíc                                                     
s platností od 15.12.2010 
předsedům výborů ZM a komisí RM                  ve výši 2 350,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                        ve výši 2 010,- Kč/měsíc                 
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II. Schvaluje 
s platností od 17.11.2010 neuvolněným členům ZM a RM a s platností od 15.12.2010  
neuvolněným členům ZM a RM, kteří vykonávají funkce předsedů výborů ZM, předsedů 
komisí RM,  členů výborů ZM, členů komisí RM měsíční odměnu podle zastávané funkce. 
V případě, že zastávají takových funkcí více,  poskytne se jim pouze jedna odměna a to ta 
nejvyšší. 
 
3) Majetkové záležitosti   
1) Manželé Zdeněk Šperl, Jana Šperlová,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.11/M/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/12 v k.ú. Dražejov u Strakonic                   
o výměře  cca 130 m2, vzhledem k tomu, že prodejem předmětné části pozemku by došlo 
k narušení parcelace možných budoucích stavebních parcel v dané lokalitě.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej pozemků. 
 
2) Revokace usnesení ZM + vyhlášení záměru na prodej – lokalita Jezárky  
Usnesení č.12/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí    
s revokací usnesení ZM číslo 933/ZM/2010 ze dne 8. září 2010, kterým byl odsouhlasen 
prodej pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky, 
manželům Nikole a Ivanu Chládkovým 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice – 
lokalita Jezárky, za účelem výstavby rodinného domu.  
 
3) Jiří Skládal, Ing. Milada Hálková,  – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.13/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 320/335 o výměře 628 m2 v k.ú. Přední Ptákovice panu Jiřímu 
Skládalovi, a slečně Ing. Miladě Hálkové, každému jednu ideální polovinu, 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. 
 
4) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky „Strakonice - Nový Dražejov“ - 
žádost paní Jiřiny Davidové, o úhradu doplatku 
Usnesení č.14/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 576/ZM/2009 ze dne 18.3.2009.  
II. Souhlasí 
s výkupem  všech částí pozemků v k.ú. Strakonice a v k.ú. Dražejov u Strakonic zasahujících 
pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý pás mezi komunikací a cyklostezkou, která bude 
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vedena podél komunikace ze Strakonic do Nového Dražejova, za cenu 150,-Kč/m2. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatků č. 2 (doplatek ceny ve výši dalších 50,- Kč/m2)  bývalým vlastníkům 
dotčených pozemků. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv a dodatků.  
 
5) Ing. Eva Rychtářová (podíl ½)  a Jan Rychtář (podíl ½), – výkup pozemku p.č. 446/29  
v   k.ú. Strakonice   o výměře  22 m2  
Usnesení č.15/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č.  571/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, týkající se uzavření kupní smlouvy na 
výkup části pozemku p.č. 446/7 po zaměření GP. 
II. Souhlasí  
s  výkupem  pozemku  p.č. 446/29, odděleného z pozemku  p.č. 446/7 v k.ú. Strakonice,                  
o výměře 22 m2 za cenu  150,- Kč za m2. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Pozemek pod bytovým domem čp. 1082, 1083, 1084 v ulici Mlýnská 
Usnesení č.16/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem id. podílu ve výši 2500/11117 na pozemku parc.č. st. 2086 v kat. území 
Strakonice za kupní cenu v místě a čase obvyklou v souladu se Zásadami o oceňování 
majetku státu. 
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.17/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice: 
- buňka šatnová – poř. cena  45.150,- Kč, r.poř. 1993  
MÚSS Strakonice: 
DS Rybniční: 
 - antidekubitní sada – tlaková – 2 ks á 61.891,- Kč, 2001 
- čistící stroj HAKOMATIC – 161.472,- Kč, 2001. 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
budova MŠ Šumavská:  
- soubor počítač, tiskárna, scaner  –  39.648,- Kč, 2002  
budova ZŠ  Lidická: 
- kopírka Toshiba 1350 – 50.630,- Kč, 1997 
budova ŠJ Šumavská: 
- počítač AZET – poř. cena 44.484,- Kč, r.poř. 2002. 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- PC + příslušenství – 23.957,- Kč, 1995 
- PC PROLIANT – 38.776,- Kč, 2001 
- PC server Internet – 39.955,- Kč, 2002 
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- PC MINTAKA + příslušenství – 30.510,90 Kč, 2003 
- PC MINTAKA + příslušenství – 22.309,20 Kč, 2003 
- PC MINTAKA + příslušenství – 21.660,- Kč, 2004 
- PC MINTAKA + příslušenství – 20.399,- Kč, 2006 
STARZ Strakonice: 
Plavecký stadion: 
- počítač Pentium CPU – 34.679,- Kč, 1998 
Sportovní hala: 
- energet. hnací stroje – 287.003,- Kč, 1975. 
MěKS Strakonice: 
- nábytková sestava –  118.390,40 Kč, 1994  
- program na vstupenky – 65.625,- Kč, r.poř. 2002 
- video Panasonic – 25.995,- Kč, 2002 
- výrobník ledu – 37.380,- Kč, 2002 
- mikrovlnná trouba ECG – 23.058,- Kč, 2002 
- televizor Thomson  – 47.580,- Kč, 1998 
- projektor Electronic – 21.430,- Kč, 1991 
- škrabka na brambory  - pořizovací cena 21.838,- Kč, rok pořízení 2002. 
 
8)  Předání majetku do správy příspěvkové organizace MěKS Strakonice 
Usnesení č.18/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
a) s předáním movitého majetku uvedeného v přílohách č. A a B – jedná se o vybavení 
Víceúčelového sálu a všech souvisejících prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
v celkové hodnotě 2.752.011,60 Kč včetně DPH,  do správy příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Strakonice.  
b) s předáním uměleckého předmětu – kamenného sloupu v hodnotě 300.000,- Kč, 
umístěného rovněž ve výše uvedených prostorech, do správy příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Strakonice.  
 
9) Smlouva o poskytnutí dotace na  akci „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ 
realizovanou v rámci Programu 129 120 Mze  
Usnesení č.19/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 14 mil. Kč, z toho v r. 2011 ve výši 
1 mil. Kč, v r. 2012 ve výši 6 mil. Kč a v r. 2013 ve výši 7 mil. Kč, na realizaci stavby: 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ s investorem stavby  Povodí Vltavy, s.p., 
Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, dle přílohy. Stavba bude realizována v rámci Programu 
129 120 Ministerstva zemědělství. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením předmětné smlouvy. 
 
4)  TS - Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  vodohospodářské 
infrastruktury  na  rok 2011         
Usnesení č.20/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
pro období 1. ledna 2011 – 31. prosince 2011  
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cenu vodného  45,08 Kč včetně DPH  
cenu stočného   27,32 Kč včetně DPH 
III. Souhlasí 
s výší nájemného z vodohospodářské infrastruktury za období  1. ledna 2011 až  31. prosince 
2011 ve výši  34 000 tis. Kč. 
  
5) TS - zajištění závazku  vůči ČSOB a.s. v souvislosti s financováním nákupu 
provozního areálu Heydukova 321, Strakonice  
Usnesení č.21/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
 se zajištěním závazku Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči Československé obchodní 
bance, a.s.ve výši jistiny 26 000 tis. Kč a to formou blankosměnky vystavené Technickými 
službami Strakonice s.r.o. jako „výstavcem“ a avalované Městem Strakonice jako 
„avalistou“. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem avalu blankosměnky vystavené Technickými službami 
Strakonice s.r.o. a podpisem „Dohody o vyplňovacím právu směnečném“, vše v souvislosti 
s poskytovaným úvěrem na financování nákupu provozního areálu Heydukova 321, 
Strakonice.  
 
6) Rozpočtová opatření   
Usnesení č.22/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 93  ve výši   500 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky úroky z úvěru na koupi Pivovaru 
Strakonice, kde došlo ke snížení úrokové sazby, na zvýšení dotace ČSAD STTRANS a.s. 
Strakonice na úhradu zvýšené ceny přepravního výkonu pro rok 2010 (dle Dodatku č. 7 ke 
smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území města 
Strakonice schváleného RM dne 16.6.2010, usnesením č. 4462/2010). 
RO  č. 94  ve výši   10 000 000,- Kč 
Snížení čerpání úvěru v roce 2010 na akci  „Výstavba ZŠ Povážská Strakonice“ o finanční 
prostředky určené na stavební práce, které budou profakturovány až v roce 2011. Úvěr bude 
vyčerpán v roce 2011. 
RO č. 95  ve výši  50 000 000,- Kč 
Snížení čerpání kontokorentního úvěru v roce 2010 o akce, které nebudou v roce 2010 
realizovány nebo u nich dojde k úspoře finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu 
na rok 2010:  
     - 2 400 000,- Kč sídliště Mír – náměstíčko 
     - 5 650 000,- Kč komunikační napojení prům. zony u Blatenského mostu (spolufin. 
Z ROP) 
     - 7 304 000,- Kč ZŠ F.L. Čelakovského – modernizace  (akce spolufinancována z ROP) 
     - 2 420 000,- Kč hrad – sanace podzemních prostor   
     - 2 000 000,- Kč Hrad – revitalizce (akce spolufinancovaná z ROP) 
     - 7 000 000,- Kč Rekonstrukce Velkého náměstí (akce spolufinancovaná z IPRM) 
     -    900 000,- Kč územní plán města 
     - 3 630 000,- Kč ČOV – intenzifikace a rekonstrukce (akce spolufinancována z IPRM) 
     -    988 000,- Kč generel pitné vody Strakonice 
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     -    945 000,- Kč       projekt Otavská plavba (akce spolufinancována z ROP) 
 
Snížení čerpání kontokorentního úvěru v roce 2010 o dotace, které nejsou dosud v upraveném 
rozpočtu města zahrnuty:  
     15 724 000,- Kč dotace ze SR na akci Rekonstrukce Velkého náměstí 
       1 039 000,- Kč dotace ze SR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 93 – 95 provést. 
III. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření 
 
7) Pokračování KTK úvěru       
Usnesení č.23/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s pokračováním použití kontokorentního nebo jiného obdobného úvěru ve výši 150 mil. Kč 
na další rok   
 
8) Rozpočet města na r. 2011        
Usnesení č.24/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Rozpočet města na rok 2011,  který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :     666 382 000,-  Kč 
Výdaje :     784 603 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů  :          -  118 221 000,-  Kč 
Financování: 
Přijaté úvěry a půjčky  :   144 856 000,- Kč 
Splátky úvěrů :            -   26 635 000,-  Kč 
Financování celkem :    118 221 000,- Kč 
 
9) Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice   
Usnesení č.25/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině STARZ Strakonice 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit dodatek zřizovací listiny k podpisu starostovi města 
     
10) Dodatek zřizovací listiny MěÚSS Strakonice 
Usnesení č.26/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině MěÚSS Strakonice 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit dodatek zřizovací listiny k podpisu starostovi města 
11) OZV města Strakonice č. 7/2010 o místních poplatcích   
Usnesení č.27/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
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se zněním obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o místních poplatcích 
    
12) OZV města Strakonice č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů    
Usnesení č.28/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č.6/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009  
 
13) OZV města Strakonice č.5/2010 o místním poplatku ze psa    
Usnesení č.29/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s upraveným zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č.5/2010 o místním poplatku 
ze psa, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2008.   
 
14) OZV města Strakonice č.4/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2010, 
kterou se stanoví   školské obvody ZŠ zřizovaných městem  
Usnesení č.30/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice.  
      
15) Projekt „Regenerace sídliště l.Máje, Strakonice – II. etapa“ – schválení realizace a 
zajištění   finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č.31/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa“ a předložení žádosti 
o poskytnutí podpory do vyhlášeného programu Podpory bydlení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (celkové výdaje projektu 13.449.719,- Kč)  
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 9.449.719,- Kč  v případě přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR  
 
16) Projekt „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice, - II. etapa“ – schválení realizace 
a zajištění  finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č.32/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ 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 17.938.815,- Kč) 
II. Schvaluje 
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v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad  
kofinancování projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši  15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.690.822,- Kč 
III.  Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 15.247.993,- Kč 
 
17) Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ –   schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice    
Usnesení č.33/ZM/2010 
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 18.000.000,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 17.280.895,- 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 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 2.592.134,- 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 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 14.688.761,- Kč 
 
18) Projekt „Stavební úpravy na místních komunikacích, Povážská a Hraniční, 
Strakonice“ –  schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice   
Usnesení č.34/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, 
Strakonice“ 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 16.444.906 ,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 16.444.906 ,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, 
Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 2.466.736 ,- Kč 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, 
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Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 13.978.170 ,- Kč 
 
19) Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – schválení realizace 
a zajištění  finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č.35/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty 
spádových center (celkové výdaje projektu 88.683.000,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 74.424.600,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11.163.690,- Kč, 
a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 14.258.400,- Kč na financování 
nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 63.260.910,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 


