
- 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 9. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 16.12.2015 ve velké zasedací

místnosti MěÚ Strakonice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------   

Program:

Zahájení jednání              Usnesení č.233/ZM/2015

1) Technické služby Strakonice, s.r.o.
- Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na

r. 2016
 Usnesení č.234/ZM/2015

2) Zápis č.7/2015 z jednání Kontrolního výboru ze dne 6.10.2015
 Usnesení č.235/ZM/2015

3) Zápis č.6/2015 z jednání Finančního výboru ze dne 11.11.2015
 Usnesení č.236/ZM/2015

4) Finanční odbor
- Rozpočtová opatření (RO č. 130 – 132,)

 Usnesení č.237/ZM/2015
- Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016

 Usnesení č.238/ZM/2015
- OZV  č.6/2015  o  místném  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Usnesení č.239/ZM/2015

5) Majetkové záležitosti
 Usnesení č.240/ZM/2015-č.264/ZM/2015

6)  Odbor rozvoje
- Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. Etapa“ – schválení realizace a 
      zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice

 Usnesení č.265/ZM/2015
7) Útvar interního auditu

- Změna tarifních podmínek MHD 
 Usnesení č.266/ZM/2015

8) Odbor školství a CR
- Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.2015-00280
- Vyhlášení dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit pro r.2016
 Usnesení č.267/ZM/2015

- Vyhlášení dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v r. 2016
 Usnesení č.268/ZM/2015

9) Sociální odbor
- Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016

 Usnesení č.269/ZM/2015
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Zahájení jednání
Ověřovatelé  zápisu  z minulého  zasedání  ZM  21.10.2015  p.  Štrébl,  Mgr.  Svoboda ověřili
příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č.233/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje 
program jednání včetně navržených úprav 9. zasedání Zastupitelstva města Strakonice
(viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení :  RNDr. Havel, p. Štrébl, Mgr. Svoboda
b) ověřovatele zápisu :  p. Zach DiS., pí Vlasáková
c) volební komisi : p. Eigner, p. Zoch, PhDr. Říhová

1) Technické služby Strakonice, s.r.o.
- Návrh  ceny  vodného  a  stočného,  výše  nájemného  z vodohospodářské

infrastruktury na r. 2016
Usnesení č.234/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
pro rok 2016 

částka bez DPH částka včetně DPH

cenu vodného 48,11 Kč/m3 55,33 Kč/m3

cenu stočného 29,31 Kč/m3 33,71 Kč/m3

výši nájemného 46 mil. Kč 55,660 mil. Kč

2) Zápis č.7/2015 z jednání Kontrolního výboru ze dne 6.10.2015
Usnesení č.235/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z kontrolního výboru ze dne 6. 10. 2015.

3) Zápis č.6/2015 z jednání Finančního výboru ze dne 11.11.2015
Usnesení č.236/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z jednání finančního výboru č. 6/2015 ze dne 11.11.2015

4) Finanční odbor
a) Rozpočtová opatření (Rozpočtová opatření č. 130 – 132)

Usnesení č.237/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 130  ve výši   2 634 500,- Kč
Navýšení příspěvku ZŠ Strakonice, Dukelská na dofinancování výdajů na projekt „Nejlepší
škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“ ve výši získané dotace
z ROP NUTS II Jihozápad. Celkové výdaje na projekt činí   3 441 222,- Kč, v rozpočtu je
schválen příspěvek zřizovatele na spolufinancování ve výši 807 000,- Kč,  dotace je schválena
ve  výši 2 634 500,- Kč. Vzhledem k náročnosti projektu  a velkého množství žádostí o platbu

2



bylo  ze  strany  úředníků  ROP sděleno,  že  dotace  nebude  do  konce  roku  2015  uvolněna,
přestože   byly dodrženy veškeré podmínky a termíny pro odevzdání dokladů pro poskytnutí
dotace  v letošním roce.  V možnostech  ZŠ  Dukelská  Strakonice  není   zajistit  financování
celého projektu z vlastních zdrojů. Schválením tohoto rozpočtového opatření zřizovatel zajistí
úhradu celkových výdajů na projekt, po obdržení dotace v roce 2016 bude částka  2 634 500,-
Kč vrácena zpět do rozpočtu zřizovatele. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků
minulých let.
 (v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 13.11.

předpoklad
čerpání

ZŠ Dukelská-Nejlepší škola..  807,0 2 634,5 3 442,5 470,0 3 441,3
  Minulá léta 2 634,5
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  1321 3113 xxxx 2 634,5
fnancování – minulá léta  8115 2 634,5

RO  č. 131  ve výši  2 000 000,- Kč
Zvýšení finančních  prostředků na financování  služeb objednávaných městem Strakonice u
Technických služeb Strakonice s.r.o.  Jedná se zejména o úhradu výdajů na likvidaci škod po
větrných bouřích ( 30.3. a 8. 7. 2015), které napáchaly velké škody na vzrostlých stromech.
Likvidace  následků  těchto  kalamit  dosud  stála  cca  1,5  mil.  Kč.  Další  prostředky  budou
použity na hrabání a odvoz listí, kácení stromů a následnou náhradní výsadbu stromů, dovoz a
instalaci  vánočních  stromů,  apod.  Rozpočtové  opatření  bude  kryto  použitím  prostředků
minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 13.11.

předpoklad
čerpání

TS – údržba zeleně + další  48 000,0 2 000,0 50 000,0 42 946,0 50 000,0
  Minulá léta 2 000,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  1069 xxxx xxxx 2 000,0
fnancování – minulá léta  8115 2 000,0

RO č. 132  ve výši   595 000,- Kč
Zvýšení  finančních  prostředků  na  dofinancování  akce  „Stavební  úpravy zimního  stadionu
STARZ“. V rámci tohoto navýšení  dojde zejména k dodávce a montáži krycích požárních
dvířek,  opláštění  venkovního  vzduchotechnického  potrubí,  realizaci  požárních  ucpávek,
úpravě stávající elektroinstalace v rámci únikových prostorů. Rozpočtové opatření bude kryto
přesunem z akce „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“, která již byla dokončena a
kde došlo k úspoře finančních prostředků.
(v tis. Kč)

6 287,6595,06 882,6486,46
882,6text

kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 25.11.

předpoklad
čerpání

  
St.úpravy zimního stadionu STARZ  

ÚV 
Pracejovic
e

78
483,4 -595,0 77 888,4 75 939,4

75 940,0 

rozpočtová skladba  org paragraf
položk

a částka
výdaje  750 3412 xxxx 595,0
výdaje  723 2310 6121 -595,0
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II. Schvaluje
Poskytnutí účelové dotace ve výši 1.100.000,- Kč Nemocnici Strakonice, a.s., IČ 26095181,
se  sídlem  Radomyšlská  336,  386  29   Strakonice,  na  pořízení  zdravotnické  techniky  –
SpyGlass, sloužící k endoskopii žlučových cest a pankreatického vývodu. Bude kryto vratkou
příspěvku ZŠ Dukelská do rozpočtu zřizovatele, a to po obdržení dotace na projekt „Nejlepší
škola ZŠ Dukelská“ (viz RO č. 130).
III. Ukládá
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 130 – 132 provést.
IV. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření za rok 2015.

b) Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016
Usnesení č.238/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
rozpočet města Strakonice na rok 2016, který vychází ze schváleného výhledu, ve výši:
Příjmy : 435 236 000,-  Kč
Výdaje : 392 346 000,-  Kč
Saldo příjmů a výdajů  :               42 890 000,-  Kč

Financování:           -  42 890 000,- Kč
    z toho: splátky úvěrů   42 890 000,- Kč

c) OZV č.6/2015  o  místném poplatku za  provoz systému shromažďování,  sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č.239/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
OZV města Strakonice č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

5) Majetkové záležitosti
1) Pan Bc. Jaromír Švec,– vyjádření ke směně pozemků 
Usnesení č.240/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí

- s vyhlášením  záměru  na  směnu  části  pozemku  p.č.  352/7  o  výměře  cca  80  m2

(vlastnictví  p.  Bc.  Švece)  za  část  pozemku  p.č.  352/10  o  výměře  cca  160  m2

(vlastnictví  města  Strakonice),  vše v k.ú.  Strakonice s podmínkou výstavby nového
vjezdu do areálu kempu Otava na náklady města Strakonice,

- s výkupem části pozemku p.č. 280 v k.ú. Strakonice o výměře cca 200 m2,
- s vyhlášením   záměru  na prodej pozemku p.č. 352/10  v k.ú.  Strakonice  o   výměře

218 m2,
a to vše  z toho důvodu, že v současné době není zpracovaná a schválena územní studie pro
lokality  Podskalí  2  a  Podskalí  3,  která  by  řešila  dopravní  infrastrukturu  v celé  lokalitě
komplexně s návaznosti na ostatní plochy. 
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 352/10 v k.ú. Strakonice. 
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2)  Jednota,  spotřební  družstvo  ve  Volyni,  náměstí  Hrdinů  69,  PSČ:  387  01,  IČ:
00031917, DIČ: CZ00031917 – žádost  o prodej části  pozemku, případně směnu částí
pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č.241/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. st. 800/2 o výměře cca 230 m2 za pozemek
ve vlastnictví Jednoty, spotřební družstvo ve Volyni p.č. st. 2181 o výměře cca 45 m2, vše
v k.ú.  Strakonice.

3) Manželé Zdeňka a Jaroslav Soukupovi, - žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  a
části pozemku p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice
Usnesení č.242/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/2 o výměře cca 250 m2 a dále části
pozemku p.č. 695/3 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice, za účelem
zřízení zahrady, s tím, že bude zasmluvněno věcné břemeno k uloženým inženýrským sítím
v předmětných pozemcích.
Podél komunikace zůstane ponechán pruh pozemku široký 2,5 m. 
Přesná výměra  a uložení  sítí,  bude stanovena  na základě vypracovaného geometrického
plánu. 

4) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi, 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice
Usnesení č.243/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením  záměru  na  prodej  části  pozemku  p.č.  695/2  o  výměře  cca  200  m2 v k.ú.
Modlešovice, obec Strakonice, za účelem zřízení zahrady, s tím, že bude zasmluvněno věcné
břemeno k uloženým inženýrským sítím v předmětných pozemcích. 
Podél komunikace zůstane ponechán pruh pozemku  široký 2,5 m. 
Přesná výměra  a uložení  sítí,  bude stanovena  na základě vypracovaného geometrického
plánu. 

5) Pozemek p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice, Heydukova ulice – vyhlášení záměru na prodej
Usnesení č.244/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části  pozemku  p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice, nacházející se
mezi protihlukovou zdí a pozemkem manželů Kolingerových o výměře cca 35 m2,  v ulici
Heydukova.

 6) Pan Ladislav Charvát,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.245/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 633/4 o výměře cca 120 m2  v k.ú. Nové
Strakonice.

7) Společenství vlastníků pro dům čp. 1151, Tržní 1151, Strakonice, IČ: 261 14 585 –
žádost o prodej, případně výpůjčku  - vyhlášení záměru
Usnesení č.246/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením  záměru  na  prodej  části  pozemku  p.č.  112/1  v k.ú.  Strakonice  o  výměře
cca 2,20 m2 za účelem vybudování rampy.  
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 

8)  Garáže  pod  tribunami ve  sportovním areálu  Na  Křemelce  Strakonice  -  žádost  o
prodej 
Usnesení č.247/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s odprodejem jednotlivých garáží,  nacházejících se v budově na pozemcích  p.č. st. 3272,
p.č.  st.  3273,  p.č.  st.  3274  a  p.č.  1224/5  (protější  tribuna  Křemelka)  v k.ú.  Strakonice,
vzhledem k tomu, že dle sdělení Odboru – stavební úřad č.j. MUST/044476/2015/SÚ/rem,
nelze  přesně  stanovit  stavební  pozemek  tribuny  a  jednotlivých  garáží,  nelze  jednoznačně
vymezit všechny prvky stavebních konstrukcí, tj. nelze bez stavebních úprav oddělit nosné
vodorovné prvky, střešní krytinu apod., stavby tvoří z hlediska stavebního i funkčního jeden
celek.

9) Pan Petr Polák,– žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.248/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 100 m2  panu
Petru Polákovi, za cenu 400,- Kč/m2.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického
plánu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

10)  Prodej  pozemku  v průmyslové  zóně  Kání  Vrch  parc.č.  1208/16  v kat.  území
Strakonice 
Usnesení č.249/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí 
s prodejem pozemku parc.č. 1208/16 o evidované výměře 1724 m2 v kat. území Strakonice. 

11) Výkup pozemků v lokalitě  sídliště  Mír ve  Strakonicích – ulice  Obránců míru za
účelem vybudování chodníku
Usnesení č.250/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 264/3 o výměře 94 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č. 264/1) a pozemku p.č. 264/4 o výměře 25 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č. 264/2), vše v  k.ú. Strakonice  za cenu stanovenou  znaleckým  posudkem,  která činí
270,-Kč/m2, celkem 32.130,-Kč.
II. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 262/15 o výměře 5 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č. 262/8) za cenu stanovenou  znaleckým  posudkem,  která činí 270,-Kč/m2, celkem 1.350,-
Kč.
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.

12) Paní Jitka Černá, (podíl 1/2) a společnost R.E.I.T Group družstvo, IČ: 26007983 se
sídlem Pernerova 441, Zelené Předměstí, Pardubice (podíl 1/2) - nabídka pozemku p.č.
532/12 v k.ú. Strakonice o výměře 500 m2  
Usnesení č.251/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s výkupem  pozemku p.č. 532/12 v  k.ú. Strakonice  o  výměře 500 m2 od spoluvlastníků paní
Jitky  Černé,  (podíl  1/2)  a  společnosti  R.E.I.T  Group  družstvo  IČ:  26007983,  se  sídlem
Pernerova 441, Zelené Předměstí, Pardubice (podíl 1/2).
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence nabídky pozemku p.č. 532/12 v k.ú. Strakonice. 

13) Manželé Jiří a Michaela Klasovi,– směna částí pozemků p.č. 600/2 a p.č. 600/1, vše
v k.ú. Strakonice, v souvislosti s plánovanou stavbou „Most ev. č. 173 - 001 Strakonice“ 
Usnesení č.252/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně směnné smlouvy mezi městem Strakonice  a
manželi   Jiřím a Michaelou Klasovými,  jejímž předmětem bude směna části  pozemku ve
vlastnictví  města,  a  to  p.č.  600/2  o  výměře  cca  90  m2  (hodnota  stanovena  znaleckým
posudkem 500 Kč za  1  m2)  za   část  pozemku p.č.  600/1  o  výměře  cca  40  m2 (hodnota
stanovena znaleckým posudkem 690 Kč za 1 m2),  který je ve vlastnictví  manželů Klasových,
vše v k.ú. Strakonice, s doplatkem manželů Klasových v předpokládané výši cca 17.400,-Kč.
Přesná výměra a přesný doplatek budou stanoveny po vyhotovení geometrického plánu. 
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.

14) Paní  Alena Matějíčková,  x  pan Vojtěch  Matějíček,  paní  Štěpánka Matějíčková,–
žádost o postoupení práv a povinností k bytu 
Usnesení č.253/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s postoupením  práv  a  povinností  plynoucích  ze  Smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy
darovací  uzavřené  dne 20.6.2003 a Smlouvy o nájmu bytu  uzavřené  dne 20.6.2003 mezi
městem Strakonice a paní Alenou Matějíčkovou,  na manžele - pana Vojtěcha Matějíčku, a
paní Štěpánku Matějíčkovou, týkající se bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+1, o výměře
72,80 m2, v ulici Nádražní 405, Strakonice II.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností. 

15)  Žádost  o  uzavření  smlouvy  č.  22/EN/SVB  2-2015  o  zřízení  věcného  břemene  –
služebnosti  v souvislosti  s realizací  akce  :  „Optická  metropolitní  síť  Strakonice  –  I.
etapa“
Usnesení č.254/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením SMLOUVY č. 22/EN/SVB 2-2015 o zřízení  věcného břemene – služebnosti,
mezi smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145
05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou,  na základě již
uzavřené smlouvy č. 22/EN/SSB 1-2014 o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu
věcného  břemene  -  služebnosti  (o  náhradě  za  omezení  užívání  nemovitosti),  ve  které  se
smluvní  strany  zavázaly  uzavřít  smlouvu  o  věcném  břemeni  pro  uložení  zařízení
elektronických  komunikací  do  pozemku  v majetku  České  republiky  p.č.  KN 715/1  v k.ú.
Nové  Strakonice  v souvislosti  s projektovou  přípravou  a  realizací  stavby:  „Optická
metropolitní síť Strakonice – I. etapa“. 
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.

16)  RI  PARTNERS  s.r.o.,  IČ:  24777374,  zastoupena  jednatelem  panem  Radimem
Žahourem, se sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha – budoucí směna pozemků 
Usnesení č.255/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením budoucí směnné smlouvy mezi  městem Strakonice  a firmou RI  PARTNERS
s.r.o.,  IČ:  24777374,  zastoupenou jednatelem p.  Radimem Žahourem,  se sídlem Libušská
220/234,  Libuš,  Praha,  jejímž  předmětem bude budoucí  směna  pozemků p.č.  1371/130 o
výměře  cca  480  m2,  p.č.  1371/114  o  výměře  62  m2 a  p.č.  1371/70  o  výměře  26  m2  ve
vlastnictví  města  Strakonice,  za  pozemky p.č.  1371/113 o  výměře  83 m2,  p.č.  1371/33 o
výměře cca 39 m2, p.č. 353/8 o výměře 245 m2  (oddělen GP z pozemku p.č. 353/3), část p.č.
1371/66 o výměře  cca  70 m2 a  část  p.č.  1371/71 o výměře  cca  22 m2 ve  vlastnictví  RI
PARTNERS s.r.o., vše  v k.ú.  Strakonice,  s doplatkem  firmy  RI   PARTNERS  s.r.o  městu
Strakonice. Doplatek je ve výši, která bude dána rozdílem hodnot směňovaných  nemovitostí,
přičemž  tyto  ceny  nemovitostí budou stanoveny podle znaleckého posudku  (cena stanovena
dle platných zákonů a  vyhlášky MF ČR),  kdy cena za 1 m2 je 530,-Kč. Přesná výměra bude
určena podle geometrického plánu. Uzavření smlouvy je podmíněno písemným souhlasem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.

17) Čerpací stanice kanalizace  (ČS 2) na cizím pozemku
Žadatel: Ing. Bc. Miroslav Kupka  
Usnesení č.256/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Strakonice a žadatelem panem Ing.
Bc.  Miroslavem  Kupkou,  jejímž  předmětem  bude  závazek  města  Strakonice  vybudovat
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prodloužení stávajícího vodovodního řadu  od parcely č. 1305/1 k parcele č. 220/1, vše v kat.
území  Dražejov  u  Strakonic,  do  kterého  by bylo  možné  napojit  přípojku  k plánovanému
rodinnému  domu  na   parcele  č.  220/1  v kat.  území  Dražejov  u  Strakonic.  Vybudování
prodloužení  vodovodního  řadu  bude  ze  strany  žadatele  kompenzováno  bezúplatným
převodem části  pozemku  parc.č.  220/1 v kat.  území  Dražejov u Strakonic,  na kterém se
nachází čerpací stanice kanalizace ČS 2, včetně částí potřebných k její údržbě, do vlastnictví
města. Přesná výměra pozemku bude zaměřena geometrickým plánem. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 

18)  Pan  JUDr.  Jiří  Šmrha  ml.  –  poskytnutí  slevy  z kupní  ceny  před  stanoveným
termínem
Usnesení č.257/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím slevy z kupní smlouvy číslo 2013 - 336 ve výši 101.200,- Kč před ve smlouvě
stanoveným termínem, tj. před 30. červnem 2016, a to  již po kolaudaci stavby.
II. Souhlasí
s uzavřením dodatku  ke kupní smlouvě číslo 2013-336, uzavřené mezi městem Strakonice a
manželi Bc. Janou a JUDr. Jiřím Šmrhovými, týkající se poskytnutí slevy z kupní ceny před
stanoveným termínem, dle kupní smlouvy číslo 2013-336.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku. 

19) Pan Radek Škanta, paní Eva Kohoutová,– žádost o uzavření dodatku k SoSBK
Usnesení č.258/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku číslo 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 2010 – 342, uzavřené
mezi  městem  Strakonice  a  panem  Radkem  Škantou  a  paní  Evou  Kohoutovou, jehož
předmětem je  posunutí termínu dokončení rodinného domu o jeden rok,  tj.  do 31.12.2017.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.

20) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.259/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,-
Kč: 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Domov pro seniory Lidická 189:
- televizor Tesla S 631 TS – poř. cena 20.100,- Kč, r. poř. 1996 
ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice
Školní jídelna  Jezerní 1280:
- výdejní linka – poř. cena 36.555,10 Kč, r. poř. 1994
Městská policie Strakonice
- telefonní záznam. zařízení – poř. cena 149.937,60 Kč, r. poř. 2002.
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21) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.260/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,-
Kč: 
Městské kulturní středisko Strakonice
- ECHO Iana Ibanes – poř. cena 21.000,- Kč, r.poř. 1986
- chladnice dvoudvéřová Calex Profesionál – poř. cena 55.941,90 Kč, r. poř. 2002
- ústředna AUC 4081 TESLA – poř. cena 41.088,- Kč, r.poř. 1986.

22) Ministerstvo obrany - přímý prodej pozemků parc. č. 841 a č. 616/2 v kat. území
Nové Strakonice 
Usnesení č.261/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČ 60162694,
se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6, jako stranou prodávající  a městem Strakonice, IČ
00251810, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude
prodej  pozemku  parc.č.  616/2  (příjezdová  komunikace)  a  pozemku  parc.č.  841  (část
společného dvora bývalé ÚVS), vše v kat. území Nové Strakonice, za  kupní cenu ve výši
293.768,- Kč.  Celý text kupní smlouvy je přiložen v příloze.  
II. Pověřuje
pověřuje starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy.

23) Prodej areálu „Strakonice – Kasárna II“
Usnesení č.262/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I Nesouhlasí
s  podáním  přihlášky  do  nového  výběrového  řízení  na  zjištění  zájemců  o  koupi  areálu
bývalých  kasáren  „Strakonice  –  Kasárna  II“  (77150820  (VS)  za  podmínek  stanovených
v tomto novém  výběrovém řízení, za minimální kupní cenu ve výši 11.500.000,- Kč. 
Dle  LV č.  1229  pro  kat.  území  Nové  Strakonice  areál  v  ulici  Tovární  tvoří  následující
nemovitosti:
- pozemek parc.č. st. 473/4 o výměře 456 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně budovy čp. 395 ve Strakonicích II, způsobem využití ubytovací zařízení, 
- pozemek parc.č. st. 1156 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně budovy bez čp/če se způsobem využití ubytovací zařízení
- pozemek parc.č. st. 1157 o výměře 460 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- budova bez čp/če se způsobem využití garáž na parc.č. st. 1157 a st. 1159
(parcela č. st. 1159 je ve vlastnictví jiného vlastníka),
- pozemek parc.č. st. 1158 o výměře 556 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně budovy bez čp/če se způsobem využití jiná stavba,
- pozemek parc.č.764/1 o výměře 7583 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 599/2 o výměře 1021 m2 , trvalý travní porost,
vše v kat. území Nové Stra

24) Žádost  o  odprodej  pozemků parc.  č.  1011/25 a 1018/22 v kat.  území Dražejov  u
Strakonic o celkové výměře 11 m2   
Usnesení č.263/ZM/2015
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zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké nám. 2,
Strakonice, jako stranou prodávající a manžely paní Mgr. Bc. Hanou Moltašovou, a MUDr.
Josefem  Moltašem,  jejímž  předmětem  je  prodej  nově  vytvořené  pozemkové  parcely  č.
1011/25 o výměře 9 m2 (parcela vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o.
pod  č.  plánu  1028-18/2015  oddělením  z parc.č.  1011/16)  a  nově  vytvořené  pozemkové
parcely  č.  1018/22  o  výměře  2  m2  (parcela  vznikla  geometrickým plánem vyhotoveným
Geoteka  s.r.o.  pod  č.  plánu  1028-18/2015  oddělením  z parc.č.  1018/3),  vše  v kat.  území
Dražejov u Strakonic. Kupní cena bude uhrazena ve výši 400,- Kč za m2.   
II.  Pověřuje
starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy.

1) Uzavření smlouvy ve věci odkanalizování obce Řepice
Usnesení č.264/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením  smlouvy  ve  věci  odkanalizování  obce  Řepice.  Předmětem  smlouvy  bude
předávání splaškových odpadních vod do vodohospodářské struktury města Strakonice, a to
za účelem jejich odvodu na čistírnu odpadních vod po dobu 20-ti let s finančním plněním
obce Řepice dle článku II. Smlouvy. Pro rok 2016 je stanovena cena vody převzaté – odpadní
ve výši 9,89 Kč/m3 bez DPH, dle přílohy.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.

6)  Odbor rozvoje
- Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. Etapa“ – schválení 

realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
Usnesení č.265/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci  projektu  „Regenerace  sídliště  Stavbařů,  Strakonice  –  VI.  etapa  a  podání  žádosti
o dotaci  na  tento  projekt  do  programu Ministerstva  pro místní  rozvoj  „Podpora  bydlení“,
podprogramu „Regenerace sídlišť pro rok 2016“ (celkové výdaje projektu 4 147 663 Kč) 
II. Schvaluje
v případě  přidělení  dotace  z programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  „Podpora  bydlení“,
podprogramu „Regenerace sídlišť pro rok 2016“ kofinancování projektu ve výši minimálně
30 % celkových výdajů projektu tj. 1 244 299 Kč. 

7) Útvar interního auditu
- Změna tarifních podmínek MHD 

Usnesení č.266/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
s účinností od 1.1.2016 změnu tarifních podmínek MHD Strakonice, která spočívá v zavedení
bezplatné přepravy žáků a studentů ve věku od 6 do 26 let v rámci I. pásma, a to na základě
jízdenky vystavené dopravcem (ta bude vystavována pro děti od 10 let, děti ve věku od 6 do
10  let  budou  přepravovány  bezplatně  bez  této  jízdenky,  současně  budou  uznávány
jízdenky/průkazky již vystavené pro linkovou dopravu).
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8) Odbor školství a CR
a) Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.2015-00280
       Vyhlášení dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
       sportu a ostatních volnočasových aktivit pro r.2016

Usnesení č.267/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015-00280 ze dne 29. 6. 2015
mezi městem Strakonice a Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO:
025  96  938,  přičemž  předmětem  dodatku  bude  navýšení  poskytnuté  dotace  o  částku  
15 500 Kč na celkovou částku 136 700 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku.
III. Souhlasí
s vyhlášením  Dotačního  programu  města  Strakonice  na  podporu  tělovýchovy,  sportu  
a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 

b) Vyhlášení dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v r. 2016
Usnesení č.268/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2016.

9) Sociální odbor
- Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016

Usnesení č.269/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí 
s vyhlášením programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 
II. Ukládá
sociálnímu odboru provést schválené usnesení

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.    Milan Jungvirt v.r.
            starosta                             místostarosta
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	Usnesení č.258/ZM/2015
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
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