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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 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 7.6.2017 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Program: 

 

Zahájení jednání                      Usnesení č.548/ZM/2017 

 

1) Finanční odbor   

    1) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených  

        organizací za rok 2016 
        Usnesení č.549/ZM/2017 

    2) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016 
        Usnesení č.550/ZM/2017 

    3) Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města 
         Usnesení č.551/ZM/2017 

    4) Rozpočtová opatření  č. 46 – 48, 51, 52 
         Usnesení č.552/ZM/2017 

    5) Zápis č. 2/2017 z jednání Finančního výboru dne 18.5.2017 
         Usnesení č.553/ZM/2017 

2) Sociální odbor  

    1) Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně  

         profesní  oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří 
          Usnesení č.554/ZM/2017 

    2) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na pečovatelskou  

         službu  
                      Usnesení č.555/ZM/2017 

    3) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na odborné  

        sociální poradenství 
           Usnesení č.556/ZM/2017 

    4) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na osobní asistenci 
           Usnesení č.557/ZM/2017 

    5) Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na provoz Kontaktního  

        centra PREVENT 
           Usnesení č.558/ZM/2017 

    6) Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na financování osobních  

        a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork  

        PREVENT 
            Usnesení č.559/ZM/2017 

    7) Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociální rehabilitaci 
            Usnesení č.560/ZM/2017 

    8) Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociálně terapeutickou  dílnu 
            Usnesení č.561/ZM/2017 

    9) Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice  na nájemné  

        a služby 
            Usnesení č.562/ZM/2017 

   10) Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice  na podporu  

         a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, nákup  

         potřebných kompenzačních pomůcek, příspěvek na vozidlo  
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            Usnesení č.563/ZM/2017 

 

  11) Dotace Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 Strakonice  
            Usnesení č.564/ZM/2017 

3) Odbor školství a CR   

    1) Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy,  

         sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 (Komise pro sport města  

         Strakonice) 
            Usnesení č.565/ZM/2017 

4) p. Eigner – předkládá člen ZM   

    1) Zřízení pracovní skupiny k výstavbě MVE ve Strakonicích 
            (Bez č. usnesení) 

5) Majetkové záležitosti  
                                                                                Usnesení č.566/ZM/2017 - č.587/ZM/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení jednání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 19.4. 2017  p. Zoch, pí Vlasáková ověřili příslušný 

zápis z jednání ZM. 

Usnesení č.548/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

program jednání včetně navržených úprav 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 

(viz zápis). 

II. Volí 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Sosna, p. Eigner, p. Horejš 

b) ověřovatele zápisu :  p. Christelbauer, Mgr. Hlava 

c) volební komisi : Bc. Chvosta, p. Zach DiS., Ing. Moučka 
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1) Finanční odbor   

    1) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 

založených organizací za rok 2016 

Usnesení č.549/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 

2016 s výhradami. 

II. Přijímá   

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 

písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění. (viz Příloha mat.č. 18/1 - Opatření k nápravě 

chyb a nedostatků). 

 

    2) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016 

Usnesení č.550/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

účetní závěrku města Strakonice za rok 2016. 

 

    3) Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města 

Usnesení č.551/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Ruší   

Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města, schválenou dne 25. 6. 2008 

usn. č. 410/ZM/2008 a upravenou dne 12. 9. 2012 usn. č. 346/ZM/2012. 

II. Schvaluje   

Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města. 

III. Souhlasí 

se zasíláním návrhu rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu závěrečného 

účtu 15 dní před konáním zastupitelstva města. 

 

    4) Rozpočtová opatření  č. 46 – 48, 51, 52 

Usnesení č.552/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 46  ve výši 2 250 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka 

Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu: 

- ve výši 550 000,- Kč na akci „ZŠ Dukelská – rekonstrukce sociálního zařízení“. 

Prostředky budou použity na dofinancování realizace akce. V rozpočtu je na akci 

schválená částka 1 700 000,- Kč (tato výše byla stanovena v době, kdy nebyla 

vypracována projektová dokumentace). 

- ve výši 1 700 000,- Kč na akci „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení 

přechodu ul. Katovická“. 

Celkové náklady na akci jsou stanoveny dle zpracované projektové dokumentace. 

Projekt je nutno předfinancovat v plné výši, na akci je získána dotace ve výši 

188 306,- Kč. 
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(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skuteč. 
k 17.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – ZŠ Dukelská-rekon.soc.zaříz.    1 700,0 550,0 2 250,0 0,0 2 250,0 

Maj – Světelné signalizačí zařízení 
a osvětlení přechodu ul.Katovická  0,0 1 700,0 1 700,0  0,0 1 700,0 

  Maj–Páteřní cyklostezka  11 943,0 -2 250,0 9 693,0 1 010,8 7 500,0 

         

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                773 3113 xxxx 550,0   

Výdaje  7xx 22xx 6xxx 1 700,0   

Výdaje       731 2219 6121 -2 250,0   

RO  č. 47  ve výši 14 350 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Rekonstrukce kanalizace 

Volyňská“, která se nebude letos realizovat: 

- ve výši 3 900 000,- Kč  na kapitolu „Drobné opravy vodovodů a kanalizací včetně PD“ 

– výměna plynojemu ČOV Strakonice.  

Prostředky budou použity na výměnu stávajícího plynojemu za plynojem membránový. 

Obsahem výměny je technologický postup odstávky plynojemu, jeho demontáž, 

provedení nové spodní stavby membránového plynojemu (základová deska) + 

technologie (zvětšení půdorysného profilu plynojemu), dodávka a montáž nového 

membránového plynojemu, zapojení do systému řízení a regulace celé ČOV, zaškolení 

obsluhy a vstupní revizní zpráva.  

- ve výši 450 000,- Kč  na akci „Hasičská zbrojnice, Strakonice“.  

V rozpočtu je na projekt již schválená částka 850 000,- Kč. Navýšení finančních 

prostředků souvisí s uzavřením dodatku č.1 k SOD, jehož předmětem je rozšíření 

předmětu díla plnění v rámci projektové dokumentace stavby a dále zahrnutí 

projektového řešení rekonstrukce výměníku v budově zahradnictví (příprava lokality 

pro napojení hasičské zbojnice i ostatních investorů v celé lokalitě Kání vrch). 

- ve výši 10 000 000,- Kč na akci „Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka, Strakonice“.  

V souvislosti s přípravou realizace uvedené stavby se jedná o finanční prostředky na 

aktualizaci projektové dokumentace, výběrové řízení a zahájení realizace samotné 

rekonstrukce. Částka ve výši 10 000 000,- Kč se předpokládá k profinancování na 

letošní rok 2017. Celková cena realizace rekonstrukce bude známa po výběrovém řízení 

a následně nárokována do rozpočtu města Strakonice pro rok 2018. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skuteč. 
k 17.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–opravy kanalizace a vodovodů    2 500,0 3 900,0 6 400,0 102,0 6 400,0 

Maj–hasičská zbrojnice Strakonice  850,0 450,0   450,0  0,0 1 300,0 

Maj-rekonstr.ul. Švandy Dudáka  0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 

  Maj–kanaliz. Volyňská 33 100,0 -14 350,0 18 750,0 7,1 10,0 

         

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                727 2321 xxxx 3 900,0   

Výdaje  705 5512 6xxx 450,0   

Výdaje  745 xxxx xxxx 10 000,0   

Výdaje       722 2321 6121 -14 350,0   
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RO  č. 48  ve výši  2 000 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Chodník u okružní 

křižovatky ul. Ellerova“ (akce bude realizována v příštím roce společně s akcí Parkoviště – 

Beranův Dvůr) na kapitolu komunikace, chodníky, parkoviště – opravy, rekonstrukce, 

projektová dokumentace. Prostředky budou použity na opravy a rekonstrukce chodníků ve 

městě. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skuteč. 
k 17.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – komunikace, chodníky, 
parkoviště   4 139,0 2 000,0 6 139,0 48,6 6 139,0 

  
Maj–chodník u OK 
Ellerova  2 000,0 -2 000,0 0,0 0,0 0,0 

         

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                7xx 22xx xxxx 2 000,0   

Výdaje       744 2219 6121 -2 000,0   

RO  č. 51  ve výši  400 000,- Kč 

Přesun finančních prostředků z položky TC Přádelna Strakonice na navýšení základního jmění 

společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice,  IČ 05879841.  

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 24.5. 

předpoklad 
čerpání 

TC Přádelna Strakonice – základní jmění    0,0 400,0 400,0 220,6 400,0 

    TC Přádelna 4 205,0 -400,0 3 805,0 48,4 3 805,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 xxx 3639 6202 400,0   

Výdaje   703 3613 6121 -400,0   

RO  č. 52  ve výši 2 000 000,- Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Pořízení kabin (šatny, sociální 

zařízení) pro obloukovou halu v Máchově ulici“. V současné době jsou pro potřeby obloukové 

haly využívány šatny v protější budově tělocvičny. V případě, že družstvo muži A oddílu 

házené ve Strakonicích (HBC STRAKONICE 1921) postoupí do extraligy (od září 2017), je 

jednou z podmínek soutěže zázemí pro hráče v rámci jedné budovy. Rozpočtové opatření bude 

kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba:  výdaje:  753 – 3412 – xxxx 

    financování:             8115  

II. Bere na vědomí 

Přehled rozpočtových opatření roku 2017. 

 

    5) Zápis č. 2/2017 z jednání Finančního výboru dne 18.5.2017 
Usnesení č.553/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017 
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2) Sociální odbor   

    1) Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně 

profesní  oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří 

Usnesení č.554/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří  ve výši 50.000 Kč na 

zajištění provozu Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně 

profesní oblast a osobnostní rozvoj  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 

psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří,  jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu Poradny pro rodinu, 

manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj       

v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, 

mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 

387 34 Záboří 

 

    2) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na 

pečovatelskou službu  

Usnesení č.555/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice  ve výši  

20.000 Kč na opravy automobilů a mzdy 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 

Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na opravy automobilů a 

mzdy-pečovatelská služba  v předloženém znění 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

 

   3) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na odborné 

sociální poradenství 

Usnesení č.556/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice  ve výši 

20.000 Kč na mzdy –odborné sociální poradenství  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč na mzdy nelze poskytnout v plné výši 

z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  
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II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 

Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na mzdy v předloženém 

znění 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

     

4) Dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na osobní 

asistenci 

Usnesení č.557/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši  

20.000 Kč na mzdy – osobní asistence 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč na mzdy nelze poskytnout v plné výši 

z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 

Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na mzdy v předloženém 

znění 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 

 

    5) Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na provoz 

Kontaktního centra PREVENT 

Usnesení č.558/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice  ve výši 54.000 

Kč na provoz Kontaktního centra PREVENT  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 54.000 Kč na provoz Kontaktního 

centra PREVENT v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

 

    6) Dotace PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice na financování 

osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský 

streetwork PREVENT 

Usnesení č.559/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace   PREVENTU 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 Strakonice  ve výši 28.000 

Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby 

Jihočeský streetwork PREVENT  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 45.804 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENT 99 z.ú. Heydukova 349, 386 01 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč na financování osobních 

a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork 

PREVENT v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

 

    7) Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociální rehabilitaci 

Usnesení č.560/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek  ve výši 34.000 Kč na 

úhradu nájmu provozních nákladů  složených z nájmů a energií a na část mzdových nákladů 

s provozem sociální služby sociální rehabilitace ve strakonické pobočce Fokusu Písek  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 77.160 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek,             

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 34.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové 

náklady – sociální rehabilitace v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 

397 01 Písek 

 

    8) Dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociálně terapeutickou  

dílnu 

Usnesení č.561/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek  ve výši 48.000  Kč 

na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociálně terapeutickou dílnu  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 95.496 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek,             

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 48.000  Kč na nájem prostor a energie, mzdové 

náklady – sociálně terapeutickou dílnu v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí FOKUSU-Písek,z.ú., Kollárova 485, 

397 01 Písek 
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    9) Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice  na 

nájemné a služby 

Usnesení č.562/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice      

ve výši  15.000 Kč příspěvek na nájemné a služby 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 

386 01 Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši  15.000 Kč příspěvek na 

nájemné a služby  v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, 

Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice     

 

  10) Dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice   na 

podporu a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, 

nákup potřebných kompenzačních pomůcek, příspěvek na vozidlo  

Usnesení č.563/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice      

ve výši  50.000 Kč podpora a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a 

umírající pacienty, nákup potřebných kompenzačních pomůcek, příspěvek na vozidlo   

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  Domácí péči ČČK  o.p.s, Boženy Němcové 1118, 

386 01 Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč podpora a rozvoj 

poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, nákup potřebných 

kompenzačních pomůcek, příspěvek na vozidlo  v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, 

Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice     

 

  11) Dotace Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 Strakonice  

Usnesení č.564/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Spolku Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 Strakonice  ve výši 

60.000 na odborné sociální poradenství  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč na odborné sociální poradenství nelze 

poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 

2017.  

II. Souhlas 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Spolku Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, 386 01 

Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 60.000 na odborné sociální 

poradenství v předloženém znění. 
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III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Spolku Labyrinth Strakonice, 

Baarova 1056, 386 01Strakonice 

 

3) Odbor školství a CR   

    1) Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu 

tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 (Komise pro sport 

města Strakonice) 

Usnesení č.565/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 990 000 Kč FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 

512, 386 01 Strakonice, IČO: 22890947 na úhradu nákladů za nájemné na hrací ploše Na 

Sídlišti, Na Křemelce a v tělocvičně Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 

2017.  

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů za nájemné ve sportovní hale STARZ 

a tělocvičně TJ ČZ pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.  

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 210 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 

Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO: 26674190 na úhradu nájemného v 

tělocvičně Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši  550 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, 

Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO: 42386748 na úhradu nákladů za nájemné ve sportovní 

hale STARZ, případně v hale TJ ČZ  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 520 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl házené, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného v házenkářské hale pro 

děti a mládež za období 1. 1. do 31. 12. 2017. 

VI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za atletické sektory na 

stadionu Na Sídlišti a házenkářskou halu  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

VII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 987 200 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 

01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného za zimní stadion  pro děti a mládež za 

období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 

386 01 Strakonice IČO: 02596938 na úhradu nájemného v házenkářské hale a tělocvičně 

Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2017. 

IX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 992 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na úhradu nájemného za plavecký 

bazén  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 
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X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 52 800 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního 

tenisu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za tělocvičnu 

ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 

12. 2017.  

XI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 50 800 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921  na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ 

Povážská Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 55 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 

Strakonice, IČO: 60650796 na zajištění provozu, běžné údržby a oprav sportovního areálu Na 

Virtě, na obnovu techniky využívané na údržbu sportoviště. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 95 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na 

Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na výmalbu šaten a výměnu lina v šatnách pro 

děti. 

XIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 60 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 

512, 386 01 Strakonice, IČO: 22890947 na dopravu mládeže k soutěžním utkáním, cestovné, 

náklady na účast v soutěžích - startovné, řízení zápasů; materiálové vybavení pro mládež, 

služby - praní dresů, náklady na minipřípravku. 

XV. Souhlasí 

souhlasí s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 57 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na zajištění pravidelné organizované 

sportovní činnosti dětí a mládeže, na úhradu nákladů za dopravu a cestovné, za ubytování, 

startovné, na náklady za výkon rozhodčích a delegátů, na obnovu a nákup sportovního 

vybavení. 

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 66 000 Kč tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 

Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nákladů spojených se sportovní činností mládeže a účastí 

na oficiálních soutěžích (např. náklady na dopravu, na rozhodčí, na zdravotnické zabezpečení), 

na nákup tréninkových pomůcek. 

XVII. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění.   

XVIII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  

 

4) p. Eigner – předkládá člen ZM   

    1) Zřízení pracovní skupiny k výstavbě MVE ve Strakonicích 

K výše uvedenému bodu zastupitelstvo města po projednání nepřijalo žádné usnesení a 

následně bod odložilo. 
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5) Majetkové záležitosti  

1) Pan Pavel Vlček, IČ 13514296 – žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru 

Usnesení č.566/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na  prodej pozemku p.č. st. 374 o výměře 271 m2, na kterém se nachází 

stavba čp. 72, občanská vybavenost ve vlastnictví jiného subjektu  a dále na prodej sousedících 

pozemků p.č. 1606 o výměře 193 m2, p.č. 246 o výměře 499 m2 a části pozemku  p.č. 245/1      

o výměře cca 137 m2, vše v k.ú. Strakonice.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 374  o výměře 271 m2, na kterém se 

nachází stavba čp. 72 občanská vybavenost ve vlastnictví jiného subjektu a dále o prodej 

sousedících pozemků p.č. 1606 o výměře 193 m2, p.č. 246 o výměře 499 m2 a části pozemku  

p.č. 245/1 o výměře cca 137 m2, vše v k.ú. Strakonice.  

 

2) Pan Petr Polák, - žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č.567/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 

cca 200 m2.   

Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  

 

3) Pan Miroslav Kozák,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

zastupitelstvo města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku týkající se žádosti o 

prodej pozemku – vyhlášení záměru.  

 

4) Manželé Lenka Horejšová, a Jaroslav Horejš - žádost o prodej pozemků – vyhlášení 

záměru 

Usnesení č.568/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 690/2 o výměře 2 m2 a části pozemku                

p.č. 320/1, dle nového geometrického zaměření pozemek p.č. 320/418 o výměře 1 m2, vše v k.ú. 

Přední Ptákovice.  

 

5) Pan Jiří Konvička– žádost o prodej pozemků - vyhlášení záměru 

Usnesení č.569/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1190/1 o výměře 23.691 m2, p.č. 1727 o výměře 

270 m2 a p.č. 1190/31 o výměře 389 m2 , vše v k.ú. Strakonice.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1190/1 o výměře 23691 m2, p.č. 1727 

o výměře 270 m2 a p.č. 1190/31 o výměře 389 m2, vše v k.ú. Strakonice. 

 

6) Prodej pozemku p.č. 596/24 o výměře 387 m2 a pozemku p.č. 596/23  o výměře 129 m2, 

vše v  k.ú. Přední Ptákovice – vyhlášení záměru  

Usnesení č.570/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 
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I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/23 o výměře 129 m2 a pozemku p.č. 596/24 

o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Přední Ptákovice. 

Pozemky p.č. 596/23 a 596/24 jsou dotčeny uložením inženýrských sítí (nacházející se podél 

stávající komunikace), případně jejich ochrannými pásmy, a to elektrická síť a elektrické 

osvětlení.  

Dále pozemek p.č. 596/24 je dotčen uložením, provozováním a právem oprav a údržby stavby 

kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a přípojky elektro v celkové délce cca 70 m,                   

v souvislosti s realizací stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č dle KN 360/5      

v k.ú. Přední Ptákovice“ . 

Dále je povolen sjezd z místní komunikace Ptákovická p.č. 596/2 přes pozemek p.č. 596/23, 

vše v k.ú. Přední Ptákovice, vše v majetku města Strakonice, na pozemek p.č. 362/7 v k.ú. 

Přední Ptákovice, v majetku jiného subjektu.  

 

7) Pan Petr Oubram, paní Bohuslava Petráková a paní Jana Rakovanová - směna 

pozemků v k.ú. Střela - vyhlášení záměru    

Usnesení č.571/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to p.č. 426/10 o výměře 

8 m2, p.č. 616/7 o výměře 42 m2, p.č. 426/9 o výměře 65 m2, za  pozemky p.č. 616/3  o výměře 

275 m2, p.č. 616/5 o výměře 133 m2, p.č. 612/11 o výměře 129 m2 a za část pozemku p.č. 427/1 

o výměře cca 280 m2, vše v k.ú. Střela. 

 

8) Prodej pozemků v lokalitě Kání Vrch – vyhlášení záměru na prodej 

Žadatel č. 1:PEKON ST s.r.o., IČ 280 66 341, Zahradnická 569, 388 01 Blatná 

Žadatel č. 2:Jaroslav Eliáš  

Usnesení č.572/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to celého 

pozemku parc.č. 1208/5 o výměře 5837 m2, celého pozemku parc.č. 1190/14 o výměře 266 m2, 

části pozemku parc.č. 1190/28 o cca výměře 368 m2 (bez pozemku pod nově přemístěnou 

komunikací), část pozemku parc.č. 1190/16 o výměře cca 4227 m2, (tzn. bez pozemku pod 

budoucí trafostanicí, části pozemku pod nově přemístěnou komunikací a části pozemku od 

komunikace směrem ke dráze), viz. grafická příloha č. 8 – materiálu č.18/5. Prodej pozemků 

lze realizovat i po jednotlivých částech (po upřesnění zaměření GP).   

 

9) Manželé Josef a Dana Vítovi,– prodej pozemku  

Usnesení č.573/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s prodejem pozemku p.č. 320/332 o výměře 830 m2 v k.ú. Přední Ptákovice manželům Josefu 

a Daně Vítovým, za cenu 1050,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH. Pokud kupující splní níže 

uvedené podmínky, vzniká mu nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 100,- Kč za 1 

m2 převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny vzniká za současného 

splnění následujících podmínek:  

- Kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu 

rodinného domu postaveného na převáděném pozemku, případně předloží jiné povolení 

k trvalému užívání předmětné stavby rodinného domu dle příslušných stavebních 
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předpisů, a to ve lhůtě do 5-ti led ode dne právních účinků  vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této 

smlouvy.  

- Kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let 

ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí 

k převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

10) Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8, Smíchov, 

Praha 5 - prodej částí pozemků p.č. 1208/1, p.č. 1208/6 a p.č. 1208/11, vše v k.ú. Strakonice  

Usnesení č.574/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s prodejem  částí pozemků, a to  p.č. 1208/1 o výměře cca 950 m2, p.č. 1208/6 o výměře cca 

1050 m2  a  p.č. 1208/11 o výměře cca 1050 m2 (celkem cca 3050 m2), vše v k.ú. Strakonice, 

Povodí Vltavy,  státnímu podniku, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8, Smíchov,  Praha 

5, za cenu 330,-Kč/m2 (tj. celkem cca 1.006.500,-Kč) + aktuální sazba DPH v případě, kdy dle 

zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, a to z důvodu, že budou prodávány  

všechny části pozemků, na které byl vyhlášen záměr (druhý žadatel p. Václav Páník měl zájem 

pouze o prodej části pozemku p.č. 1208/1 o výměře cca 950 m2 v k.ú. Strakonice). Tyto 

pozemky budou určeny pro výstavbu nového areálu Povodí Vltavy, s.p. 

Přesná výměra pozemků bude určena na základě geometrického plánu.  

Dále bude kupující hradit  veškeré náklady související s převodem vlastnického práva 

k předmětným nemovitým věcem.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

11) AGROKAT spol. s r.o., IČ: 49022296, se sídlem Katovice, Krtská 55, Strakonice – 

výkup stavby „zpevněné polní hnojiště“ v k.ú. Dražejov  u Strakonic 

Usnesení č.575/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s výkupem stavby „zpěvněné polní hnojiště“ v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 1774 m2, od 

společnosti AGROKAT spol. s r.o., IČ: 49022296, se sídlem Katovice, Krtská 55, Strakonice, 

za kupní cenu 900.000,-Kč, nacházející se na částech pozemků p.č. 433/3, p.č. 428/3 a p.č. 

432/3, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, které jsou ve vlastnictví fyzických osob.   

II. Pověřuje  

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

12) Výkup částí pozemků pro připravovanou stavbu „Rekonstrukce komunikace Arch. 

Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích“ 

Usnesení č.576/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s výkupem  části  pozemku  p.č. 540/21  o  výměře  cca 15 m2  v k.ú.  Strakonice za cenu 

530,-Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
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II. Souhlasí 

s  výkupem  části  pozemku  p.č. 540/10  o výměře  cca  19 m2 v k.ú.  Strakonice za cenu 

530,-Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 

III. Souhlasí 

s  výkupem  části pozemku  p.č. 540/27  o výměře  cca 25 m2 v  k.ú. Strakonice  za cenu  

530,-Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 

IV. Souhlasí 

s  výkupem  části  pozemku  p.č. 540/29  o výměře  cca 18 m2  v k.ú. Strakonice za cenu  

530,-Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 

V. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 

 

13) Manželé pan Jaroslav a paní Bc. Lenka Holubovi - přijetí daru, a to části pozemku 

p.č. 532/14 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Strakonice za podmínky vybudování vjezdu na tomto 

pozemku  

Usnesení č.577/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím daru, a to části pozemku p.č. 532/14 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 22 m2, který je 

zastavěn místní komunikací, za podmínky vybudování vjezdu v šíři 7 m na tomto pozemku na 

náklady města Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy. 

 

14) Společenství vlastníků pro dům čp. 896 – 899, se sídlem B. Němcové 898, Strakonice  

– žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 572/2 v k.ú. Strakonice do vlastnictví 

města Strakonice  

Usnesení č.578/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s přijetím daru, a to části pozemku p.č. 572/2 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Strakonice pro město 

Strakonice. Přesná výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy. 

 

15) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234 – nabídka části pozemku p.č. 43/3 v k.ú. Nové Strakonice.  

Usnesení č.579/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Nesouhlasí  

s výkupem části pozemku p.č. 43/3 v k.ú. Nové Strakonice (nyní podle geometrického plánu 

pozemek p.č. 43/11 o výměře 621 m2) od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 

IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1,  Nové Město, Dlážděná 1003/7. 

 

 

16) Ing. Václav Šedivý– výkup pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Hajská“ 

Usnesení č.580/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 



 16 

I. Souhlasí 

s výkupem pozemků, a to  p.č. 1109/4 o výměře 465 m2,  p.č. 1109/5 o výměře 1 649 m2 a p.č. 

1111/5 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Strakonice, a p.č. 88/2 o výměře 248 m2 v k.ú. Přední 

Ptákovice, za kupní cenu  ve výši 350,-Kč za m2.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

17) Pan Václav Dvořák a paní Alena Janoušová– výkup pozemku p.č. 433/3 v k.ú. 

Dražejov u Strakonic  

Usnesení č.581/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s výkupem pozemku p.č. 433/3 o výměře 755 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic (spoluvlastnictví 

paní Aleny Janoušové podíl ½ a p. Václava Dvořáka podíl ½) za kupní cenu 240,-Kč/m2,  tj. 

celkem 181.200,-Kč. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

18) Výkup pozemků v průmyslových zónách U Blatenského mostu  

Usnesení č.582/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Trvá  

na usnesení č. 108/ZM/99, týkající se výkupu pozemků v lokalitě  „U Blatenského mostu“ za 

cenu 150,-Kč/m2 a evidovat toto usnesení v rámci „Plnění usnesení ZM – majetkový odbor“     

v samostatné části. 

 

19) Výkup pozemků v lokalitě Třebohostická 

Usnesení č.583/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Trvá 

na usnesení č. 437/ZM/2004, týkající se výkupu pozemků v lokalitě u silnice Třebohostická, 

která je podle územního plánu určená k výstavbě budoucího hřbitova, za cenu 50,-Kč/m2 a 

evidovat toto usnesení v rámci „Plnění usnesení ZM – majetkový odbor“ v samostatné části. 

 

20) Výkupy pozemků – Otavská cyklistická stezka – Strakonice 

Usnesení č.584/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I.Trvá 

na usnesení č. 575/ZM/2009, týkající se výkupu částí pozemků pro výstavbu „Otavské 

cyklistické stezky“ a evidovat toto usnesení v rámci „Plnění usnesení ZM – majetkový odbor“ 

v samostatné části. 

 

21) Paní Jindřiška Jandová– žádost  o odkoupení bytu 

Usnesení č.585/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 035, o velikosti 1+0 a výměře 29,00 m2, 

obec Strakonice, k.ú. Strakonice, za účelem prodeje předmětné bytové jednotky stávajícímu 

nájemci.   
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22) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 039, o velikosti 1+0 (32,40 m2), ul. Na Ohradě,  

Strakonice II  

Usnesení č.586/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí  

s prodejem b.j. 039/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2), ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., 

v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), panu Radku Novému, za cenu 626.000,-Kč. Daň 

z nabytí nemovitosti hradí kupující.  

II. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Radkem Novým, jejímž předmětem 

bude prodej b.j. 039/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2) ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 626.000,- Kč, 

v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.  

III. Souhlasí 

s uzavřením Kupní smlouvy s panem Radkem Novým, jejímž předmětem bude prodej b.j. 

039/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2) ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  

podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 626.000,- Kč. 

IV. Souhlasí 

se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, 

že zájemce o koupi bytové jednotky č. 039 o velikosti 1+0 (32,40 m2) ul. Na Ohradě, Strakonice 

II, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 

V. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětných smluv. 

 

1) Manželé Pavel Dostal, Miriam Dostalová– žádost o doplnění  usnesení 

Usnesení č.587/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s částečnou revokací usnesení ZM číslo 457/ZM/2016 ze dne 14.12.2016, týkající se formy 

koupě pozemku tj. smlouvou o smlouvě budoucí kupní za cenu 950,- Kč/m2.   

II. Souhlasí 

prodejem pozemků p.č. 320/327 o výměře 27 m2, p.č 320/328 o výměře 7 m2, p.č. 320/329         

o výměře 770 m2 , tj. o celkové výměře 804 m2 v lokalitě Mušky, vše v k.ú. Přední Ptákovice, 

manželům Pavlu Dostalovi a Miriam Dostalové, za cenu 1050,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH. 

Kupní cena bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy.  

Pokud kupující splní níže uvedené podmínky, vzniká jim nárok na poskytnutí slevy z kupní 

ceny ve výši 100,- Kč za 1 m2 převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny 

vzniká za současného splnění následujících podmínek:  

- Kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu 

rodinného domu postaveného na převáděných pozemcích, případně předloží jiné 

povolení k trvalému užívání předmětné stavby rodinného domu dle příslušných 

stavebních předpisů, a to ve lhůtě do 5-ti let ode dne právních účinků  vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch 

kupujícího dle této smlouvy.  
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- Kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let 

ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí 

k převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.         Milan Jungvirt v.r. 

            starosta                                 místostarosta 


