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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů 
Z á p i s 

z 13. schůze Rady města Strakonice 
konané 25. května 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 
           Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové  
           p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS. - členové RM 
           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

                                                       Usnesení č. 444/2020 – 445/2020 
 
13. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

1) Vyhlášení záměru na směnu pozemků 
Usnesení č. 444/2020  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu: 
- pozemku ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1371/124 o nové výměře 1253 m2 
v kat. území Strakonice, tak jak byl vymezen geometrickým plánem vyhotoveným 
HRDLIČKA spol. s r.o., pod č. plánu 3836-182556/2018, potvrzeným Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, KP Strakonice pod PGP-1329/2018-307 (po oddělení části 
pozemku o výměře 255 m2 označené novým parc.č. 1371/199, která není předmětem 
směny) 
- za pozemky ve vlastnictví SBD Strakonice s.r.o., IČ 03775623, se sídlem Heydukova 
116, Strakonice I,  

 parc.č. st. 301 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku,  

 parc.č. st. 312 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku  

 parc.č. st. 322 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku 

 pozemku parc.č. 343/24 o výměře 1243 m2  
 pozemku parc.č. 343/28 o výměře 236 m2  
 pozemku parc.č. 343/53 o výměře 981 m2  
 pozemku parc.č. 343/56 o výměře 739 m2  
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 pozemku parc.č. 343/57 o výměře 396 m2  
 pozemku parc.č. 343/58 o výměře 133 m2  
 pozemku parc.č. 343/61 o výměře 137 m2  
 pozemku parc.č. 343/62 o výměře 370 m2 ,  

vše v kat. území Přední Ptákovice. Pozemky budou převedeny včetně všech součástí 
a příslušenství, příp. pozemní komunikace nacházející se na předmětných pozemcích.  
 
2) Oprava usnesení č. 416/2020 ze dne 20.5.2020 

Usnesení č. 445/2020  
Rada města po projednání  
I. Opravuje 
usnesení RM č. 416/2020 ze dne 20.5.2020 následovně: Souhlasí se změnou usnesení 
RM č. 349/2020 ze dne 15.4.2020, v bodech číslo VII., X., XII., XIII., XIV., XVII, XVIII, 
XX, XXII v části týkající se účinnosti dohody o zvýšení nájemného. Tzn., že v dodatku 
bude uvedeno, že nájemné se zvyšuje s účinností od prvního dne měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii.  
 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 15:00 hodin. 
 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 25.05.2020 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


