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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 
Usnesení 

z 05. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
17.06.2020 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání              Usnesení č. 158/ZM/2020 
 
1) Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti     
   Usnesení č. 159/ZM/2020 - č. 188/ZM/2020 

2) Finanční odbor 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2019 

Usnesení č. 189/ZM/2020 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2019 
Usnesení č. 190/ZM/2020 

 Rozpočtové opatření č. 23 
Usnesení č. 191/ZM/2020 

 OZV č. 4/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
Usnesení č. 192/ZM/2020 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2020 ze dne 11.05.2020 
Usnesení č. 193/ZM/2020 

3) Odbor školství a CR 
 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit za rok 2019  

Usnesení č. 194/ZM/2020 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 

Usnesení č. 195/ZM/2020 
4) Starosta 

 Přísedící u Okresního soudu     
Usnesení č. 196/ZM/2020 

 Spolupráce s Jihočeským krajem ve věci výstavby Sportovní haly - Gymnázium 
Strakonice  

Usnesení č. 197/ZM/2020 
5) Odbor rozvoje 

 Podnět ke zrušení regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků 
lomem“, „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ 

Usnesení č. 198/ZM/2020 
 Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 199/ZM/2020 
6) Problematika zubních lékařů ve městě Strakonice 

Usnesení č. 200/ZM/2020 
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Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 04.ZM 22.04.2020 RNDr. Ladislav Havel a       
p. Pavel Zach, DiS. ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
Usnesení č. 158/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 05. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Ladislav Havel, p. Martin Horský, p. Josef Zoch 
b) ověřovatele zápisu: PhDr. Miroslav Žitný, Ing. Rudolf Oberfalcer ml. 
c) volební komisi: Ing. Miroslava Zralá, pí Marcela Štveráková, p. Vít Holeksa 
 

1) Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti  

1) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 159/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.  589/5 o přibližné výměře cca 40 
m2 v k.ú. Přední Ptákovice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
 

2) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 160/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov  u 
Strakonic o  výměře 399 m2. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej celého pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic.   
 

3) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 161/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 606/2 o výměře cca 300 m2  v k.ú. 
Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 606/2 o výměře cca 300 
m2 v k.ú. Strakonice.    
 

4) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 162/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Dražejov  u Strakonic 
o  výměře 249 m2 . 
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej celého pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic.   
 

5) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 163/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 643/12 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře cca 24 m2 za účelem výstavby garáže. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 643/12 v k.ú. Nové 
Strakonice.  
 

6) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 164/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice  o  výměře 
cca 110 m2. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice.   
 

7) Žádost o převod pozemků – část letiště  
Usnesení č. 165/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Strakonice 
parc.č. 108/4 o  výměře 3865 m2 (odděleného geometrickým plánem vyhotoveným 
Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1517-46/2017, potvrzeným Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-697/2017-307 z parcely 
č. 108/3 a z parcely č. 477/13) a parc.č. 477/14 o  výměře 531 m2 (odděleného 
geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1517-46/2017, 
potvrzeným katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Strakonice pod PGP-697/2017-307 z parcely č. 477/10), vše  v kat. území Nové 
Strakonice. 
 

8) směna  části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1 m2 za část pozemku p.č. 
532/14 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 166/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 577/ZM/2017 ze dne 7.6.2017, týkající se přijetí daru, a to části pozemku 
p.č. 532/14 v k.ú. Strakonice o výměře cca 22 m2. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1 m2  (nyní podle 
GP č. 3948-16/2020, p.č. 532/123) ve vlastnictví města Strakonice o výměře za část 
pozemku p.č. 532/14 o výměře 24 m2 (nyní podle GP č. 3704-62/2017, p.č. 532/97), 
vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví manželů XX. 
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9) Autoškola PELLA s.r.o., IČ: 45021228, se sídlem Volyňská 446, Strakonice 
– směna částí pozemků v k.ú. Nové Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 167/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení  ZM  č. 70/ZM/2020  ze dne 29.1.2020, týkající se směny části pozemku p.č. 
595/2 o výměře 5 m2  (vlastnictví  společnosti   Autoškola  PELLA  s.r.o.),  za  část  
pozemku  p.č.  595/14  o  výměře cca 360 m2 (vlastnictví města Strakonice), vše v k.ú. 
Nové Strakonice. 
II. Souhlasí 
vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2 (vlastnictví 
společnosti Autoškola PELLA s.r.o.), za část pozemku p.č. 595/14 o výměře 493 m2 
(vlastnictví města Strakonice), vše v k.ú. Nové Strakonice, s doplatkem pro město 
Strakonice. 
 

10) AUTOGAS – CENTRUM, spol. s r. o., Heydukova 1269, Strakonice, 
IČ 49018892, DIČ CZ49018892 
Usnesení č. 168/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 838/2 o výměře 444 m2 v k.ú. Strakonice za cenu dle 
znaleckého posudku dle ceny zjištěné,  to je 215.330 Kč za celý pozemek.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností AUTOGAS – CENTRUM, spol. s r. o., 
Heydukova 1269, Strakonice, IČ 49018892, DIČ CZ49018892. 
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

11) žádost o prodej částí pozemků  
Usnesení č. 169/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1269/3  o výměře cca 27 m2 v k.ú. Strakonice, přičemž 
se jedná pouze o tu část pozemku, která se nachází za oplocením žadatelů. Přesná 
výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků majetkového 
odboru a odboru rozvoje MěÚ Strakonice a na základě geometrického plánu.  
Dále souhlasí s prodejem části pozemku  p.č. 1394/4  o výměře  cca 5 m2 v k.ú. 
Strakonice, přičemž se jedná  pouze o tu část pozemku, jejímž prodejem nedojde 
k omezení budoucího průchodu (v souladu se schválenou urbanistickou studií). Přesná 
výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků majetkového 
odboru a odboru rozvoje MěÚ Strakonice a na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX za kupní cenu ve výši 1.390 Kč/m2.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
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Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

12) Prodej pozemku 
Usnesení č. 170/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku  p.č. 765/1 o  výměře cca 9 m2, s prodejem  části pozemku 
p.č. 767/14 o výměře cca 1 m2 a s prodejem části  pozemku p.č. 767/15 o výměře cca 
2 m2, vše v k.ú. Strakonice.  
Dle předloženého geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek  p.č. 765/133 
o výměře 11 m2 v k.ú. Strakonice (rozdíl v součtu výměr vznikl v důsledku zaokrouhlení 
číselně určených výměr).   
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi  XX za cenu 620 Kč/m2.    
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

13) Vlastníci bytových jednotek domu č.p. 274 v ul. Pod Hájovnou, Dražejov, 
Strakonice – prodej části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 171/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 2 m2  

vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 274 v ul. Pod Hájovnou, část obce Dražejov, 
obec Strakonice, na pozemku st. p.č. 345 v k.ú. Dražejov u Strakonic, podle výše jejich 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, a to  za cenu 2.000 
Kč/m2, tj. celkem 4.000 Kč. Přesná označení části tohoto pozemku bude určeno na 
základě geometrického plánu.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní ceně připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

14) výkup části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 172/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic,  
a to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí cca 5.200 
Kč (tj. 650 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle 
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zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude 
stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková kupní cena části 
tohoto pozemku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

15) výkup části pozemku p.č. 770/10 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic 
Usnesení č. 173/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 770/10 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic,  a   to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která 
činí cca 32.860 Kč (tj. 310 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH 
v případě, kdy dle zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková 
kupní cena části tohoto pozemku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

16) výkup  části  pozemku p. č. 772/3 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 174/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 772/3 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic,  
a to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí cca 18.200 
Kč (tj. 650 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle 
zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude 
stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková kupní cena části 
tohoto pozemku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

17) výkup části pozemku p.č. 770/18 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 175/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 770/18 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic,  
a   to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí cca 18.290 
Kč (tj. 310 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle 
zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude 
stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková kupní cena části 
tohoto pozemku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

18) Scania Real Estade Czech Republic s.r.o., IČ: 24196746, Sobínská 186, 
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Chrášťany – nabídka pozemků p.č. 1175/4 a p.č. 1175/16, vše v k.ú. 
Strakonice  
V zastoupení CB PROJEKTA s.r.o. , Pivovarská 226/14, České Budějovice 
Usnesení č. 176/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemků p.č. 1175/16 o výměře 630 m2 a p.č. 1175/4 o výměře 791 m2, 
vše v k.ú. Strakonice. 
 

19) Spoluvlastníci pozemku p.č. 395/41 v k.ú. Strakonice – nabídka části 
pozemku včetně stavby chodníku formou daru 
Usnesení č. 177/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  přijetím  daru, a  to  pozemku p.č.  395/48  o  výměře 138 m2, odděleného  
geometrickým  plánem č. 3436-9/2014 a potvrzeným KÚ pod č. 02042014, z pozemku 
p.č. 395/41 v k.ú. Strakonice, včetně stavby chodníku na tomto  pozemku.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 

20) směna pozemků 
Usnesení č. 178/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX,  jejímž předmětem 
je  směna části  pozemku p.č. 225/2  o výměře cca 138 m2 ve vlastnictví města 
Strakonice, za část pozemku p.č. 770/8 o výměře cca  8 m2  ve vlastnictví paní XX, vše 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, bez doplatku, a to z toho důvodu, že se jedná o strategický 
pozemek,  potřebný  pro vstupní komunikaci do této lokality  a bez převodu části 
pozemku p.č. 770/8 o výměře cca 8 m2 do vlastnictví města Strakonice by nebylo 
možné tuto komunikaci vybudovat a lokalita by nebyla zpřístupněna.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 

21) Směna pozemků pro výstavbu bytového domu na Jezárkách za pozemky 
na sídlišti Šumavská 
Usnesení č. 179/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 793/ZM/2018 ze dne 27.6.2018 a usnesení č. 835/ZM/2018 ze dne 
12.9.2018. 
II. Souhlasí   
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a SBD Strakonice s.r.o., IČ 
03775623, se sídlem Heydukova 116, Strakonice I, 386 01 Strakonice,  jejímž 
předmětem bude směna následujících pozemků:  
- 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 
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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  
 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, s tím že pozemky budou převedeny včetně všech 
součástí a příslušenství, příp. včetně pozemní komunikace nacházející se na 
předmětných pozemcích.  
Směnná smlouva bude uzavřena za následujících podmínek: 

- Směna bude realizována s doplatkem města Strakonice SBD Strakonice s.r.o. 
ve výši 32.830 Kč. Město Strakonice a SBD Strakonice s.r.o. vycházejí ze 
znaleckých posudků pod č. 9129-029/20 a č. 9130-030/20, dle kterých je cena 
obvyklá pozemku směňovaného městem 2.142.630 Kč a cena obvyklá pozemků 
směňovaných SBD Strakonice s.r.o. 2.175.460 Kč.  

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí) 
nacházejících se v současné době na pozemku parc. č. 1371/124 v kat. území 
Strakonice  ve vlastnictví města Strakonice ve prospěch města Strakonice, a to 
bezúplatně, 

- Na pozemku parc.č. 1371/124 v kat. území Strakonice musí být zahájena 
výstavba bytového domu nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy, 
v případě nedodržení této lhůty bude požadován zpětný převod pozemku parc.č. 
1371/124 v kat. území Strakonice (bude zřízena výhrada zpětné koupě jako 
právo věcné, tzn. pokud nebude do 5 let od podpisu smlouvy zahájena výstavba, 
bude město oprávněno žádat zpětný převod pozemku parc.č. 1371/124 v kat. 
území Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 1.710 Kč za m2, což odpovídá ceně 
dle znaleckého posudku vyhotoveného dne 31.5.2020 pod č. 9129-029/20 
v souvislosti s přípravou směnné smlouvy). Za zahájení výstavby je považováno 
skutečné zahájení stavebních prací na samotném bytovém domě v terénu. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu směnné smlouvy, 
v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta ve výši 20 % 
z ceny obvyklé pozemku parc.č. 1371/124 v kat. území Strakonice dle výše 
uvedeného znaleckého posudku tzn. 1.710 Kč/m2.  Za dokončení výstavby je 
považováno vydání povolení k užívání stavby příslušných stavebním úřadem 
(kolaudační souhlas či jiné obdobné povolení).    

- Podlažnost bytových domů - max. 5 nadzemních podlaží. 
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- SBD Strakonice s.r.o. i jakýkoli další vlastník bude respektovat nově vysazenou 
alej stromů podél komunikace K Dražejovu, která tvoří ochranu lokality Jezárky. 
Město Strakonice se zaváže, že bude nadále o tyto dřeviny pečovat, tzn. 
provádět výchovné a bezpečnostní řezy, včetně zálivky. SBD Strakonice s.r.o. 
se zaváže respektovat požadavek na zachování aleje stromů a výslovně prohlásí, 
že projekt výstavby i veškeré prováděné práce na pozemku parc.č. 1371/124 
v kat. území Strakonice budou provedeny tak, aby zeleň nebyla poškozena a 
nebyly narušeny podmínky jejího růstu. V případě, že by tato ochranná zeleň 
nebyla respektována, popř. byla jakkoli poškozena, tak bude SBD Strakonice 
s.r.o. povinen nahradit městu Strakonice škodu, která bude spočívat zejména 
v nákladech na pořízení a provedení nové odpovídající výsadby a úhradu již 
provedené péče. V případě převodu vlastnického práva k pozemku, na kterém 
se nachází předmětná alej, se SBD Strakonice s.r.o. zaváže tyto povinnosti a 
závazky převést na nového vlastníka.  

III. Pověřuje  
starostu města uzavřením předmětné směnné smlouvy, včetně případného stanovení 
podrobnějších podmínek směny, a podpisem předmětné směnné smlouvy. 
 

22) Kání Vrch – směna pozemků 
Usnesení č. 180/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 796/ZM/2018 ze dne 27.6.2018. 
II. Souhlasí  
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a společností Adient Strakonice, 
s.r.o., IČ 28085272, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice I, 386 01 Strakonice, jejímž 
předmětem bude směna dále uvedených nemovitých věcí: 

 pozemku parc.č. st. 2179/2 o výměře 1336 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp./če se způsobem využití průmyslový objekt, a geometrickým plánem nově 
vytvořené pozemky parc.č. 1762 o výměře 1849 m2 a parc.č. 1763 o výměře 
872 m2, které vznikly oddělením od pozemku parc.č. st. 2179/1, vše v kat. území 
Strakonice, ve vlastnictví společnosti Adient Strakonice s.r.o., za pozemek ve 
vlastnictví města Strakonice parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 v kat. území 
Strakonice. 

Směnná smlouva bude uzavřena za dále uvedených podmínek:  

 město Strakonice s ohledem na rozdíl ve výměrách a hodnotách směňovaných 
nemovitých věcí uhradí společností Adient Strakonice s.r.o. částku ve výši  
1.989.815,70 Kč tzn. že město uhradí společnosti Adient Strakonice s.r.o. částku 
3.460.215,30 Kč (za 4.057 m2, což odpovídá 852,90 Kč/m2) a společnost Adient 
Strakonice s.r.o. uhradí městu Strakonice částku 1.470.399,60 Kč (za 1.724 m2, 
což odpovídá 852,90 Kč/m2), 

 město Strakonice se zaváže, že bude respektovat inženýrské sítě společnosti 
Adient Strakonice s.r.o. uložené na nemovitých věcech, které nabude do 
vlastnictví město Strakonice, za tímto účelem bude zřízena služebnost vedení 
inženýrských sítí, a to bezúplatně na dobu neurčitou  

 společnost Adient Strakonice s.r.o. se zaváže, že bude respektovat inženýrské 
sítě uložené na pozemku parc.č. 1208/16 v kat. území Strakonice, a pokud o to 
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město požádá, tak k inženýrským sítím ve vlastnictví města bezúplatně zřídí 
věcné břemeno        

 společností Adient Strakonice se zaváže, že nejpozději při podpisu smlouvy 
předá všechny nájemní či jiné smlouvy týkající se předmětu převodu – spalovny, 
ze kterých přejdou práva a povinnosti převodem vlastnického práva na město 
Strakonice. 

III. Pověřuje 
starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 
 

23) nabídka pozemku p.č. 44/6 o výměře 171 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
v souladu  s předkupním  právem  pro  město Strakonice dle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 181/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 44/6 o výměře 171 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, od p. XX, a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

24) žádost o výmaz předkupního práva 
Usnesení č. 182/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 33/37  o výměře 148 m2 a k ideálnímu 
podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/60 o výměře 111 m2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 

25) žádost o výmaz předkupního práva 
Usnesení č. 183/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 44/42  o výměře 129 m2 a k ideálnímu 
podílu o velikosti 1/13 k pozemku p.č. 44/45 o výměře 132 m2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 

26) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Šmidingerova 
knihovna Strakonice  
Usnesení č. 184/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací 
hodnotě 12.843 Kč do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna 
Strakonice, se sídlem Zámek 1,  Strakonice, jedná se o majetek pořízený do prostorů 
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v objektu Zámku 1, Strakonice, jejichž vypůjčitelem je Šmidingerova knihovna 
Strakonice: 
- sklopný stolek MTA 002 (průměr 70 cm) – 4 ks á 3.210,75 Kč, celková pořizovací 
cena 12.843 Kč. 
 

27) Předání majetku do správy příspěvkových organizací města Strakonice 
– MŠ a ZŠ 
Usnesení č. 185/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním movitého majetku města Strakonice, konkrétně 15 ks bezkontaktních 
infračervených teploměrů na měření tělesné teploty, model HTD 8813, v hodnotě 
1.664 Kč/kus,  do správy níže uvedených organizací města Strakonice: 
 

 

 

Počet kusů 

převzatých 

teploměrů 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 1 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 1 

Základní škola  F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 2 

Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 1 

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 1 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 2 

Mateřská škola Strakonice, A.B.Svojsíka 892 1 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 5 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 1 
 

28) Vyřazení majetku s pořiz. cenou 20.000 Kč a vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 186/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou 20.000 Kč a vyšší: 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264: 
- dřevěné auto – poř. cena 20.000 Kč, r.poř. 2010, jedná se o herní prvek na zahradě, 
dle protokolu z roční kontroly dětských hřišť provedené odborným technickým 
kontrolorem jsou trámy u auta uhnilé, doporučení dle posudku je odstranit auto 
z herního prostoru.  
ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice – ŠJ Chelčického: 
- zásobník na talíře – 2 ks á 22.502,90 Kč, r.poř. 2003, zásobníky jsou dle posudku 
nefunkční, neopravitelné 
- pracovní stůl – poř. cena 22.812,70 Kč, r.poř. 2004, opotřebovaný dlouholetým 
používáním, poničený, rozbitý 
- elektrický sporák SE 40 – poř. cena 40.006,50 Kč, r.poř. 1998, dle posudku nefunkční, 
zrezivělý. 
 

29) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 187/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
MÚSS Strakonice  
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Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160: 
- Notebook Acer EX 7630 E2 – poř. cena 24.414 Kč, r.poř. 2009 
- počítač – poř. cena 24.070,10 Kč, r.poř. 2009  
Domov pro seniory a DZR, Rybniční 1282: 
- televizor  Panasonic – poř. cena 81.763,70 Kč, r.poř. 2001 
- tlaková myčka Karchen – poř. cena 30.231,60 Kč, r.poř. 2001 
- bezdrátový mikrofon AKG WMS – poř. cena 24.077,30 Kč, r.poř. 2001 
- řezačka na maso R 200 – poř. cena 123.178 Kč, r.poř. 2001 
 Pečovatelská služba, Rybniční 1283: 
- kopírovací stroj Minolta – poř. cena 38.294,20 Kč, r.poř. 2006  
Domov pro seniory, Lidická 189: 
- lůžko Terno Plus vč. matrace + hrazda, hrazdička – poř. cena 33.575,85 Kč, r.poř. 
2003  
- lůžko Terno + matrace – poř. cena 32.802 Kč, r.poř. 2002    
- kopírka DIALTA D1 1611/2011 – poř. cena 67.364,70 Kč, r.poř. 2005 
- kopírovací stroj Minolta Bh 250 – poř. cena 114.228 Kč, r.poř. 2008 
- zvedák sedačkový + nabíječka + pás + podložní mísa – poř. cena 99.800 Kč, r.poř. 
2003 
- zvedák Marisa – pojízdný el. vakový  - poř. cena 162.615,60 Kč, r.poř. 2006 
MŠ Strakonice, Lidická 625 
odloučené pracoviště Stavbařů 213: 
- Myčka Prokeckt WH5 – poř. cena 52.400 Kč, r.poř. 2009 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- rozvodové zařízení (kabinet fyziky) – poř. cena 32.000 Kč, r.poř. 1993 
středisko Školní jídelna při ZŠ:  
- elektrický kráječ knedlíků – poř. cena 38.960 Kč, r.poř. 2001 
ZŠ Dukelská Strakonice: 
- počítač, snímač, čtečky, software – poř. cena 117.258,90 Kč, r.poř. 1996.  
 

1) Průmyslová zóna Hajská – žádost o prodej pozemků  
Usnesení č. 188/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí   
podání žádosti společnosti Samsgroup GmbH, Eduard Rhein Straße 58, D-53639 
Kӧnigswinter, která by ráda ve Strakonicích v lokalitě průmyslové zóny Hajská 
vybudovala závod na výrobu papírových obalů a dalších produktů obalové techniky. 
Konktrétně se jedná o odkoupení následujících pozemků v průmyslové zóně Hajská:   

- části pozemku parc. č. 1112/1 o výměře cca 38.434 m2, tzn. bez části pozemku, 
která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat. 
č.5/1a) 

- části pozemku parc. č. 1098/2 o výměře cca 7.757 m2, tzn. bez části pozemku, 
která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha 
č.5/1a) 

- části pozemku parc. č. 1097 o výměře cca 3.783 m2, tzn. bez části pozemku, 
která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha 
č.5/1a) 

- části pozemku parc. č. 1114/1 o výměře cca 17.026 m2, tzn. bez části pozemku, 
která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha 
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č.5/1a) 
- pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,  
- pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,  
- pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2, 
- pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2, 

vše v katastrálním území Strakonice, 
- části pozemku parc. č. 88/3 o výměře cca 5100 m2, tzn. bez části pozemku, 

která bude ponechána ve vlastnictví města na vybudování komunikace, pruh po 
hranici s pozemkem 88/2  v kat. území Přední Ptákovice o šířce cca  5 m, viz. 
grafická příloha č.5/1a)      

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

II. Pověřuje  
starostu města jednáním se žadatelem za účelem vysvětlení podnikatelského záměru, 
konkretizace subjektu, který by měl případně ve Strakonicích výrobní závod vybudovat 
a následně zde fungovat a zjištění podmínek a požadavků souvisejících s případnou 
výstavbou výrobního areálu, zejména požadavků podnikatelského záměru na dopravní 
obslužnost, prostorové uspořádání zóny s ohledem na životní prostředí (ochrannou 
zeleň, zajištění zasakování vody),  požadavky na napojení na inženýrské sítě, odběr a 
množství energií (voda, teplo – např. zájem o připojení na centrální vytápění města), 
likvidaci odpadů a ochotu garantovat vytvoření určitého počtu nových pracovních míst, 
apod.   
 

2) Finanční odbor 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím 
zřizovaných a založených organizací za rok 2019 

Usnesení č. 189/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2019 bez výhrad.  
II. Přijímá   
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru 
vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 
2019, ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 
v předloženém znění. 
 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2019 
Usnesení č. 190/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
účetní závěrku města Strakonice za rok 2019 
 

 Rozpočtové opatření č. 23 
Usnesení č. 191/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 23  ve výši  900.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na úhradu právních služeb v souladu s 
uzavřenými smlouvami, a to zejména ve věci uplatnění a vymáhání nároků 
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vyplývajících ze smluv o dílo na realizaci staveb ZŠ Povážská a Stavební úpravy – 
Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270. V rozpočtu města na rok 2020 je 
schválena částka 450.000 Kč, k datu 31.05.2020 bylo již vyčerpáno 254.109 Kč. 
Celkové předpokládané výdaje na právní služby se vzhledem ke stále probíhajícím 
soudním řízení  předpokládají ve výši roku 2019, tzn. 1.350.000 Kč. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 781 – xxxx – 5166  
 financování       8115   

II. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření za rok 2020. 
 

 OZV č. 4/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí  

Usnesení č. 192/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2020 o stanovení koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitých věcí. 
 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2020 ze dne 11.05.2020 
Usnesení č. 193/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2020 ze dne 11.05.2020. 
 

3) Odbor školství a CR 
 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit za rok 2019  

Usnesení č. 194/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 035 220 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce 
304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ za rok 2019 (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, 
tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, plavecký stadion, atletické sektory Na 
Sídlišti).  
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. s., Nádražní 190, 
387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ za 
rok 2019 (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 386 670 Kč (oddíl atletiky – 91 130 Kč,  badmintonu – 
98 600 Kč, nohejbalu – 71 100 Kč, volejbalu – 125 840 Kč) TJ ČZ Strakonice, spolek, 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (oddíl volejbalu - tělocvična Lidická, tělocvična TJ ČZ, 
atletiky - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti, 
badmintonu - tělocvična TJ ČZ, nohejbalu - tělocvična TJ ČZ).  
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IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 764 690 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl házené), 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ).  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice z.s., 
Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (sportovní hala STARZ).  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., Strunkovice 
nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (tělocvična Lidická).  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. 
s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ za rok 2019 (plavecký stadion).  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 138 400 Kč HC Strakonice z. s., Na Křemelce 512, 386 
01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ za 
rok 2019 (zimní stadion).  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice z. s., Kosmonautů 1261, 386 
01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ za 
rok 2019 (tělocvična Lidická, házenkářská (oblouková) hala).  
X. Souhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
XI. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 

Usnesení č. 195/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, 
tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, plavecký stadion, sportoviště Na Muškách, 
atletické sektory Na Sídlišti).  
II. 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 a služeb 
v zařízeních STARZ  (tělocvična Lidická, házenkářská hala).  
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. s., 
Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  
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IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 75 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ 
(tělocvična Lidická, fotbalové hřiště UMT, hřiště u Lidlu, sportovní hala STARZ). 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 127 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 Kč, 
badmintonu 99 000 Kč, házené 765 000 Kč, nohejbalu 45 000 Kč, volejbalu 126 000 
Kč) TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična Lidická, atletika 
- házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; házená, 
badminton, nohejbal, volejbal - tělocvična TJ ČZ).  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ).  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 
Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ (tělocvična Lidická).  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 138 400 Kč HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (zimní stadion).  
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 60 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ Povážská Strakonice).   
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 65 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ Povážská 
Strakonice).  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 127 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junioru Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - dopravu, sportovní vybavení a startovné.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 28 750 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, startovné, ubytování a strava závodníků a trenérů při celostátních 
závodech, doprava a startovné na krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské 
tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad lyžařského materiálu, nákup lyží, 
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holí, vosků a ostatního lyžařského materiálu, ubytování a stravování závodníků a 
trenérů na týdenní letních a zimních soustředěních v roce 2020.  
XIV. 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,  Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - startovné, doprava a výplaty rozhodčích, doprava mládeže, vybavení 
(florbalové míčky, výbava pro brankáře, mantinely), mezinárodní turnaj Prague games 
(startovné a ubytování).    
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu 
Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a na 
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně 
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie. 
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 27 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice z. 
s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - pronájem sportoviště, ubytování na letním soustředění, startovné, odměny 
trenérů, náklady na dopravu na turnaje a soutěže, sportovní vybavení.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 77 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s. Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, 
ubytování na sportovních akcích mimo město Strakonice, náklady za rozhodčí v rámci 
mládežnických soutěžích, úhrada startovného a sportovního vybavení.  
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 28 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, 
spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava a cestovné k soutěžím družstev či  individuálním turnajům, 
startovné v individuálních soutěžích, odměny trenérům na DPP a trenérské služby 
OSVČ, sportovní vybavení pro děti a mládež (tenisové pomůcky, sportovní nářadí), 
pořízení dresů, úhrada registrací svazového orgánu, energie, vodné a stočné, 
organizace turnajů a soutěží. 
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 76 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům 
mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území 
města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů 
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včetně cestovného, startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, trenérské služby, 
pronájem sportovišť.  
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 116 300 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům 
mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území 
města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů 
včetně cestovného, nájemné sportovišť a nebytových prostor, odměny a mzdové 
náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a turnajích, 
sportovní vybavení, energie, vodné-stočné.  
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 97 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek 
a výplaty trenérů.   
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže oddílu krasobruslení - nákup tréninkových pomůcek a výplaty trenérů. 
XXIII. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
XXIV. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  
 

4) Starosta 
 Přísedící u Okresního soudu     

Usnesení č. 196/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
na další 4 – leté volební období níže uvedenou přísedící pro Okresní soud ve 
Strakonicích: 
paní XX 
 

 Spolupráce s Jihočeským krajem ve věci výstavby Sportovní haly - 
Gymnázium Strakonice  

Usnesení č. 197/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s navázáním spolupráce mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice 
a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (zřizovatelem 
příspěvkové organizace Gymnázium, Strakonice, Máchova 174) ve věci výstavby 
Sportovní haly - Gymnázium Strakonice v areálu gymnázia, tj. zejména na pozemcích 
st.p.č. 3186, st.p.č. 3189 a parc.č. 398/2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, ve 
vlastnictví Jihočeského kraje. 
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II. Ukládá 
Radě města Strakonice jednat se zástupci Jihočeského kraje o konkrétních podmínkách 
spolupráce ve věci výstavby Sportovní haly - Gymnázium Strakonice a o uzavření 
smlouvy o spolupráci v této věci. 
 

5) Odbor rozvoje 
 Podnět ke zrušení regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad 

Vaněčků lomem“, „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ 
Usnesení č. 198/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
dle § 6 odst. 5 ve vazbě § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o podnětu ke zrušení 
regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků lomem“, „Ostrov – 
centrum“, „Ostrov – Podskalí“ 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit projednání zrušení regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, 
„Nad Vaněčků lomem“, „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ dle § 71 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 199/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit zpracování a projednání návrhu změny č. 5 Územního plánu 
Strakonice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

6) Problematika zubních lékařů ve městě Strakonice 
Usnesení č. 200/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje 
radu města ve spolupráci se sociální komisí, aby připravila návrh řešení situace týkající 
se nedostatku zubních lékařů ve městě Strakonice 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 17:21 hodin. 
Datum pořízení usnesení: 17.06.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města  

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  


