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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 07. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
16.09.2020 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání              Usnesení č. 210/ZM/2020 
 
1) Starosta 

 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města: 
- Teplárna Strakonice a.s. 
- Odpady Písek s.r.o. 
- ST TV s.r.o. 
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
- Technické služby Strakonice s.r.o. 
- Recyklace odpadů a skládky a.s. 
- TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 211/ZM/2020 
 Osadní výbor v části obce Strakonice – Střela  

Usnesení č. 212/ZM/2020 
 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice 

při stavbě sportovní haly Gymnázia Strakonice  
Usnesení č. 213/ZM/2020 

2) ŽP 

 OZV města Strakonice č. 6/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem  

Usnesení č. 214/ZM/2020 
3) Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti  
                                                 Usnesení č. 215/ZM/2020 - č. 228/ZM/2020 
4) Odbor školství a CR 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 – opatření 3 

Usnesení č. 229/ZM/2020 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 

Usnesení č. 230/ZM/2020 
 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci „Světelná a 

zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“ – HC Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 231/ZM/2020 

5) Odbor rozvoje 

 Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
Usnesení č. 232/ZM/2020 
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 Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník  
Usnesení č. 233/ZM/2020 

 

 Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 234/ZM/2020 

 Návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 235/ZM/2020 

 Zrušení regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků lomem“, 
„Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“  

Usnesení č. 236/ZM/2020 
6) Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 44 - 45 
Usnesení č. 237/ZM/2020 

7) Sociální odbor 

 Dotace – Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020 -  
Žádosti o finanční příspěvky 

                                                 Usnesení č. 238/ZM/2020 - č. 246/ZM/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvolených ověřovatelů zápisu z minulého 
zasedání 06. ZM 05.08.2020 p. Josefa Hradského a p. Václava Krále, nemohlo být 
učiněno ústní sdělení těchto ověřovatelů o posouzení souladu zápisu z uvedeného 
zasedání ZM na zvukový záznam. Ústní sdělení ověřovatelů p. Josefa Hradského a p. 
Václava Krále bude učiněno na příštím zasedání ZM.  
Usnesení č. 210/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 07. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: p. Josef Zoch, p. Jaroslav Choura, pí Marcela 
Štveráková 
b) ověřovatele zápisu: p. Vít Holeksa, p. Martin Horský 
c) volební komisi: p. Jaroslav Horejš, p. Pavel Drdel, Ing. Miroslava Zralá 
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1) Starosta 

 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města: 
- Teplárna Strakonice a.s. 
- Odpady Písek s.r.o. 
- ST TV s.r.o. 
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
- Technické služby Strakonice s.r.o. 
- Recyklace odpadů a skládky a.s. 
- TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 211/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o společnostech s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření 
za rok 2019: 

- Teplárna Strakonice a.s. 
- Odpady Písek s.r.o. 
- ST TV s.r.o. 
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
- Technické služby Strakonice s.r.o. 
- Recyklace odpadů a skládky a.s. 
- TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 
 Osadní výbor v části obce Strakonice – Střela  

Usnesení č. 212/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 
dopis p. XX ze dne 18.08.2020 týkající se složení Osadního výboru v části obce 
Strakonice - Střela 
II. Jmenuje 
členy Osadního výboru v části obce Strakonice - Střela s účinností od 16.09.2020:  
pány XX 

III. Volí 
předsedu Osadního výboru v části obce Strakonice - Střela s účinností od 16.09.2020:  
pana XX 
 

 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem 
Strakonice při stavbě sportovní haly Gymnázia Strakonice  

Usnesení č. 213/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 a městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
Strakonice, IČ 00251810 při stavbě sportovní haly Gymnázia Strakonice na pozemcích 
ve vlastnictví Jihočeského kraje parc. č.  398/2, ostatní plocha, a parc. č. st. 3189, 
zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Strakonice, svěřených k hospodaření zřizovací 
listinou Gymnáziu Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o spolupráci dle bodu I tohoto usnesení.  
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2) ŽP 

 OZV města Strakonice č. 6/2020 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem  

Usnesení č. 214/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2020 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
systému nakládání se stavebním odpadem. 
 
3) Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti  
1) TJ Dražejov z.s. – žádost o finanční spoluúčast města Strakonice při 
rekonstrukci zázemí sportoviště Na Virtě 
Usnesení č. 215/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá  
radě města jednat s TJ Dražejov z.s. o podmínkách možné spolupráce při rekonstrukci 
a financování rekonstrukce zázemí sportoviště Na Virtě na pozemcích parc. č. 130/2 a 
parc. č. st. 81 v k.ú. Střela. 
 
2) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 216/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 8 m2 a p.č. 
1285/5 o výměře cca 40 m2 vše v  k.ú. Strakonice. Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu a dle situace na místě samém za účasti pracovníků 
majetkového odboru a odboru dopravy MÚ Strakonice. 
 
3) Prodej pozemků tzv. teras pod Hvězdou – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 217/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 591/1 o výměře cca 1.020 m2, 
části pozemku parc. č. 591/6 o výměře cca 505 m2, části pozemku parc. č. 595/12 o 
výměře cca 255 m2 a části pozemku parc. č. 595/1 o výměře cca 170 m2,  vše v kat. 
území Strakonice, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, který v sobě bude 
zahrnovat hromadné parkování, bydlení a občanskou vybavenost.  
Podmínkou prodeje je zahájení výstavby objektu do 5 let a jeho dokončení do 7 let od 
uzavření smlouvy.  
 
4) - Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 047 47 445. DIČ CZ04747445,  
- Denia Czech s.r.o., Strakonice I, Palackého náměstí 113, IČ 26028301, DIČ  
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 218/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 2 m2. Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 
047 47 445. DIČ CZ04747445, za kupní cenu 1.350 Kč za 1m2 + aktuální sazba DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu 
koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 18 m2.  Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností  Denia Czech s.r.o., Strakonice I, 
Palackého náměstí 113, IČ 26028301, DIČ CZ26028301, za kupní cenu 1.350 Kč za 
1m2 + aktuální sazba DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu 
koupě.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Koupě pozemků v blízkém okolí strakonického hradu 
Usnesení č. 219/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi panem XX, jako stranou prodávající a městem 
Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude prodej následujících 
nemovitých věcí:     

- pozemku parc. č. st. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 1196 
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (stavba sýpky – špýchar, 
nemovitá kulturní památka), 

- pozemku parc. č. st. 207, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o evidované 
výměře 2943  m2,  

- pozemku parc. č. 10/2, ostatní plocha, zeleň, o evidované výměře 5586 m2,  
- pozemku parc. č. 78/1, orná půda, o evidované výměře 9470 m2 a  
- pozemku parc. č. 79/8, ostatní plocha, neplodná půda, o evidované výměře 

8972 m2, vše v kat. území Nové Strakonice. 
Kupní cena byla dohodnuta s ohledem na znalecké posudky pod č. 970-08/20 a 
dodatkem č. 1 ke ZP č. 959-32/19 – aktualizace ve výši 11.436.580 Kč a bude uhrazena 
v 7 splátkách. Do 14 dní od podpisu kupní smlouvy bude uhrazena 1. splátka ve výši 
2.436.580 Kč a dalších 6 splátek, každá ve výši 1.500.000 Kč, bude hrazeno vždy 
nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku (tzn. 2. splátka do 30.6.2021, 3. 
splátka do 30.6.2022, 4. splátka do 30.6.2023, 5. splátka do 30.6.2024, 6. splátka do 
30.6.2025 a 7. splátka do 30.6.2026). 
II. Pověřuje 

starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy. 
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6) výkup části pozemku p.č. 770/5 o výměře cca 110 m2 a p.č. 770/19 o 
výměře 1 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 220/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 770/5 o výměře cca 110 m2 a pozemku p.č. 770/19 o 
výměře 1 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, a to za obvyklou cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, která činí cca 34.410 Kč (tj. 310 Kč/m2). K ceně pozemků 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 částí těchto pozemků. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) nabídka pozemku p.č. st. 801 v k.ú. Nové Strakonice s budovou č.p. 34 
v ul. Heydukova, Strakonice II., obec Strakonice  
Usnesení č. 221/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemku p.č. st. 801 v k.ú. Nové Strakonice s budovou č.p. 34 v ul. 
Heydukova, Strakonice II., obec Strakonice, objekt občanské vybavenosti. 
 
8) Čerpací stanice kanalizace  (ČS 2) na cizím pozemku a prodloužení 
vodovodu ve Starém Dražejově 
Usnesení č. 222/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy darovací mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a dárci XX, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 220/9 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Darovací smlouva je uzavírána v návaznosti na smlouvu o 
smlouvě budoucí darovací č. 2017 – 130 ze dne 16.02.2017. 
II. Pověřuje  
starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) 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  
Usnesení č. 223/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně po realizaci stavby „Rekonstrukce 
komunikace v ul. Arch. Dubského“ směnné smlouvy mezi městem Strakonice a manželi 
XX, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1 m2 (nyní podle 
GP č. 3948-16/2020, ve vlastnictví města, 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, a to bez 
doplatku, za podmínky, že město Strakonice vybuduje sjezd v šíři 7 m na pozemek p.č. 
532/14, který je v současné době ve vlastnictví manželů XX. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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10) Autoškola PELLA s.r.o., IČ: 45021228, se sídlem Volyňská 446, 
Strakonice – směna částí pozemků v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 224/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice  a firmou Autoškola PELLA 
s.r.o., IČ:  45021228,  se  sídlem  Volyňská  446,   Strakonice,  jejímž  předmětem  je  
směna    pozemku p.č. 595/29 o výměře 5 m2 (oddělený z p.č. 595/2) ve vlastnictví 
společnosti Autoškola PELLA s.r.o. Strakonice, za pozemky p.č. 595/33 o výměře 356 
m2 a  p.č.  595/34 o výměře 137 m2 ve vlastnictví města Strakonice, vše v k.ú. Nové 
Strakonice (oddělené z pozemku p.č. 595/14), a   to  s  doplatkem  firmy  Autoškola  
PELLA s.r.o.,  městu  Strakonice  ve  výši 245 901,60 Kč, která  je  dána  rozdílem  
hodnot  směňovaných  nemovitostí,  přičemž cena pozemku  p.č. 595/29  podle 
znaleckého posudku  činí  850 Kč  a cena pozemků p.č. 595/33 a p.č. 595/34 včetně 
hodnoty porostů na těchto pozemcích podle znaleckého posudku  činí  246.751,60 Kč.  
K ceně pozemků bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani 
z přidané hodnoty převod podléhá zdanění.  
Směnná smlouva bude uzavřena za podmínky zřízení služebnosti vedení všech 
inženýrských sítí v majetku města Strakonice nacházejících se v současné době na 
pozemcích p.č. 595/33 a p.č. 595/34, vše v k.ú. Nové Strakonice,  ve prospěch města 
Strakonice, a to bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
11) žádost o výmaz předkupního práva pro město Strakonice dle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v  platném 
znění, k pozemku p.č. 116/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 225/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 116/4 o výměře 1030 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
II. Souhlasí 
s  nevyužitím nabídky  koupě pozemku p.č. 116/4 o výměře 1030 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, od pana XX a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
12) - žádost o výmaz předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění k pozemkům 
v zahrádkářské kolonii u Blatského rybníka  
Usnesení č. 226/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 44/67  o výměře 161 m2,  k ideálnímu 
podílu o velikosti 1/15 k pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2 a k ideálnímu podílu o 
velikosti  1/12 k pozemku p.č. 44/69 o výměře 164 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, a 
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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. 
 
13) žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č. 227/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 004, včetně podílu na společných 
částech domu a pozemku parc. č. st. 345 v k.ú. Strakonice, za účelem prodeje 
předmětné bytové jednotky stávajícímu nájemci.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D. 
 
14) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 228/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
ZŠ Dukelská, střed. ŠJ 
- nerez lednice AEN 220 – poř. cena 99.829,80 Kč, r.poř. 2000, dle posudku je lednice 
nefunkční, neopravitelná.  
 
4) Odbor školství a CR 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 – 
opatření 3 

Usnesení č. 229/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
o zrušení opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví 
žadatele Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 s alokací 250 tis. Kč z důvodu 
ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru Covid 19. 
 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro 
rok 2020 

Usnesení č. 230/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
o zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 s alokací 1,5 mil. Kč z důvodu 
ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru Covid 19. 
 

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
„Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“ 
– HC Strakonice, z. s. 
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Usnesení č. 231/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO 46687769 na dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
projektu „Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“, tj. ve 
snížené výši oproti žádosti z důvodu omezeného množství finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu města Strakonice pro rok 2020.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
 
5) Odbor rozvoje 

 Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
Usnesení č. 232/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
Dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 1 Regulačního 
plánu Větrolamka, Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka bude pořizována 
zkráceným postupem dle ustanovení § 72, § 73 a § 75 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
II. Rozhodlo 
O obsahu Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka – obsahem Změny č. 1 
Regulačního plánu Větrolamka  je: 

- změna rozsahu řešeného území, plocha řešená regulačním plánem bude 
vymezena dle platného Územního plánu Strakonice (po změně č. 1,2,3,4,7,8) 

- změna dopravního řešení spočívající v umístění komunikací a stanovení 
šířkových parametrů pozemních komunikací 

- změna umístění a prostorového uspořádání staveb (změna parcelace) 
související se změnou dopravního řešení 

- dopravní a technická infrastruktura, tj. obslužné komunikace a plochy pro 
dopravu v klidu na veřejných plochách a sítě technické infrastruktury, jsou dle 
platného Regulačního plánu Větrolamka veřejně prospěšné stavby, nově 
vymezená dopravní a technická infrastruktura nebude veřejně prospěšnými 
stavbami 

- aktualizace zastavěného území v ploše, která je řešena regulačním plánem 
- úprava textové části dle platné vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  
 (viz příloha mat. č. 07/05 „Obsah Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka) 
III. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka  
zkráceným postupem dle ustanovení § 72, § 73 a § 75 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník  
Usnesení č. 233/ZM/2020 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník dle § 64 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. 1 Regulačního plánu 
Vinice – Šibeník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 234/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
Dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 9 Územního plánu 
Strakonice, Změna č. 9 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným 
postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
II. Rozhodlo 
O obsahu Změny č. 9 Územního plánu Strakonice – obsahem Změny č. 9 Územního 
plánu Strakonice je změna funkčního využití z plochy „občanského vybavení – 
neveřejný zájem“ a plochy „veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na plochy „bydlení 
v rodinných domech“ pozemků p. č. 353/3, 361/1 a jižní části p. č. 361/9 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice (viz příloha „Obsah Změny č. 9 Územního plánu 
Strakonice“) 
III. Souhlasí 
S úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného 
znění územního plánu po jeho změně od navrhovatele změny Územního plánu 
Strakonice dle § 55a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
IV. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 235/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
Dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 10 Územního plánu 
Strakonice, Změna č. 10 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným 
postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
II. Rozhodlo 
O obsahu Změny č. 10 Územního plánu Strakonice – obsahem Změny č. 10 Územního 
plánu Strakonice je změna funkčního využití pozemků p. č. 532/4, 532/35, 532/39, 
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532/80, 529/1, 529/2, 529/10, 530/3 a 532/84 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice z 
plochy „(Bsr) - plochy bydlení – smíšené - rodinné domy a stavby pro rodinnou 
rekreaci“, plochy „(Bb) – plochy bydlení bytové domy“, „(Ds) – plochy dopravní 
infrastruktury – doprava silniční“ a plochy „(Pz) – plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň“ na plochy „bydlení v rodinných domech“, „plochy bydlení v bytových 
domech“, „plochy dopravní infrastruktury“ a „plochy veřejných prostranství“. Dále je 
předmětem změny vyloučení pozemků p. č. 532/4, 532/35, 532/39, 532/80, 529/1, 
529/2, 529/10, 530/3 a 532/84 v k.ú. Strakonice z ploch, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu a zařazení předmětných 
pozemků do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a stanovení 6 leté 
lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Pozemek p. 
č. 532/39, 532/84, východní část pozemku p. č. 532/80, východní část pozemku p. č. 
532/4, východní část pozemku p. č. 532/35 a severní část pozemků p. č. 529/1, 529/2, 
529/10 a 530/3, vše v k.ú. Strakonice nebudou plochou veřejně prospěšných opatření 
(Pz18)  
III. Souhlasí 
S úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného 
znění územního plánu po jeho změně od navrhovatele změny Územního plánu 
Strakonice dle § 55a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
IV. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Zrušení regulačních plánů „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků 
lomem“, „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“  

Usnesení č. 236/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Konstatuje, 
že zrušení regulačních plánů  „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků lomem“,  „Ostrov 
– centrum“, „Ostrov – Podskalí“ není v rozporu s výsledky projednání a požadavky 
ustanovení § 68 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
II. Ruší 
V souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 71 odst. 
3 ve vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, regulační plány  „Jezárka“, 
„Na Muškách“, „Nad Vaněčků lomem“,  „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ formou 
opatření obecné povahy 
III. Ukládá 
Odboru rozvoje 

- doručit zrušení regulačních plánů  „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků 
lomem“,  „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ veřejnou vyhláškou 
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- zajistit zrušení regulačních plánů  „Jezárka“, „Na Muškách“, „Nad Vaněčků 
lomem“,  „Ostrov – centrum“, „Ostrov – Podskalí“ v evidenci územně plánovací 
činnosti v ČR 

 
6) Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 44 - 45 
Usnesení č. 237/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 44  ve výši  938.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu městské policie na položce platy (700.000,00 Kč) a s tím související 
povinné pojistné (238.000,00 Kč). K navýšení dochází zejména z důvodu přechodu 
strážníků do vyšší platové třídy od 01.01.2020 a vyplacení mimořádných odměn 
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. 
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.  
Rozpočtová skladba výdaje 5311 – 5011 700.000,00 

 výdaje 5311 – 5xxx 238.000,00 

 financování 8115 938.000,00 

RO  č. 45 ve výši  22.718.000,00 Kč 
Nutná úprava rozpočtu města z důvodu ekonomické krize způsobené pandemií 
koronaviru. V rámci rozpočtu příjmů dochází k poklesu daňových příjmů města, jejichž 
výše je pro rok 2020 po odhadovaném snížení stanovena na cca 287,4 mil. Kč. 
Rozpočet daňových příjmů pro rok 2020 byl schválen ve výši 336 mil. Kč, upravený 
rozpočet činí 307,7 mil. Kč (RO č. 40 – snížení daňových příjmů o částku přijatého 
příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů ve výši 
28,3 mil. Kč). Tímto rozpočtovým opatřením je nutné snížit daňové příjmy o dalších 
cca 20,3 mil. Kč. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem rozhodla rada města o 
snížení nájmů, což se opět projeví ve snížení příjmů města. 
Výpadek příjmů bude v celé výši kryt snížením výdajů, a to úsporou běžných 
provozních výdajů z důvodu neuskutečnění akcí  v souvislosti s pandemií koronaviru (v 
roce 2020 neproběhne protidrogový vlak, pro rok 2020 nebudou vypláceny prostředky 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých, 
mimořádná podpora dětí ani prostředky z opatření 3 – Podpora provozu, oprav a 
údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, dále nebudou vyplacena prospěchová 
stipendia, pro rok 2020 byl zrušen MDF a další kulturní akce, apod.) nebo úsporou 
výdajů investičních z akcí, které nebudou v roce 2020 realizovány a mohou být 
zařazeny do rozpočtu příštích let.  

  příjmy výdaje org. paragraf položka  

sdílené daňové příjmy  -20 300 000,00   xxxx 0000 1xxx 

poplatek z veřejného prostranství (pouť - 
stánky) -800 000,00   666 0000 1343 

příjmy z pronájmu pozemků, včetně 
pouti  -818 000,00     3639 2131 

příjmy z pronájmu nebytových prostor -800 000,00     3613 2132 

MP - protidrogový vlak   -108 000,00 1 5311 5169 

ŽP - úprava zeleně   -200 000,00 400 3745 5xxx 

ŽP - hydrologicko-krajinářská studie   -500 000,00 402 2329 5166 
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ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit 
dospělých pro r. 2020   -1 500 000,00 218 3429 5222 

ŠCR - mimořádná podpora dětí v r. 2020   -1 100 000,00 216 3429 5222 

ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočas. aktivit pro r. 2020   -250 000,00 214 3429 5222 

ŠCR - prospěchová stipendia   -60 000,00 1333 3113 5494 

Maj - komunikace Volyňská   -9 000 000,00 746 2212 6121 

Nabytí majetkových podílů  - TST, a.s.    -6 000 000,00 600 3634 6201 

MěKS - příspěvek na provoz   -4 000 000,00 1078 3319 5331 

Celkem -22 718 000,00 -22 718 000,00       

II. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření za rok 2020. 
 
7) Sociální odbor 
Dotace – Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020 - 
Žádosti o finanční příspěvky 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 238/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 55.000 Kč  
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby  Kontaktní centrum Prevent  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 55.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění 
III. Pověřuje   
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 55.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent 
   

 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 239/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 26.000 Kč 
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Jihočeský streetwork PREVENT  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.886 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
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II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 26.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 26.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 240/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 30.000 Kč 
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.829 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 30.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění 
III. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 30.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT  
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek   
Usnesení č. 241/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 
Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociální rehabilitace.   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 99.763 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 
Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociální 
rehabilitace v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové 
náklady – sociální rehabilitace  
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek 
Usnesení č. 242/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 
Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociálně terapeutická dílna  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 96.577 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 
Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociálně 
terapeutická dílna v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové 
náklady – sociálně terapeutická dílna  
 

 Dotace - Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 
České Budějovice 

Usnesení č. 243/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České 
Budějovice ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice 
Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, 
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice 
50.000 Kč na zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domácím násilím v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České 
Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice ve výši 50.000 Kč na zajištění 
provozu detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím.  
 

 Dotace - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 
01 Prachatice    

Usnesení č. 244/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 
01 Prachatice   ve výši 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a ošetřovatelského 
materiálu a další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče o nevyléčitelně 
nemocné a umírající pacienty  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 150.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
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II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a 
ošetřovatelského materiálu a další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče 
o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty ve výši v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice    
ve výši 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a ošetřovatelského materiálu a další 
provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 
pacienty  
 

 Žádost o finanční příspěvek -  Domov Libníč a Centrum sociálních 
služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč   

Usnesení č. 245/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, 
Libníč 17, 373 71 Libníč z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
 

 Žádost o finanční příspěvek - Domov pro seniory Světlo, Drhovle 44, 
397 01 Písek   

Usnesení č. 246/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Domovu pro seniory Světlo, Drhovle 44, 397 01 
Písek z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 17:08 hodin. 
 
 

Datum pořízení usnesení: 16.09.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města 
    

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  


