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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 02. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
31.10.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání            Usnesení č. 22/ZM/2022 
 
1) Starosta  

 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. 
a/ zákona o obcích)     

Usnesení č. 23/ZM/2022 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města     
Usnesení č. 24/ZM/2022 

2) Odbor rozvoje  

 Projekt „Multifunkční hala Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 25/ZM/2022 
3) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 26/ZM/2022 

 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvolené ověřovatelky zápisu ze zasedání 19. ZM 
14.09.2022 Ing. Miroslavy Zralé nemohlo být učiněno ústní sdělení této ověřovatelky o 
posouzení souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam. Ústní sdělení 
ověřovatelky Ing. Miroslavy Zralé bude učiněno na dalším zasedání ZM.  
 
Ověřovatel zápisu z minulého zasedání 19. ZM 14.09.2022 Josef Zoch ověřil příslušný zápis 
z jednání ZM. 
 

Ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání 01. ZM 17.10.2022 Ing. Rudolf Oberfalcer ml. a Jan 
Hrdlička ověřili příslušný zápis z ustavujícího zasedání ZM. 
 
Usnesení č. 22/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 02. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: PhDr. Miroslav Žitný, František Christelbauer, Pavel Zach, DiS. 
b) ověřovatele zápisu: Pavel Drdel, RNDr. Ladislav Havel 
c) volební komisi: Martin Horský, Václav Král, Ing. František Burda, DiS. 
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1) Starosta  

 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)     

Usnesení č. 23/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Určuje, 
že starosta města bude pro výkon své funkce uvolněn. 
 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města     
Usnesení č. 24/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Deleguje 
zástupce města Strakonice na valné hromady obchodních společností, v nichž má město 
majetkovou účast, takto: 
                              náhradník      náhradník 

Recyklace odpadů a skládky a.s.  starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 

ODPADY PÍSEK s.r.o.             starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
Jihočeský vodárenský svaz          starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 

E.ON - JČP a.s.              starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 
E.ON - JČE a.s.              starosta  první místostarosta   druhý místostarosta 

ZEVO PÍSEK s.r.o.                první místostarosta  starosta                  druhý místostarosta 

II. Navrhuje  
zástupce města Strakonice do orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou 
účast, takto: 
Recyklace odpadů a skládky a.s. představenstvo   p. XX 

     dozorčí rada   pí XX  

ZEVO PÍSEK s.r.o.   dozorčí rada   p. XX 

 
2) Odbor rozvoje  

 Projekt „Multifunkční hala Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 25/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v případě získání dotace z programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, 
Výzvy č. 19/2022 Regiony 2022 na projekt „Multifunkční Hala Strakonice“ vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 a 2024 na předfinancování 
a spolufinancování projektu „Multifunkční hala Strakonice“. 
 
3) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 26/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč: 
MÚSS Strakonice: 
- Škoda Felicia combi LX – poř. cena 310.000 Kč,  SPZ: STH 34-11, rok výroby 1997, vozidlo 
pořízeno v r. 1997 do DD Lidická 189, Strakonice, který se stal v r. 2000 součástí MÚSS 
Strakonice, vozidlo využíváno postupně dalšími středisky MÚSS, v r. 2016 bylo převedeno do 
Azylového domu Strakonice. 
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Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 15.23 hodin. 
 
 
Datum pořízení usnesení: 31.10.2022 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města    

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


