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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 03. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  

14.12.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání            Usnesení č. 27/ZM/2022 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
             Usnesení č. 28/ZM/2022 – č. 60/ZM/2022 

2) Starosta  

 Zastupování u subjektu s majetkovou účastí města 
Usnesení č. 61/ZM/2022 

 Osadní výbory v části obce Strakonice – Habeš a Střela  
             Usnesení č. 62/ZM/2022 – č. 63/ZM/2022 

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM od 01.01.2023 
Usnesení č. 64/ZM/2022 

3) Tajemnice - Úsek personalistiky a mezd  

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice  
Usnesení č. 65/ZM/2022 

4) Sociální odbor  
 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2023 

Usnesení č. 66/ZM/2022 

 Žádost o individuální dotaci - Nadační fond Srdce pro Strakonice 
Usnesení č. 67/ZM/2022 

5) Finanční odbor  
 Rozpočtová opatření č. 120 – 122 

Usnesení č. 68/ZM/2022 

 Pověření k provádění rozpočtových opatření 
Usnesení č. 69/ZM/2022 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023  
Usnesení č. 70/ZM/2022 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2024 – 2025 
Usnesení č. 71/ZM/2022 

 MěÚSS – zřizovací listina 
Usnesení č. 72/ZM/2022 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 21.11.2022 
Usnesení č. 73/ZM/2022 

6) Odbor školství  
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2023 

Usnesení č. 74/ZM/2022 
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit pro rok 2023 
Usnesení č. 75/ZM/2022 
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 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit dospělých v době energetické krize, 2023 

Usnesení č. 76/ZM/2022 

 Individuální dotace – TJ Dražejov, z. s. 
Usnesení č. 77/ZM/2022 

 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 78/ZM/2022 

 Individuální dotace – Basketbalový klub Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 79/ZM/2022 

 Individuální dotace – Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 80/ZM/2022 

7) Odbor rozvoje  
 Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, 

Strakonice“ a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 81/ZM/2022 

8) Odbor vnitřních věcí  
 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s konáním 

svatebních obřadů 
(bez č. usnesení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelka zápisu ze zasedání 19. ZM 14.09.2022 Ing. Miroslava Zralá ověřila příslušný zápis 
z jednání ZM. 
 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvoleného ověřovatele zápisu ze zasedání 02.ZM 
30.10.2022 RNDr. Ladislava Havla nemohlo být učiněno ústní sdělení tohoto ověřovatele o 
posouzení souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam. Ústní sdělení 
ověřovatele RNDr. Ladislava Havla bude učiněno na dalším zasedání ZM.  
 
 

Ověřovatel zápisu ze zasedání 02. ZM 30.10.2022 Pavel Drdel ověřil příslušný zápis ze zasedání 
ZM. 
 
Usnesení č. 27/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 03. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: Josef Hradský, MUDr. Michal Pelíšek, MBA, Jaroslav Horejš 
b) ověřovatele zápisu: Ing. František Burda, DiS., Ing. Rudolf Oberfalcer ml. 
c) volební komisi: Ing. Miroslava Zralá, Mgr. Marie Žiláková, Vít Holeksa 
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1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) žádost o prodej pozemku a nebytového prostoru garáže – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 28/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na prodej pozemku parcelní číslo st. 752 o výměře 19 m2, jehož součástí je 
stavba nebytového prostoru garáže, vše v katastrálním území  Nové Strakonice.  
II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej pozemku parcelní číslo st. 752 o výměře 19 m2, jehož 
součástí je stavba nebytového prostoru garáže, vše v katastrálním území  Nové Strakonice.  
 
2) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 29/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej celého pozemku parcelní číslo 765/112 o výměře 26 m2 
v katastrálním území Strakonice. 
 
3) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 30/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
odložení rozhodnutí ohledně prodeje části pozemku parcelní číslo 1073/6 v katastrálním území 
Modlešovice, a to do doby realizace plánované rekonstrukce silnice III/1407 v obci 
Modlešovice. 
 
4) žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č. 31/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 640/10 o výměře cca 28 m2, 
v katastrálním území Nové Strakonice. Přesná výměra části pozemku bude určena na místě 
samém, a to za účasti pracovníků majetkového odboru a dle geometrického plánu. 
 
5) JATKY Hradský, s.r.o.,  Písecká 594, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO 
60669856, DIČ CZ60069856 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 32/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo  849/1 o výměře cca 1.300 m2. 
Přesná výměra pozemku bude určena na místě samém, a to za účasti pracovníků odboru 
dopravy, majetkového odboru a na základě geometrického plánu. 
 
6) JATKY Hradský, s.r.o., Písecká 594, Strakonice, IČ 60069856 – žádost o 
bezúplatný převod pozemku z důvodu vydrženého práva – vyhlášení záměru na 
prodej 
Usnesení č. 33/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej celého pozemku parcelní číslo 1729 o výměře 144 m2 
v katastrálním území Strakonice. 
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7) žádost o prodej – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 34/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 1269/27 a části pozemku parcelní 
číslo o celkové výměře cca 40 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic. 
I. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku parcelní číslo 1269/27 a parcelní číslo o 
výměře cca 40 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic.  
 
8) Žádost o prodej pozemku u ZŠ Dukelská pro trafostanici 
Usnesení č. 35/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 628/125 v kat. území Nové Strakonice o 
výměře cca 25 m2, za účelem realizace stavby trafostanice.  
 
9) žádost  o odkoupení bytové jednotky 
Usnesení č. 36/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 46,06 m2, 
nájemce XX. 
 
10) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 37/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na prodej celého pozemku parcelní číslo 611/1 o výměře 29 m2, 
v katastrálním území Přední Ptákovice. 
II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej celého pozemku parcelní číslo 611/1 o výměře 29 m2, 
v katastrálním území Přední Ptákovice. 
 
11) žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č. 38/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku parcelní číslo 695/3 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území 
Modlešovice, přičemž přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na místě samém, a 
to za účasti pracovníků majetkového odboru a na základě geometrického plánu.   
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu celkem 21.810 Kč. 
V případně, 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.  
 

12) žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č. 39/ZM/2022 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku parcelní číslo 997/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic, přičemž přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na místě 
samém, a to za účasti pracovníků odboru dopravy, majetkového odboru a dle geometrického 
plánu, a sice tak, aby byl ponechán volný veřejný prostor v minimální šíři 8,0 m.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi  XX, za kupní cenu 1.690 Kč za 1 m2.  
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
13) žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č. 40/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku parcelní číslo 591/6 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území 
Strakonice, přičemž přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na místě samém, za 
účasti pracovníků majetkového odboru a dle geometrického plánu, a to tak, aby nepřesáhla 
hranice současné stavby areálu Hvězda, a nebude zasahováno do stávající proluky mezi 
areálem Hvězda a Domovem pro seniory.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX a manželi XX, za kupní cenu celkem 68.000Kč a 
to tak, že manželé XX kupují jednu ideální ½ z celku a manželé XX kupují druhou ideální ½ 
polovinu z celku.  
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
14) upřesnění usnesení k prodeji pozemku   
Usnesení č. 41/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku, dle předloženého geometrického plánu,  parcelní číslo 46/22 oddělený 
z pozemku parcelní číslo 46/7 o výměře 16 m2, v katastrálním území Strakonice. 
Kupní smlouva bude uzavřena s paní XX, za kupní cenu ve výši 1.960 Kč za 1 m2.  
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně  připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 42/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
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prodej části pozemku parcelní číslo 591/4 o výměře cca 40 m2v katastrálním území Přední 
Ptákovice, přičemž přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na místě samém, za 
účasti pracovníků majetkového odboru a dle geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s paní XX za kupní cenu celkem 60.000 Kč. 
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva k 
předmětu koupě. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) prodej pozemku   
Usnesení č. 43/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
doplnění usnesení ZM číslo 425/ZM/2021 a usnesení číslo 548/ZM/2022 a schvaluje prodej 
části pozemku parcelní číslo 640/10 o výměře 6 m2, dle nového geometrického plánu se jedná 
o pozemek parcelní číslo 640/23, vše v katastrálním území Nové Strakonice.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu 1.570 Kč za 1 m2.   
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně  připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.   
Prodej pozemků bude řešen splátkovým kalendářem. Ve splátkovém kalendáři  budou splátky 
rozloženy na dobu 5 let, kdy první splátka bude činit 150.000 Kč a každý další rok 50.000 Kč 
do zaplacení poslední splátky, jejíž výše bude určena  dle skutečného zaměření pozemku. Vklad 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude uskutečněn až poté, když dojde k zaplacení 
poslední splátky kupní ceny.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
17) žádost o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy 
Usnesení č. 44/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 08-476, jež je uzavřena mezi 
městem Strakonice a manželi XX,  jehož předmětem bude změna části B. - Ostatní ustanovení 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní následovně: budoucí kupující se společně a nerozdílně 
zavazují nejpozději do 30. září 2024 dokončit stavbu předmětného rodinného domu a 
nejpozději do 30. září 2024 předložit příslušnou „kolaudaci“ a dále změna části A. Předmět 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde se obě smluvní strany zavazují na základě písemné 
výzvy učiněné kteroukoli ze smluvních stran uzavřít ve lhůtě od 1. ledna  2018 do 30. června 
2025  kupní smlouvu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
18) Žádost o prodej domu čp. 49 Velké náměstí 
Žadatel: Demostav, spol. s r.o., IČ 466 78 573, Hluboká nad Vltavou, Masarykova 
35  
Usnesení č. 45/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nehodnotí 
předložené nabídky obou zájemců a odmítá je vzhledem k porovnání zájemci nabídnutých 
cen (společnost Demostav, spol. s r.o., IČ 466 78 573, Hluboká nad Vltavou, Masarykova 35, 
PSČ 373 41, nabídla cenu ve výši 4.999.000 Kč, pan XX společně nabídli cenu ve výši 
5.100.000 Kč) a ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 637/61/22 ve výši 
15.600.000 Kč.    
II. Neschvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 146/1, jehož součástí je dům čp. 49, vše v kat. území Strakonice, 
a to s ohledem na výši nabídnuté ceny ze strany obou zájemců, neboť nabízená cena je 
mnohem nižší než cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem a není relevantní důvod pro 
akceptaci takto nízké nabízené ceny.       
 

20) Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 – odkup části pozemku p. č. 1066/118 v katastrálním území 
Strakonice  
Usnesení č. 47/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
technické podmínky prodeje části pozemku p. č. 1066/118 v katastrálním území Strakonice, 
uvedené v dopisu Správy železnic číslo jednací 66661/2022-SŽ-GŘ-031 (2) ze dne 
27.09.2022, naše číslo jednací MUST/042787/2022, který je přílohou č. 20 materiálu pro 
jednání Zastupitelstva města Strakonice číslo 03/01 ze dne 14.12.2022. 

II. Schvaluje 
že město Strakonice jako budoucí nabyvatel části pozemku p. č. 1066/118 v katastrálním 
území Strakonice převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na 
sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od Správy železnic požadovat 
náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných prohlášení. 
 
21) žádost o směnu pozemků 
Usnesení č. 48/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné a následně po dokončení rekonstrukce průtahu 
III/1470 a po vyhotovení geometrických plánů uzavření smlouvy směnné mezi městem 
Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a panem XX, jejímž 
předmětem je směna části pozemku p. č. st. 16 o výměře cca 17 m2 ve vlastnictví pana XX za 
část pozemku p. č. 1073/1 o výměře cca 17 m2 ve vlastnictví města Strakonice, vše 
v katastrálním území Modlešovice, a to bez doplatku.  Přesné výměry částí směňovaných 
pozemků budou určeny geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s uzavřením 
předmětných smluv bude hradit město Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 

22) žádost o směnu pozemků 
Usnesení č. 49/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření směnné smlouvy mezi městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, IČ: 00251810 a paní XX, jejímž předmětem je směna části pozemku p. č. 567/6 o 
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výměře cca 50 m2 ve vlastnictví paní XX, za části pozemků p. č. 1272/18 a p. č. 1272/5 o 
celkové výměře cca 50 m2 ve vlastnictví města Strakonice, vše v katastrálním území 
Strakonice, a to bez doplatku. Přesné výměry částí směňovaných pozemků budou určeny 
geometrickým plánem.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

23) žádost o směnu pozemků - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 50/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na směnu pozemku p. č. 498/51 o výměře 26 m2 v katastrálním území 
Nové Strakonice ve spoluvlastnictví paní XX za pozemek p. č. 611/1 o výměře cca 29 m2 
v katastrálním území Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice. 
 

24) Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478, se sídlem Těšnov 
65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 – žádost o směnu částí pozemků – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 51/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to části pozemku p. č. 
122/1 o výměře 24 m2 a části pozemku p. č. 1334/1 o výměře 12 m2, za části pozemků ve 
vlastnictví  České republiky - Ministerstva zemědělství, a to za část pozemku p. č. 122/2 o 
výměře 18 m2 a za část pozemku p. č. 147/3 o výměře 18 m2, vše v k. ú. Strakonice. 
 
25) Pozemky v lokalitě Kání Vrch 
Usnesení č. 52/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 
s uplatněním zpětné koupě, zasláním žádosti (výzvy), na převod pozemků parc. č. 1208/5, č. 
1190/14, č. 1190/16, č. 1190/42, č. 1190/28 a č. 1190/45, vše v kat. území Strakonice, dle 
práva zpětné koupě zřízené kupní smlouvou uzavřenou mezi městem Strakonice a 
společností PEKON ST s.r.o., IČ 280 66 341, se sídlem Zahradnická 569, 388 01 Blatná, dne 
30.08.2018.  

II. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a společností PEKON ST s.r.o., IČ 280 
66 341, se sídlem Zahradnická  569, 388 01 Blatná, jejímž předmětem bude zpětný odkup 
pozemků parc. č. 1208/5, č. 1190/14, č. 1190/16, č. 1190/42, č. 1190/28 a č. 1190/45, vše 
v kat. území Strakonice, za kupní cenu ve výši 4.613.400 Kč + případná DPH.  

III. Pověřuje   
starostu města podpisem žádosti (výzvy) k uplatnění práva zpětné koupě a uzavřením a 
podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
26) Pozemek u domu čp. 356 v ulici Bezděkovská 
Usnesení č. 53/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
doplnění usnesení č. 474/ZM2021, a to tak, že uznání vlastnického práva ve prospěch paní XX 
se týká nejen části pozemku parc. č. 633/4 o výměře cca 80 m2 v kat. území Nové Strakonice 
(část parcely o výměře 72 m2 označené geometrický plánem č. 1651-220101/2022 novým 
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parcelním číslem 633/43), ale i další části parcely č. 633/4 a části parcely č. 628/108, nově 
označené výše uvedeným GP parcelním číslem 633/44 o výměře 26 m2, vše v kat. území Nové 
Strakonice. 
 
27) Žádost o příspěvek na vybudování komunikace 
Usnesení č. 54/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti s vybudovanou komunikací z asfaltového recyklátu na pozemku p. č. 1295/3 v k. 
ú. Dražejov u Strakonic uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice a paní XX, s předmětem koupě komunikace z asfaltového recyklátu dle 
projektové dokumentace „Komunikace na p. č. 1295/3 k. ú. Dražejov u Strakonic“ 
vypracované projektovou kanceláří Atelier Penta, spol. s r. o., Raisova 1004, 386 01 
Strakonice. Komunikace je vybudována z asfaltového recyklátu o celkové ploše 322 m2. 
Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci 
předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 89.213 Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

28) Žádost o příspěvek na vybudování komunikace a inženýrských sítí 
Usnesení č. 55/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti s vybudováním vodovodního a kanalizačního řadu a komunikace z asfaltového 
recyklátu na pozemcích p. č. 129/6, 129/1 a 599, vše v k. ú. Střela, uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a panem XX, s předmětem koupě 
vodovodního a kanalizačního řadu dle projektové dokumentace „Komunikace Virt, Strakonice: 
část kanalizace a vodovod“ vypracované firmou KOMPLET projektová kancelář, Písecká 893, 
386 01 Strakonice a komunikace z asfaltového recyklátu dle projektové dokumentace 
„Komunikace Virt, Strakonice“ vypracované firmou Atelier Penta, spol. s r. o., Raisova 1004, 
386 01 Strakonice. Kanalizační řad bude vybudován z trub PVC-U DN 250 SN 8 o celkové 
délce 144,9 m a vodovodní řad bude vybudován z trubek  PE 100 RC – 90/8,2 o celkové 
délce 146,4 m. Komunikace bude vybudována z asfaltového recyklátu o celkové ploše cca 
686 m2. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na 
realizaci předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 573.748 Kč včetně 
DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou vodovodní a kanalizační přípojky. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
29) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 56/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
Základní škola Povážská Strakonice: 

- tiskárna KYOCERA FS . C5350DN – pořiz. cena 28.534,00 Kč, r. poř. 2012 

- interaktivní tabule ACTIVboard včetně příslušenství – pořiz. cena 176.991,00 Kč, r. poř. 

2009 

- interaktivní tabule s příslušenstvím – pořiz. cena 125.685,00 Kč, r. poř. 2007 

Mateřská škola Holečkova Strakonice: 
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- traktůrek RIDER XE 70/EL63 – pořiz. cena 34.763,00 Kč, r. poř. 2008  

- kotel elektrický N – 700 – poř. cena 114.950 Kč, r. poř. 2006 

Základní škola  F. L. Čelakovského: 

- pec TPE-30 – pořiz. cena 54.500,25 Kč, r. poř. 1997 

- el.  sporák SE 40 – pořiz. cena 40.006,50 Kč, r. poř. 1998 

- vodní lázeň – pořiz. cena 59.826,90 Kč, r. poř. 2002 

MěÚSS Strakonice: 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice: 

- výklopná pánev UNITHERM 70 l – pořiz. cena 822.145,00 Kč, r. poř. 2001 

Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice: 

- kultivátor – pořiz. cena 66.888,70 Kč, r. poř. 2006 

- chladící skříň AFINOX  – 1 ks pořiz. cena á 80.850 Kč,  1 ks pořiz. cena á 80.000 Kč, r. poř. 

2001 

Základní škola  Krále Jiřího z Poděbrad: 

- propoj. a řídící matice – pořiz. cena 39.849,20 Kč, r. poř. 2011 

- kopírovací stroj Canon IR3235 – pořiz. cena 44.649,00 Kč, r. poř. 2017 

Krizové řízení MÚ: 

- odvlhčovač Biemmache DR 70 – poř. cena 21.939,30 Kč, r. poř. 2002 

- odvlhčovač BERTO OD 22 – poř. cena 37.215,60 Kč, r. poř. 2002 

Hasiči Strakonice, Sokolovská 38: 

- dopravní automobil AVIA DV-12 A 31  – poř. cena 174.934 Kč,  SPZ: ST 58-01, r. poř. 

2005, datum prvního uvedení do provozu r. 1989 

Mateřská škola Spojařů: 

- dataprojektor – poř. cena 20.997 Kč, r. poř. 2015 

Mateřská škola Lidická: 

Školní jídelna: 

- škrabka brambor – poř. cena 21.303,64 Kč, r. poř. 2003. 

 
30) Předání movitého majetku do správy příspěvkových organizací - ZŠ 
Strakonice   
Usnesení č. 57/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
předání níže uvedeného majetku, který byl pořízen městem Strakonice pro následující 
Základní školy Strakonice:  
ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560: 

programové vybavení, drobné Počet Cena za jednotku s 
DPH 

Cena celkem s DPH 

Software Microsoft Office 2021 
LTSC Standard EDU – elektronická 

23 2 163,48 Kč 49 760,04 Kč 

Software Zoner Photo Studio X, 
5Y, neomezený počet uživatelů 

1 24 831,96 Kč 24 831,96 Kč 

CELKEM (po zaokrouhlení)  74 592,00 Kč 

Dodavatelem majetku byla spol. PENTA  CZ, s. r. o., Kosmetická 450, 387 11 Katovice. 
Majetek je nutno předat do správy organizace ZŠ Povážská Strakonice. 
ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882: 
jedná se o vybavení učeben jazyků v celkové hodnotě 3.870.963,03 Kč, z toho: 
- dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 410.959,56 Kč 
- dlouhodobý majetek nehmotný v celkové hodnotě 96.558 Kč  
- drobný nehmotný majetek v celkové hodnotě 733.381 Kč  
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- drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 2.630.064,47 Kč, to vše dle přílohy č. 30 
materiálu na jednání ZM č. 03/01 majetkové záležitosti k projednání dne 14.12.2022. 
Dodavatelem majetku byla spol. AV MEDIA SYSTEMS, a. s., se sídlem Pražská 1335/63, 102 
00 Praha 10. Majetek byl pořízen s částečným přispěním dotace a je nutno tento majetek 
předat do správy organizace ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice.  
 
31) Cena vodného a stočného na rok 2023 
       Výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na rok 2023 
       Změna struktury nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2022 
Usnesení č. 58/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
pro rok 2023: 

 částka bez DPH částka včetně DPH 

cenu vodného 68,88 Kč/m3 75,77 Kč/m3 

cenu stočného 40,11 Kč/m3 44,12 Kč/m3 

cena celkem 108,99 Kč/m3 119,89 Kč/m3 

výši nájemného 49,000 mil. Kč 59,290 mil. Kč 

II. Schvaluje  
snížení nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2022 u vody pitné o 1,870 mil. Kč 
bez DPH a zároveň zvýšení nájemného u vody odpadní o 1,870 mil. Kč bez DPH oproti 
původní kalkulaci. Celková výše nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2022 se 
nemění. 
III. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 24 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku uzavřené dne 
26.10.2005 mezi městem Strakonice a společností Technické služby Strakonice s. r. o., IČ 
25156888, se sídlem Raisova 274, Strakonice, jehož předmětem bude stanovení vodného a 
stočného pro rok 2023 a stanovení výše nájemného pro rok 2023 (viz bod I.). 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 

Usnesení č. 59/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč: 
Mateřská škola Šumavská Strakonice: 
- elektrická sklopná pánev – pořizovací cena 169.541 Kč, rok pořízení 2003. 

 
2) upřesnění usnesení k prodeji pozemku   
Usnesení č. 60/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
prodej částí pozemků, dle předloženého geometrického plánu, parcelní číslo 775/31 oddělený 
z pozemku parcelní číslo  775/24 o výměře 219 m2 a parcelní číslo 774/10 oddělený z pozemku 
parcelní číslo 774/6 o výměře 114 m2.  
Kupní smlouva bude uzavřena s paní XX, za cenu 630 Kč za 1 m2. 

V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočteno DPH.  
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Starosta  

 Zastupování u subjektu s majetkovou účastí města 
Usnesení č. 61/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 24/ZM/2022 v části bodu I. týkající se delegace zástupce města Strakonice na 
valné hromady společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o. a dále v části bodu II. týkající se navržení 
zástupce města Strakonice do dozorčí rady společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o.  
II. Navrhuje 
zástupce města Strakonice do dozorčí rady společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o. místostarostu města 
Strakonice Ing. Rudolfa Oberfalcera. 
 

 Osadní výbory v části obce Strakonice – Habeš a Střela  
 Osadní výbor v části obce Strakonice – Habeš 

Usnesení č. 62/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis ze dne 30.11.2022 týkající se nového složení Osadního výboru v části obce Strakonice – 
Habeš. 
II. Odvolává 
p. XX z funkce člena a zároveň předsedy osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš ke 
dni 14.12.2022. 
p. XX z funkce člena osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš ke dni 14.12.2022. 
III. Jmenuje 
pí XX, členkou osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš ode dne 14.12.2022. 
IV. Volí 
předsedou osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš p. XX ode dne 14.12.2022. 
V. Konstatuje, 
že aktuální složení osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš je: 
p. XX - předseda  
p. XX – členové 
 

 Osadní výbor v části obce Strakonice – Střela  
Usnesení č. 63/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 

dopis ze dne 30.11.2022 týkající se nového složení Osadního výboru v části obce Strakonice – 
Střela. 
II. Odvolává 
p. XX z funkce člena osadního výboru v části obce Strakonice – Střela ke dni 14.12.2022. 
III. Jmenuje 
p. XX členem osadního výboru v části obce Strakonice – Střela ode dne 14.12.2022. 
IV. Konstatuje, 
že aktuální složení osadního výboru v části obce Strakonice – Střela je: 
p. XX - předseda 
p. XX - členové 
 

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM od 
01.01.2023 
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Usnesení č. 64/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanoví 
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve nění, a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů včetně znění novely tohoto 
nařízení vlády schválené vládou ČR dne 30.11.2022, s účinností od 01.01.2023 odměnu 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Strakonice v maximální výši uvedené 
v předmětném nařízení vlády, tj. v následující výši: 
 
člen ZM bez dalších funkcí   2 826 Kč za měsíc 
člen výboru ZM, komise RM   4 709 Kč za měsíc 
předseda výboru ZM, komise RM  5 651 Kč za měsíc 
člen RM                      11 301 Kč za měsíc 
 
Podmínkou pro poskytování odměn v této zvýšené výši je vyhlášení předmětné novely nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. ve Sbírce zákonů. 
 
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města 
poskytne pouze za výkon jedné funkce, a to té, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města 
náleží odměna nejvyšší. Takto bude postupováno i v případě souběhu více funkcí 
z předchozího a nového volebního období. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát, bude odměna náležet ode dne složení 
slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  
 
3) Tajemnice - Úsek personalistiky a mezd  

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města 
Strakonice  

Usnesení č. 65/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Strakonice a členkou Zastupitelstva 
města Strakonice, jejímž předmětem bude zpracování zápisu do kroniky města Strakonice za 
období od 01.01.2022 do 31.12.2022 při sjednaném rozsahu práce 180 hodin za odměnu ve 
výši 25 000 Kč. Dohoda bude uzavřena na období od 01.01.2023 do 30.11.2023. 
 
 
4) Sociální odbor  

 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2023 
Usnesení č. 66/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení Programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2023. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést potřebné kroky k vyhlášení Programu pro poskytování dotací 
v sociální oblasti v roce 2023. 
 

 Žádost o individuální dotaci - Nadační fond Srdce pro Strakonice 
Usnesení č. 67/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace v sociální oblasti v roce 2023 Nadačnímu fondu Srdce pro 
Strakonice, Bahenní 1 396, Strakonice na mzdové prostředky pro nového zaměstnance na 
pracovní pozici vedoucího kontaktního místa/koordinátor ve výší 90.000 Kč z důvodu nesplnění 
náležitostí žádosti s odkazem na zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
 
5) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 120 – 122 
Usnesení č. 68/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 120  ve výši  7.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů města na úhradu prací souvisejících zejména s údržbou městské 
zeleně, městských komunikací a chodníků a čištěním města vykonávaných pro město 
Strakonice Technickými službami, s.r.o.  
 2.400.000,00 Kč – údržba zeleně (zvýšení objemu nákladů na sečení travnatých ploch 
a zalévání – nárůst mezd, nákladů na PHM, rozšíření ploch veřejné zeleně)  
 4.100.000,00 Kč – údržba komunikací (zvýšený objem oprav komunikací) 
 1.000.000,00 Kč – čištění města (jarní úklid, údržba chodníků, úklid související s MDF) 
Rozpočtové opatření bude částečně kryto dodatečným nájemným z vodohospodářského 
majetku za rok 2021 ve výši 4.477.000,00 Kč, částečně zvýšenými daňovými příjmy za rok 
2022 ve výši 3.023.000,00 Kč. 
Rozpočtová skladba: výdaje    1069 - xxxx - xxxx 
 příjmy 27 - 23xx - 2132                                                                                                                                                       
 příjmy xxxx - 0000 - 1xxx   

RO  č. 121  ve výši  31.600.000,00 Kč 
Snížení rozpočtu výdajů majetkového odboru: 
 3.300.000,00 Kč – rekonstrukce budovy městské policie – akce se nebude v roce 2022 
realizovat  (771 – 5311 – xxxx) 
 13.500.000,00 Kč – revitalizace sídlišť – zařazeno do rozpočtu na rok 2023, v letošním 
roce nebude realizováno  (749 – xxxx – xxxx) 
 13.000.000,00 Kč – rekonstrukce komunikace Zvolenská - schválený rozpočet 53 mil. 
Kč, předpokládané výdaje na akci 40 mil. Kč  (731 – xxxx – xxxx) 
 1.800.000,00 – cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice – nebude v roce 2022 
realizováno (735 – 2219 – xxxx) 
O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 
 
 
RO  č. 122  ve výši  100.000.000,00 Kč 
Jedná se pouze o změnu položky v rámci financování, a to z položky 8115 – použití 
prostředků minulých let na položku 8117 – operace řízení likvidity. Jde o finanční prostředky, 
které byly za účelem jejich zhodnocení na termínovaném účtu vráceny na běžný účet města. 
V rozpočtu jsou tyto prostředky použity na krytí schodku (tzn. na krytí rozdílu mezi 
plánovanými příjmy a výdaji). 
II. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022. 
 

 Pověření k provádění rozpočtových opatření 
Usnesení č. 69/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Pověřuje RM 
k provádění rozpočtových opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písmene a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v následujícím rozsahu: 

- jednotlivá rozpočtová opatření v maximální výši 400.000 Kč 
- jednotlivá rozpočtová opatření v maximální výši 700.000 Kč v případě řešení havarijních situací 

či krizových stavů 
- rozpočtová opatření o přijetí finančních prostředků z jiných rozpočtů (transfery, dotace, 

příspěvky, granty apod.) a jejich výdaj na účel stanovený poskytovatelem 
- rozpočtová opatření, kterými dojde k převodu nevyčerpaných prostředků v rozpočtu města na 

jednotlivé akce z předcházejícího rozpočtového roku do rozpočtu aktuálního roku, a to na 
základě odůvodněné žádosti o převod finančních prostředků 
Seznam přijatých rozpočtových opatření RM bude předložen na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města.  
Tímto usnesením jsou  nahrazena dosavadní usnesení RM  č. 611/ZM/2005 ze dne 09.03.2005, 
č. 9/ZM/2006, III. bod 2) ze dne 13.12.2006, č. 346/ZM/2012 ze dne 12.09.2012. 
II. Schvaluje 
„Směrnici k sestavování a úpravám rozpočtu města Strakonice“, která ruší směrnici schválenou 
dne 07.06.2017 usnesením č. 551/ZM/2017. 
 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023  
Usnesení č. 70/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2023 
Příjmy        622.180.000 Kč 
Výdaje      704.600.000 Kč 
Saldo příjmů a výdajů           -  82.420.000 Kč 
 
Splátky úvěrů                      -  17.663.000 Kč 
Použití prostředků minulých let  100.083.000 Kč 
Financování celkem             82.420 000 Kč 
 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 
2024 – 2025 

Usnesení č. 71/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2024 – 2025.  
 
 

 MěÚSS – zřizovací listina 
Usnesení č. 72/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice, se sídlem 
Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 70828334.  
 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 21.11.2022 
Usnesení č. 73/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2022 ze dne 21.11.2022. 



Stránka 16 (celkem 17) 
 

 
6) Odbor školství  

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 
2023 

Usnesení č. 74/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2023. 
 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2023 

Usnesení č. 75/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2023. 
 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých v době energetické 
krize, 2023 

Usnesení č. 76/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit dospělých v době energetické krize, 2023. 
 

 Individuální dotace – TJ Dražejov, z. s. 
Usnesení č. 77/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace TJ Dražejov, z. s., Virt 23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 ve 
výši 88 200 Kč na mimořádný příspěvek na škodu způsobenou při nepřízni počasí na 
fotbalovém hřišti v Dražejově z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města. 
 

 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 78/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 
46687769 ve výši 400 000 Kč na zajištění sportovní činnosti A-týmu mužů v hokeji v roce 2022 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města a probíhající přípravy pravidel 
pro podporu financování sportu dospělých. 
 

 Individuální dotace – Basketbalový klub Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 79/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace Basketbalovému klubu Strakonice z. s., Máchova 113, 386 01 
Strakonice, IČO 42386748 ve výši 480 000 Kč na zajištění sportovní činnosti A-týmu žen v 
basketbalu v roce 2022/2023 z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města a 
probíhající přípravy pravidel pro podporu financování sportu dospělých. 
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 Individuální dotace – Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 80/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z., s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice, IČO 27006107 na službu doprovázení školních dětí na kroužky a zpět do klubu 
Beruška z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města.  
 
7) Odbor rozvoje  

 Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. 
válce, Strakonice“ a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice 

Usnesení č. 81/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
investiční záměr na realizaci projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, 
Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci Ministerstva obrany „Program 107290 – Zachování a obnova 
historických hodnot I“ na projekt  „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, Strakonice“ 
III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v roce 2024 na spolufinancování 
a předfinancování projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, Strakonice“ 
 

8) Odbor vnitřních věcí  

 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti 
s konáním svatebních obřadů 

zastupitelstvo města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijalo žádné usnesení. 
 

Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 18.02 hodin. 
 
Datum pořízení usnesení: 14.12.2022 
 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města    

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


