- 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 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 22.6. 2016 ve velké
zasedací místnosti MěÚ Strakonice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
Zahájení jednání

Usnesení č.344/ZM/2016

1) Kancelář starosty
1) Přísedící u Okresního soudu
Usnesení č.345/ZM/2016

2) Kontrolní výbor – volba nového člena
Usnesení č.346/ZM/2016

2) Tajemník
1) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. roku 2015
Usnesení č.347/ZM/2016

3) Finanční odbor
1) Rozpočtová opatření č. 47, 62, 67-71
Usnesení č.348/ZM/2016

2) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených
organizací za rok 2015
Usnesení č.349/ZM/2016

3) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2015
Usnesení č.350/ZM/2016

4) Finanční výbor
1) Zápis č. 2/2016 ze zasedání Finančního výboru dne 14.4. 2016
2) Zápis č. 3/2016 ze zasedání Finančního výboru dne 24.5.2016
Usnesení č.351/ZM/2016

5) Kontrolní výbor
1) Zápis č.9/2016 ze zasedání Kontrolního výboru dne 3.5.2016
Usnesení č.352/ZM/2016

6) Revize Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice
Usnesení č.353/ZM/2016

7) Odbor školství a CR
1) Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy,
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016 (Komise pro sport města
Strakonice)
Usnesení č.354/ZM/2016

8) Majetkové záležitosti
Usnesení č.355/ZM/2016-č.382/ZM/2016

9) Technické služby Strakonice s.r.o.
1) Účetní odepsání pohledávek
Usnesení č.383/ZM/2016

2) Odpis nevymožitelné pohledávky, Paulič Václav, Stavbařů 207, Strakonice
Usnesení č.384/ZM/2016

10) Kancelář starosty
1) Osadní výbor Hajská – změna složení
Usnesení č.385/ZM/2016
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Zahájení jednání
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 20.4.2016 Ing. Josef Moučka, p. Jaroslav Horejš
ověřili příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č.344/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
program jednání včetně navržených úprav 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice
(viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení: Zach Pavel DiS., p. Zoch Josef, PhDr. Říhová Ivana
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Svoboda Jan, Ing. Oberflacer Rudolf
c) volební komisi : RNDr. Havel Ladislav, Mgr. Sosna Radek, Ing. Moučka Josef
1) Kancelář starosty
1) Přísedící u Okresního soudu
Usnesení č.345/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Volí
na 4 – leté volební období níže uvedenou přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích:
Jaroslava Fornbaumová
2) Kontrolní výbor – volba nového člena
Usnesení č.346/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
rezignaci pí Zdeny Papírníkové na funkci členky kontrolního výboru k 31.5.2016
II. Volí
p. Michala Polatu a p. Josefa Hradského do funkce člena kontrolního výboru ode dne
22.6.2016.
III. Souhlasí
s navýšením počtu členů Kontrolního výboru na 7 členů
2) Tajemník
1) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. roku 2015
Usnesení č.347/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol. r. 2015
II. Schvaluje
vyřazení 108 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení
III. Revokuje
usnesení č. 319/ZM/2008, 572/ZM/2009, část usnesení v bodě I., II. - č.565/ZM/2013,
57/ZM/2015, 139/ZM/2015, 219/ZM/2015, 224/ZM/2015, část usnesení v bodě I., II. – č.
229/ZM/2015
IV. Ukládá
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 139 nesplněných usnesení
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení
3) Finanční odbor
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1) Rozpočtová opatření č. 47, 62, 67-71
Usnesení č.348/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 47 ve výši 132 590,- Kč
Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu neuhrazené ztráty minulých let organizace Strakonická
televize, s.r.o., na základě rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti, jímž je
Město Strakonice. Ztráta vznikla v letech 2004 – 2014 (v r. 2004 ve výši 8 tis. Kč, r. 2005 14 tis. Kč, r. 2006 – 14 tis. Kč, r. 2007 – 12 tis. Kč, r. 2008 – 7 tis. Kč, r. 2009 – 9 tis. Kč,
r. 2010 – 10 tis. Kč, r. 2011 – 11 tis. Kč, r. 2012 – 15 tis. Kč, r. 2013 – 18 tis. Kč, r. 2014 –
15 tis. Kč). Z celkové ztráty (132 589,34 Kč) představuje cca 85 tis. Kč odpis licence a
zřizovací výdaje, cca 48 tis. pak výdaje za vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání a
bankovní poplatky. Organizace nevykazovala žádné příjmy, byla pouze držitelem licence,
která byla vydána v roce 2004 a končí 16. 11. 2016, a to na samostatný subjekt Strakonická
televize s.r.o. Činnost strakonické televize probíhala v rámci činnosti příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Strakonice, účetnictví bylo u MěKS vedeno odděleně na
samostatném středisku a její hospodaření bylo součástí rozpočtu MěKS. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
RO č. 62 ve výši 600 000,- Kč
Navýšení rozpočtu výdajů na realizaci dětského hřiště v areálu Základní školy Dukelská pro
potřeby zdejších žáků a školní družiny. Na realizaci akce se předpokládá částka 800 000,- Kč,
firma Znakon, a.s. poskytla na vybudování hřiště finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč.
Rozpočtové opatření bude částečně kryto přesunem z prostředků určených na odkup 50 ks
akcií společnosti ROS a.s. (odkup se neuskuteční, Zastupitelstvo města Blatná schválilo
prodej akcií městu Prachatice za výše nabídnutou cenu) – ve výši 500 000,- Kč, částečně
použitím prostředků minulých let ve - výši 100 000,- Kč.
RO č. 67 ve výši 480 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Stavební úpravy bytových
domů č.p. 204, 205 a 2016 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ (akce nebude v roce
2016 realizována) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve
sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“. Sociální zařízení je v havarijním stavu. Na akci
byla získána dotace z JčK ve výši 98 000,- Kč.
(v tis. Kč)
text

kryto

upr.rozp. změna

Rekonstr. soc. zařízení Na Sídlišti
Stav.úpravy Stavbařů
rozpočtová skladba

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 15.6.
čerpání
změně

98,0

480,0 578,0

0,0

578,0

7 355,0

-480,0 6 875,0

9,1

9,1

paragraf položka částka

org

Výdaje

754

34xx

6xxx 480,0

Výdaje

747

3612

5171 -480,0

ÚZ

RO č. 68 ve výši 1 200 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „MŠ Lidická – Školní 80 –
rekonstrukce sociálního zařízení“ , kde dojde k menšímu rozsahu prací oproti původnímu
plánu, na akci „Rekonstrukce plaveckého stadionu“. Finanční prostředky budou použity na
rekonstrukci malého vnitřního bazénu, jehož stav je v havarijním stavu (protéká podlahou do
strojovny). V rozpočtu města na rok 2016 je na rekonstrukci plaveckého stadionu již
schválena částka 3 483 000,- Kč.
(v tis. Kč)
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text

kryto

Rekonstr. plaveckého stadionu
MŠ Školní – sociál.zaříz
rozpočtová skladba

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 15.6.
čerpání
změně

upr.rozp. změna

3 483,00 1 200,0 4 683,0

66,6

4 683,0

2 600,0 -1 200,0 1 400,0

66,0

1 400,0

paragraf položka částka

org

Výdaje

755

3412

xxxx 1 200,0

Výdaje

775

3111

6121 -1 200,0

ÚZ

RO č. 69 ve výši 11 700 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídl.
1. Máje“ (akce bude realizována v roce 2017) na akci „Páteřní cyklostezka, Strakonice –
1. etapa – úsek č. 6 podél Volyňky. Jde o úsek od mostu J. Palacha k železničnímu mostu
směr Barvínkov. Uvedená částka představuje celou předpokládanou cenu projektu dle
rozpočtu stavby, na akci je přislíbena dotace ve výši 8 865 000,- Kč. Po jejím obdržení bude
částka ve výši přijaté dotace vrácena na původní účel.
(v tis. Kč)
text

kryto

upr.rozp. změna

Páteřní cyklostezka – 1. etapa

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 15.6.
čerpání

0,0 11 700,0 11 700,0
Kanalizační sběrač 20 000,0 -11 700,0

rozpočtová skladba

8 300,0

paragraf položka částka

org

Výdaje

731

2219

xxxx 11 700,0

Výdaje

729

2321

6121 -11 700,0

0,0

11 700,0

0,0

0,0

ÚZ

RO č. 70 ve výši 300 000,- Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Projektová dokumentace – Přední Ptákovice
– zlepšení odtokových poměrů“ na základě studie odtokových poměrů v k.ú. Přední
Ptákovice. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z podílu na zisku společnosti Odpady
Písek s.r.o., které nebyly v roce 2016 rozpočtovány.
(v tis. Kč)
text

kryto

upr.rozp. změna

PD – Př.Ptákovice-odtok.poměry
Odpady Písek-podíl na zisku
rozpočtová skladba

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 15.6.
čerpání
změně

0,0

300,0 300,0

0,0

300,0

0,0

300,0 300,0

539,5

539,5

paragraf položka částka

org

Výdaje

728

2321

xxxx 300,0

Příjmy

601

6310

2142 300,0

ÚZ

RO č. 71 ve výši 900 000,- Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na výkup podílu ve výši id. 3/9 na pozemcích
parc.č. 100/1 a parc.č. 100/3 v kat. území Strakonice (plocha pod Hvězdou). Požadavek
vychází z usnesení zastupitelstva města č. 143/ZM/2015 ze dne 17.6.2015, na základě kterého
zastupitelstvo odsouhlasilo výkup pozemků par.č. 100/1 a 100/3 v kat. území Strakonice, a to
i samostatně po podílech od jednotlivých spoluvlastníků s tím, že kupní cena bude stanovena
na základě znaleckého posudku. Celková cena dle znaleckého posudku činí 2.404.150,- Kč,
což odpovídá ceně 350 Kč za m2. Zájem o odprodej projevili spoluvlastníci podílu ve výši id.
3/9. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
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II. Ukládá
Finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 47, č. 62 a 67 – 71 provést.
III. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření roku 2016.
2) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a
založených organizací za rok 2015
Usnesení č.349/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za
rok 2015 s výhradami.
II. Přijímá
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění. (viz Příloha - Opatření k nápravě chyb a
nedostatků).
3) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2015
Usnesení č.350/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
účetní závěrku města Strakonice za rok 2015.
4) Finanční výbor
1) Zápis č. 2/2016 ze zasedání Finančního výboru dne 14.4. 2016
2) Zápis č. 3/2016 ze zasedání Finančního výboru dne 24.5.2016
Usnesení č.351/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
1) zápis z jednání finančního výboru č. 2/2016 ze dne 14. 4. 2016
2) zápis z jednání finančního výboru č. 3/2016 ze dne 24. 5. 2016
5) Kontrolní výbor
1) Zápis č.9/2016 ze zasedání Kontrolního výboru dne 3.5.2016
Usnesení č.352/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 9. jednání kontrolního výboru ze dne 3. 5. 2016.
6) Revize Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice
Usnesení č.353/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Ukládá RM
provést revizi veškerých usnesení přijatých zastupitelstvem města, která jsou vedena
v evidenci nesplněných usnesení a následně předložit zprávu na jednání ZM
7) Odbor školství a CR
1) Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016
(Komise pro sport města Strakonice)
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Usnesení č.354/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice,
Máchova 1113, IČO: 42386748 na úhradu nájemného ve sportovní hale STARZ Strakonice a
v hale TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.
II. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 197 600 Kč SK Basketbal Strakonice,
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nájemného ve sportovní hale
STARZ a v hale TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12.
2016.
III. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 324 690 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů
1261, IČO: 02596938 na úhradu nájemného v házenkářské hale a v tělocvičnách v Lidické
ulici ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.
IV. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 220 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s.,
Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO: 26674190 na úhradu nájemného v
tělocvičně v Lidické ulici pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.
V. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 990 000 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice,
o. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na úhradu nájemného za hřiště Na Sídlišti včetně
hřiště s umělým trávníkem, hřiště Na Křemelce včetně hřiště u Lidlu, hřiště Na Muškách, hal
a tělocvičny ve správě STARZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.31. 12. 2016.
VI. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 968 400 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, IČO:
46687769 na úhradu nájemného za zimní stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let
(včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.
VII. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky,
Máchova 108, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za atletické sektory stadionu Na Sídlišti
a házenkářské haly ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12.
2016.
VIII. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 507 585 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl házené,
Máchova 108, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za házenkářskou halu ve Strakonicích
pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.-31. 12. 2016.
IX. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 992 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko
Strakonice, z. s., oddíl plaveckých sportů, Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na úhradu
nájemného za plavecký stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období
leden-červen a září-prosinec 2016.
X. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 100 000 Kč Tenis klubu Strakonice, spolek,
Máchova 178, IČO: 16820037 na úhradu energií (teplo, vodné a stočné, elektřina) sloužících
k provozu tenisové haly a provozní budovy za období 1. 1.-31. 12. 2016.
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XI. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 74 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl
házené, Máchova 108, IČO: 00475921 na náklady na dopravu k zápasům a turnajům mládeže,
ubytování sportovců při vícedenních turnajích, úhradu vkladů do soutěží, úhradu nákladů za
rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1.1.-31.12. 2016.
XII. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 79 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce
512, IČO: 46687769 na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na oficiálních
soutěžích jako jsou náklady na dopravu, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení a na nákup
tréninkových pomůcek za období 1. 1.-31. 12. 2016.
XIII. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 52 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na náklady spojené s cestovným a
ubytováním mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016.
XIV. Souhlasí
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 81 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fotbalovému klubu Junior
Strakonice, o. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na náklady na účast v soutěžích
(startovné, řízení utkání), dopravu na soutěžní utkání mládežnických družstev a cestovné,
technické vybavení pro mládež (míče, dresy, cvičební pomůcky), služby pro mládež (praní
dresů, ozvučení turnajů, školení, rehabilitační cvičení) a náklady na minipřípravku za období
1. 1.-31. 12. 2016.
XV. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění.
XVI. Pověřuje
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.
8) Majetkové záležitosti
1) Žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 726/17 s chodníky v kat. území Nové
Strakonice, u OC Maxim
Žadatel: SRSoft spol. s r.o., IČ 15818055
Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
Usnesení č.355/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 76,77 m2 (v
situačním plánu označeno jako plocha „A.1“), části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca
26,79 m2 (v situačním plánu označeno jako plocha „A.2“), části pozemku parc.č. 726/17 o
výměře cca 123,22 m2 (v situačním plánu označeno jako plocha „B.1“), části pozemku
parc.č. 726/17 a části pozemku parc.č. 726/8 o celkové výměře cca 84,05 m2 (v situačním
plánu označeno jako plocha „B.2“), části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 61,05 m2 (v
situačním plánu označeno jako plocha „C“, pozemek pod rampou v prodloužení po celé délce
budovy stávajícího OC Maxim), celý pozemek parc.č. st. 974 o výměře 1 m2, části pozemku
parc.č. 726/17 a části pozemku parc.č. 726/8 o celkové výměře cca 90,43 m2 (v situačním
plánu označeno jako plocha „D“), vše v kat. území Nové Strakonice. Záměr je vyhlašován na
větší plochu než požaduje žadatel zejména z důvodu ucelení plochy v návaznosti na stávající
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stavby (pozemek parc.č. st. 974 pod budovou OC Maxim, pozemek pod rampou
v prodloužení podél celé strany budovy – plocha „C“) i nově budované stavby (přístavba OC
Maxim s budoucí pasáží, se zohledněním budoucích opěrných zdí). Zájem o odkoupení je
možné projevit i jen o jednotlivé plochy.
2) Pan Jan Novotný,– žádost o prodej částí pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č.356/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemku p.č. 1269/25 a p.č. 1269/138, vše v k.ú.
Dražejov u Strakonic, o celkové výměře cca 200 m2. Přesná výměra bude určena na základě
geometrického plánu. Z hlediska územního plánu není možné předmětné pozemky připojit
společným oplocením k pozemku žadatele.
II. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemku p.č. 1269/25 a p.č. 1269/138, vše v k.ú.
Dražejov u Strakonic, o celkové výměře cca 470 m2. Přesná výměra bude určena na základě
geometrického plánu. Z hlediska územního plánu není možné předmětné pozemky připojit
společným oplocením k pozemku žadatele.
3) Manželé Věra a Tomáš Policarovi,– žádost o prodej části pozemku - vyhlášení
záměru
3) KŘEŠNIČKA spol. s r.o., IČ: 25172522, Kalenice 21, Volenice – žádost o prodej části
pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.357/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. st. 447/3 o výměře 680 m2 v k.ú.
Strakonice s tím, že výměra celého pozemku bude rozdělena mezi jednotlivé žadatele a dále
bude zřízeno právo služebnosti vjezdu, výjezdu a chůze. Právo služebnosti bude zřízeno
k jednotlivým nemovitým věcem nacházejícím se v tomto zadním traktu.
4) Pan Vladimír Hlinka, nice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.358/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Strakonice, za podmínky, že nedojde k oplocení prodávaného pozemku. Přesná výměra bude
určena na základě geometrického plánu.
5) Paní Eva Nováková, a pan Petr Zahradník, - vyhlášení záměru na směnu pozemků
Usnesení č.359/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1326/3 o výměře cca 20 m2 (vlastník město
Strakonice) za stejnou část pozemku p.č. 1055/1, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.
6) Manželé Martin a Kamila Švecovi,– žádost o prodej pozemku
Usnesení č.360/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 390/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 m2, manželům Martinu
a Kamile Švecovým, za jejich cenovou nabídku, tj. 400,- Kč/m2 + DPH v případě, kdy dle
zákona o daní z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude určena na
základě geometrického plánu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Pan Martin Molhanc,– žádost o prodej pozemku
Usnesení č.361/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s cenovou nabídkou pana Martina Molhance ve výši 100,- Kč/m2, případně maximálně
26.000,- Kč včetně všech poplatků, za prodej části pozemku p.č. 613/2 o výměře cca 170 m2
v k.ú. Strakonice.
II. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 613/2 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Strakonice panu Martinu
Molhancovi, za cenu 400,- Kč/m2 + DPH v případě, kdy dle zákona o daní z přidané
hodnoty převod podléhá zdanění s tím, že při prodeji požadované části pozemku bude
respektováno vyjádření Technických služeb Strakonice, tzn. zachování přístupu brankou na
jižní hranici pozemku a zřízení věcného břemene uložení vodovodního potrubí vedoucího
z vodojemu přes prodávaný pozemek. Přesná výměra pozemku bude určena na základě
geometrického plánu.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice, IČ 26060701, sídlo: DIČ:
CZ26060701 - nabídka pozemku p.č. 1439 v k.ú. Dražejov u Strakonic
Usnesení č.362/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 1439 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 34 m2 od společnosti
Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice, IČ 26060701, DIČ: CZ26060701,
městem Strakonice za kupní cenu 6.900,-Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
9) Paní Jiřina Housková, a pan Stanislav Knetl, - výkup pozemků p.č. 1066/104, p.č.
1066/105 a p.č. 1066/106, vše v k.ú. Strakonice
Usnesení č.363/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků p.č. 1066/104 o výměře 441 m2, p.č. 1066/105 o výměře 400 m2 a p.č.
1066/106 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 200,-Kč/m2 včetně DPH , tj.
za celkovou cenu 172.400,-Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
10) Pan Ivan Blecha, pan Oldřich Blecha, nice – výkup pozemků p.č. 1066/100, p.č.
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1066/101, p.č. 1066/102, p.č. 1066/103, p.č. 1066/116 a p.č. 1439/1, vše v k.ú. Strakonice, a
p.č. 633/29 v k.ú. Nové Strakonice
Usnesení č.364/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků p.č. 1066/100 o výměře 528 m2, p.č. 1066/101 o výměře 1 560 m2, p.č.
1066/102 o výměře 52 m2, p.č. 1066/103 o výměře 109 m2, p.č. 1066/116 o výměře 370 m2
a p.č. 1439/1 o výměře 817 m2, vše v k.ú. Strakonice, a pozemku p.č. 633/29 o výměře 133
m2 v k.ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 200,-Kč/m2 včetně DPH , tj. za celkovou cenu
713.800,-Kč včetně DPH. Kupní cena bude hrazena ve stejných splátkách ve výši
142.760,-Kč včetně DPH po dobu 5-ti let, přičemž první splátka bude uhrazena v r. 2016, a to
do 1 měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy. Další splátky budou uhrazeny do 30.6.
daného roku. Poslední splátka bude uhrazena do 30.6.2020.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
11) Výkup pozemků p.č. 1371/26 a p.č. 1371/28 v k.ú. Strakonice pro připravovanou
stavbu „Cyklostezka Strakonice – Nový Dražejov“
Usnesení č.365/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků p.č. 1371/26 o výměře 7 m2 a p.č. 1371/28 o výměře 9 m2, vše v k.ú.
Strakonice, za celkovou cenu 7.000,-Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
12) Pan Vladislav Pivrnec,– nabídka podílu o velikosti 1/16 k pozemkům p.č. 524/1 a
p.č. 524/3, vše v k.ú. Strakonice
Usnesení č.366/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem podílu o velikosti 1/16 k pozemkům p.č. 524/1 o výměře 605 m2 a p.č. 524/3 o
výměře 46 m2, vše v k.ú. Strakonice, od pana Vladislava Pivrnce, za částku ve výši 2.000,-Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
13) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – výkup pozemku p.č. 1066/143, odděleného
z pozemku p.č. 1066/113 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.367/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 1066/143 o výměře 1102 m2, odděleného geometrickým plánem
z pozemku p.č. 1066/113 v k.ú. Strakonice, za kupní cenu ve výši 630.000,-Kč včetně DPH
(571,69 Kč/m2 včetně DPH).
II. Souhlasí
s úhradou daně z nabytí předmětné nemovité věci městem Strakonice.
III. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
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14) Výkup pozemků p.č. 252/1 a p.č. 252/2 v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu plánované
stavby „Protizáplavové opatření v oblasti Přední Ptákovice“
Usnesení č.368/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s výkupem pozemků p.č. 252/1 o výměře 2 618 m2 a p.č. 252/2 o výměře 466 m2, vše v k.ú.
Přední Ptákovice, za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 včetně DPH (celkem 3. 084.000,-Kč včetně
DPH ) a s jednorázovou úhradou této kupní ceny.
15) Paní Marie Hovorková,
- nabídka pozemků p.č. 323/3 v k.ú. Hajská a p.č. 1302/3 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.369/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků p.č. 323/3 o výměře 194 m2 v k.ú. Hajská a p.č. 1302/3 o výměře 297 m2
v k.ú. Strakonice za cenu 55,-Kč/m2 včetně DPH (celkem 27.005,-Kč včetně DPH).
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
III. Nesouhlasí
s výkupem těchto pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to 240,-Kč/m2 včetně
DPH (celkem 117.840,-Kč včetně DPH).
16) Dohoda o spolupráci o vybudování dopravního napojení se smlouvou budoucí kupní
(komunikace za obchodním centrem Kaufland) – dodatek
Usnesení č.370/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci o vybudování dopravního napojení se
smlouvou budoucí kupní č. 2015-00300 uzavřené dne 14.7.2015 mezi Sallerovou výstavbou,
spol. s r.o., IČ 161 88 926, se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, jako
investorem a městem Strakonice, ve které se Investor zavázal, že vybuduje veřejnou
propojovací komunikaci včetně všech souvisejících staveb určených v Dohodě.
Předmětem dodatku je určení termínu, do kdy bude veřejná propojovací komunikace včetně
všech souvisejících objektů, které jsou vyjmenovány v dohodě, zkolaudována, a případná
sankce za nesplnění termínu vybudování. Investor se zavazuje, že veřejnou propojovací
komunikaci včetně všech souvisejících staveb určených v dohodě vybuduje nejpozději do 9
měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení stavby „Obchodní centrum Strakonice“.
V případě prodlení oproti výše uvedenému termínu se Investor zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý týden prodlení.
Předmětem dodatku je dále konstatování nástupce investora, kterým je na základě
přeshraniční fúze společnost NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428
Weimar – Legefeld, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Obvodním soudem v Jeně pod č. HRB 510168, která má v České republice odštěpný závod se
sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 043 25 893, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 27672.
Text předmětného dodatku je připojen v příloze mat.č. 12/7.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku k Dohodě.
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17) Manželé Daniel a Jana Třískovi,– žádost o odkoupení bytu
Usnesení č.371/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem bytové jednotky č. 071 o velikosti 3+1 a výměře 73,30 m2 v domě č.p. 87 včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb.,
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manž. Janě Třískové, a Danielu Třískovi, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, která činí 718.090,- Kč. Náklady na vyhotovení
znaleckého posudku hradí kupující.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Janou Třískovou, a Danielem
Třískou, jejímž předmětem bude prodej b.j. 071/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 87,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 718.090,Kč, v případě, že manželé Jana a Daniel Třískovi písemně požádají o vyhotovení této
smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi Janou Třískovou, a Danielem Třískou, jejímž
předmětem bude prodej b.j. 071/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 87, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 718.090,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k b.j. ve vlastnictví města Strakonice, č. bytu 071/87 v domě č.p.
87 o velikosti 3+1 (73,30 m2), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že manželé Jana Třísková,
a Daniel Tříska, o to písemně požádají.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
18) Uvolněná bytová jednotka č. 011 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988,
Usnesení č.372/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 011/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění
(zákon o vlastnictví bytů) paní Mileně Soukupové, za cenu 580.000,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Milenou Soukupovou, jejímž
předmětem bude prodej b.j. 011/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 580.000,- Kč,
v případě, že paní Soukupová písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s paní Milenou Soukupovou, jejímž předmětem bude prodej b.j.
011/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku, za cenu 580.000,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě,
že zájemce o koupi bytové jednotky č. 011 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988 ve
vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá.
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V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
19) Paní Naděžda Kohoutová, x slečna Sabina Kohoutová,– žádost o postoupení práv a
povinností k bytu
Usnesení č.373/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací uzavřené dne 5.3.2001 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 2.4.2001 mezi městem
Strakonice a paní Naděždou Kohoutovou, na slečnu Sabinu Kohoutovou, týkající se bytové
jednotky č. 014 o velikosti 2+1, o výměře 57,17 m2
II. Pověřuje
starostu města podpisem Dohody o postoupení práv a povinností.
1) Pan Zdeněk Svojše,– žádost o prodej pozemku
Usnesení č.374/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 320/351 o výměře 606 m2 a pozemku p.č. 320/352 o výměře
329 m2, tj. plocha určená k výstavbě RD o celkové výměře 935 m2 v lokalitě Mušky, panu
Zdeňku Svojšemu, za cenu 1.050,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH, s tím, že pokud kupující
splní níže uvedené podmínky, vzniká mu nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 100,Kč za 1 m2 převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny vzniká za
současného splnění následujících podmínek:
- kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného
domu postaveného na převáděném pozemku, případně předloží jiné povolení k trvalému
užívání předmětné stavby rodinného domu dle příslušných stavebních předpisů, a to ve lhůtě
do 5-ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k
převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy,
- kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k převáděnému
pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
2) Výkup pozemků parc. č. 100/1 a parc.č. 100/3 v kat. území Strakonice
Usnesení č.375/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
Doplňuje usnesení č. 143/ZM/2015 ze dne 17.6.2015
o konkrétní výši kupní ceny stanovenou znaleckým posudkem Jiřího Panušky č. 7410-045/16
ze dne 9.3.2016. Nové (doplněné) usnesení zní:
I. Souhlasí
s výkupem pozemků parc.č. 100/1 o výměře 6624 m2 a parc.č. 100/3 o výměře 245 m2, vše
v kat. území Strakonice, a to i samostatně po podílech od jednotlivých spoluvlastníků. Kupní
cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 2.404.150,- Kč, což odpovídá
350,- Kč/m2.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem jednotlivých kupních smluv, jejichž předmětem je převod
jednotlivých podílů na předmětných pozemcích..
3) Čerpací stanice kanalizace (ČS 2) na cizím pozemku – doplnění usnesení
Žadatel:
Ing. Bc. Miroslav Kupka
Ing. Bc. Dagmar Kupková
Usnesení č.376/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s doplněním usnesení ZM č. 256/ZM/2016 přijatém v souvislosti s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí darovací mezi městem Strakonice a žadatelem panem Ing. Bc. Miroslavem
Kupkou o následující:
- žadatelem bude kromě pana Ing. Bc. Miroslava Kupky i paní Ing. Bc. Dagmar Kupková
- předmětem smlouvy budoucí bude závazek města Strakonice vybudovat prodloužení
stávajícího vodovodního řadu od parcely č. 1305/1 k parcele č. 220/1, vše v kat. území
Dražejov u Strakonic, do kterého bude možné napojit přípojku k plánovanému rodinnému
domu na parcele č. 220/1 v kat. území Dražejov u Strakonic. Vybudování prodloužení
vodovodního řadu bude ze strany žadatelů kompenzováno bezúplatným převodem části
pozemku parc.č. 220/1 v kat. území Dražejov u Strakonic, na kterém se nachází čerpací
stanice kanalizace ČS 2 včetně částí potřebných k její údržbě, do vlastnictví města (dle
přílohy).
II. Pověřuje
starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.
4) Darovací smlouva – vodovodní řad
Žadatel: Luděk Vršek,
Usnesení č.377/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem panem Luďkem Vrškem.
Předmětem převodu do majetku města Strakonice je vodovodní řad HDPE 40 v délce 85 m
uložený v pozemku p.č. dle KN 451/6 v k.ú. Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město – bezúplatný převod části
pozemku p.č. 1371/20 v k.ú. Strakonice o výměře cca 50 m2
Usnesení č.378/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 297/ZM/2016 ze dne 2.3.2016, týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č.
1371/20 o výměře 250 m2 v k.ú. Strakonice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, na město
Strakonice.
II. Souhlasí
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1371/20 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Strakonice,
od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží
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390/42, 128 00 Praha, Nové Město, na město Strakonice. Přesná výměra bude stanovena
geometrickým plánem.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – obec Řepice a město Strakonice
Usnesení č.379/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací obce Řepice a města
Strakonice dle přílohy. Účelem dohody je upravit vztahy mezi vlastníky provozně
souvisejících kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizací v platném znění.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
III. Pověřuje RM
přezkoumáním předmětné smlouvy
7) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, PSČ: 387 01, IČ:
00031917, DIČ: CZ00031917 – směna částí pozemků p.č.st. 800/2 a p.č. st. 2181, vše
v k.ú. Strakonice
Usnesení č.380/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 2016 - 092, jejímž předmětem je budoucí
směna části pozemku p.č. st. 800/2 o výměře cca 230 m2 (vlastník město Strakonice) za část
pozemku p.č. st. 2181 o výměře cca 45 m2 (vlastník Jednota spotřební družstvo ve Volyni),
vše v k.ú. Strakonice, v souladu s usnesením ZM č. 299/ZM/2016 ze dne 2.3.2016 (text
smlouvy uveden v příloze). Tento souhlas je podmíněn zapracováním připomínek zastupitele
Mgr. Ing. Vondryse a právníka města k této smlouvě. Takto zpřipomínkovaná smlouva bude
předložena na nejbližší jednání RM.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Odkoupení id. 1/10 na pozemku parc.č. st. 15/18 s víceúčelovou stavbou v kat. území
Nové Strakonice (budova sousedící s bývalou přádelnou)
Usnesení č.381/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s využitím předražku dle článku V. usnesení o příklepu vydané Exekutorským úřadem Písek
pod čj. 117 EX 2016/14-27 o vydražení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 na pozemku
parc.č. st. 15/18, jehož součástí je víceúčelová stavba, v kat. území Nové Strakonice. Tzn. že
bude podán návrh, že město Strakonice chce nabýt vydraženou nemovitou věc (id. podíl ve
výši 1/10 na pozemku parc.č. st. 15/18, jehož součástí je víceúčelová stavba, v kat. území
Nové Strakonice) za kupní cenu ve výši 126.250,- Kč Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného podání.
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9) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.382/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než
20.000,- Kč:
Městský úřad Strakonice:
- kopírovací stroj BH 350 Economy – poř. cena 117.470,- Kč, r. poř. 2008.
ZŠ Poděbradova Strakonice:
- čistič koberců Hyla – poř. cena 30.820,- Kč, r. poř. 1996
- osobní počítač NTS s přísl. – poř. cena 40.690,70 Kč, r. poř. 2004
- počítač s přísl. – pořizovací cena 54.028,- Kč, r. poř. 2005
- dataprojektor s příslušenstvím – poř. cena 80.551,- Kč, r. poř. 2006
- Windows XP – poř. cena 25.555,70 Kč, r. poř. 2007.
STARZ Strakonice:
- Felicia LX 1,6 super – poř. cena 278.100,- Kč, r. poř. 1997.
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice:
- počítač Orion Mintaka 512 – poř. cena 22.443,- Kč, r. poř. 2005
- počítač Orion Mintaca 128 – poř. cena 36.651,44 Kč, r. poř. 2000
- PC Mintaca 512 Orion – poř. cena 60.150,60 Kč, r. poř. 2001
- počítač Mintea P4 512 – poř. cena 39.859,- Kč, r. poř. 2005.
ZŠ Dukelská Strakonice:
- FP 2 řezačka zeleniny – poř. cena 74.900,- Kč, r. poř. 1995
- digitální fotoaparát CANON PS G2 – poř. cena 32.683,80 Kč, r. poř. 2002
- HP Proliant ML350, HP Memory, HP HDD SAS – poř. cena 145.102,70 Kč, r. poř. 2007.
9) Technické služby Strakonice s.r.o.
1) Účetní odepsání pohledávek
Usnesení č.383/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
účetní odepsání pohledávek níže uvedeným :
Dávid Ladislav
Horelicová Lucie
Nejedlá Andrea
Chudobová Pavlína
Šípová Lenkna
Burgrová Irena (Rambousková)
Hrdinová Petra
Lexová Kateřina
Zimová Simona - provdaná Kusendová
Bezuchová Lucie
Doubková Michaela,
Calabová Evženie,
Voldřich František
Tůmová Pavla
Pražák Aleš
Fišpera Jiří
Mužík Pavel
Loučková Lucie
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Kubát Jiří
Mráz Jindřich
Posnerová Žaneta
Chvostová Stanislava,
Havránková Iveta
Černá Zdeňka
II. Ukládá
Společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávky z účetní
evidence
2) Odpis nevymožitelné pohledávky, Paulič Václav, Stavbařů 207, Strakonice
Usnesení č.384/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
odepsání pohledávky 307 803,- Kč z účetní evidence jako nevymožitelnou – Paulič Václav
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku 307 803,Kč z účetní evidence
10) Kancelář starosty
1) Osadní výbor Hajská – změna složení
Usnesení č.385/ZM/2016
zastupitelstvo města po projednání
I. Odvolává
paní Renátu Vrchlavskou Uhlíkovou a sl. Janu Kopencovou z funkce člena osadního výboru
Hajská k 22.6.2016, a to na základě jejich žádosti.
II. Jmenuje
členy osadního výboru Hajská:
p. Martina Řehku
pí Anetu Kunešovou
a to s účinností ode dne 22.6.2016
III. Volí
předsedou tohoto osadního výboru p. Martina Řehku s účinností ode dne 22.6.2016

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

Milan Jungvirt v.r.
místostarosta
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