- 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 16. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
11.05.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------Program:
Zahájení zasedání

Usnesení č. 540/ZM/2022

1) Starosta
 Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. a
pověření k jednání.
Usnesení č. 541/ZM/2022
 Teplárna Strakonice, a.s. – zpráva předsedy představenstva
Usnesení č. 542/ZM/2022
2) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 543/ZM/2022 – č. 559/ZM/2022
3) Odbor školství
 Individuální dotace – FK Junior Strakonice z. s.
Usnesení č. 560/ZM/2022
 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2022
Usnesení č. 561/ZM/2022
 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022
Usnesení č. 562/ZM/2022
 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2022 o nočním klidu
Usnesení č. 563/ZM/2022
4) Radní – Mgr. Žiláková
 Stipendijní program „Pravidla města Strakonice pro poskytování stipendií za účelem
zajištění základní zdravotnické péče v oboru Zubní lékařství na území města Strakonice
a přilehlého okolí“.
Usnesení č. 564/ZM/2022
5) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 23 - 31
Usnesení č. 565/ZM/2022
6) Odbor vnitřní věci
 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Strakonice pro volební období 2022 – 2026
Usnesení č. 566/ZM/2022
7) Technické služby s.r.o.
 Odpis nevymožitelné pohledávky
Usnesení č. 567/ZM/2022
8) Místostarosta – Ing. Oberfalcer
 ZEVO PÍSEK s.r.o. – schválení zakladatelské listiny a navržení zástupce města
Strakonice do orgánu společnosti.
Usnesení č. 568/ZM/2022
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Zahájení zasedání
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 15.ZM 02.03.2022 p. Václav Král, RNDr. Ladislav Havel
ověřili příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č. 540/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
program jednání včetně navržených úprav 16. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz
zápis).
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Ladislav Havel, p. Jan Hrdlička, p. Pavel Zach, DiS.
b) ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Zralá, p. Vít Holeksa
c) volební komisi: p. Jaroslav Horejš, Mgr. Marie Žiláková, Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
1) Starosta
 Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna
Strakonice, a.s. a pověření k jednání.
Usnesení č. 541/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č.353/ZM/2021 ze dne 21.04.2021, jímž byl delegován zástupce města na valné
hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička.
II. Deleguje
zástupce města Strakonice na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
místostarostu města Ing. Rudolfa Oberfalcera, přičemž jeho prvním náhradníkem je pan
Jaroslav Horejš a druhým náhradníkem Mgr. Břetislav Hrdlička.
III. Ukládá
delegovanému zástupci města Strakonice dle bodu II tohoto usnesení hlasovat na valných
hromadách společnosti Teplárna Strakonice, a.s. dle navrženého programu valné hromady
společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
 Teplárna Strakonice, a.s. – zpráva předsedy představenstva
Usnesení č. 542/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu předsedy představenstva Teplárny Strakonice, a.s. za období leden 2019 – duben 2022.
2) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
1) žádost o prodej případně pronájem části pozemku
Usnesení č. 543/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
žádosti manželů XX s tím, že žádost o prodej případně pronájem pozemku p. č. 606/3
v katastrálním území Strakonice o výměře cca 49 m2 za účelem zřízení zahrádky a dále žádost
o prodej části pozemku p. č. 606/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 36 m2 za
účelem stavby garáže bude opětovně projednávána po změně číslo 5 územního plánu
Strakonice, jejíž součástí je mimo jiné změna návrhové plochy komunikace I. třídy
v návaznosti na skutečné provedení přeložky komunikace I/22 (severního dopravního
půloblouku) a prověření a návrh nového využití pozemků podél realizované přeložky I/22
v úseku od křížení s ulicí Píseckou po křížení s ulicí Zvolenskou. Je předpoklad, že funkční
využití předmětného pozemku p. č. 606/3 v k. ú. Strakonice bude Změnou č. 5 Územního plánu
Strakonice upraveno, a to na funkční využití „Plochy veřejných prostranství“. Ani v případě
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uvedené změny nebude realizace zahrádky na daném pozemku přípustná, dojde proto poté ke
zvážení koncepčního řešení celé lokality.
2) Žádost o prodej pozemků v lokalitě pod kulturním domem
Žadatel: ROKLAN development s.r.o., IČ 107 27 591, se sídlem čp. 26, 383 01 Zábrdí
Usnesení č. 544/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 1684 o výměře 494 m2, p. č. 571 o výměře 96 m2,
p. č. st. 2 o výměře 37 m2, části p. č. 566/4 o výměře cca 220 m2 a části p. č. 1499/1 o výměře
cca 30 m2, vše v kat. území Strakonice, za účelem nové výstavby.
V záměru budou uvedeny následující podmínky:
- Výstavba nového domu bude architektonicky vhodně navazovat na projektový záměr
rekonstrukce kulturního domu, včetně souvisejících úprav okolí kulturního domu, a
bude řešena s ohledem na stávající okolní zástavbu
- Prodej pozemků bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, samotný
prodej (uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci stavebního
povolení na nový dům
- Město bude mít možnost ovlivnit projekt – zájemce bude povinen předložit
architektonickou studii domu
- Architektonická studie bude předložena již společně se žádostí o odkoupení pozemků
- Výstavba musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, jinak bude požadován zpětný převod,
- Výstavba musí být dokončena do 7 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- Zájemce musí předložit reference s výstavbou bytových domů – realizaci alespoň 2
obdobných projektů
Záměr na prodej bude zveřejněn minimálně po dobu 30ti dnů.
3) 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. 545/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. st. 146/1 o výměře 854 m2, jehož součástí je
stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice.
V záměru budou uvedeny následující podmínky:
- Zájemce se zaváže k rekonstrukci (popř. nástavbě, přístavbě, stavebním úpravám)
domu, rekonstrukce musí být v souladu s platným územním plánem a současně musí
respektovat novou plánovanou podobu náměstí dle studie, kterou město poskytne
zájemci po jeho vyžádání, architektonická studie rekonstrukce domu již bude součástí
žádosti o odkoupení nemovitých věcí
- Rekonstrukce by měla ideálně architektonicky vhodně doplnit vzhled náměstí a navýšit
kvalitní bytové prostory a veřejnou vybavenost
- Prodej bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, samotný prodej
(uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci stavebního povolení
rekonstrukce domu,
- Rekonstrukce musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a do 7 musí být dokončena
- Do doby převodu vlastnického práva bude město Strakonice jako vlastník stále
oprávněno pronajímat byty a nebytové prostory, ovšem nájemní smlouvy budou buď
na dobu určitou maximálně 6 měsíců nebo na dobu neurčitou s maximálně 6 měsíční
výpovědní dobu.
Stránka 3 (celkem 15)

Záměr na prodej bude zveřejněn minimálně po dobu 30ti dnů.
4) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1208/1 v kat. území Strakonice
Žadatel: MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., IČ 281 25 151, U Blatenského mostu 1482,
Strakonice
Usnesení č. 546/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/1 o výměře cca 2.241 m2
v kat. území Strakonice v rozsahu, jak je vyznačeno v grafické příloze tohoto materiálu –
příloha žádosti označená žadatelem 1A (zákres do katastrální mapy), a to zejména s ohledem
na vyjádření odboru životního prostředí.
II. Neschvaluje
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/1 o výměře cca 1.628 m2
v kat. území Strakonice v rozsahu, jak je vyznačeno v grafické příloze tohoto materiálu –
příloha žádosti označená žadatelem 1B (zákres do katastrální mapy), a to zejména s ohledem
na vyjádření odboru životního prostředí.
III. Schvaluje
vyřazení žadatele z evidence žádostí o prodej části pozemku p. č. 1208/1 o výměře
cca 2.241 m2 a části o výměře cca 1.628 m2, v k. ú. Strakonice.
5) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 547/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 46/2 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území
Strakonice za účelem vybudování terasy k přízemnímu bytu v bytovém domě Mlýnská 1063,
Strakonice.
II. Schvaluje
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 46/2 v k. ú. Strakonice.
6) žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 548/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti s prodejem celého pozemku p. č. 643/10 o výměře 157 m2 a části pozemku p. č.
640/10 o výměře cca 95 m2, vše v katastrálním území Nové Strakonice, dle usnesení ZM číslo
425/ZM/2021, uzavření splátkového kalendáře. 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.
7) reakce na projednanou žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 549/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru řešit užívání části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2
v katastrálním území Dražejov u Strakonic soudní cestou, vzhledem k tomu, že pozemek je
užíván panem XX a nachází se za jeho oplocením.
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8) Centrum aukcí.cz s. r. o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové – nabídka
pozemků p. č. 69/3 a p. č. 69/4, vše v katastrálním území Nové Strakonice, formou
elektronické aukce
Usnesení č. 550/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
nabídku pozemků p. č. 69/3 o výměře 4.799 m2 a p. č. 69/4 o výměře 4.874 m2, vše
v katastrálním území Nové Strakonice, formou elektronické aukce konané dne 10. března 2022.
9) směna pozemků v katastrálním území Střela – úhrada nákladů
Usnesení č. 551/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
úpravu usnesení ZM číslo 517/ZM/2022, a to následovně: část textu ve znění „Náklady spojené
s uzavřením směnné smlouvy hradí smluvní strany rovným dílem“ bude vypuštěno a nahrazeno
zněním „Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí město Strakonice“.
10) Smlouva o využití starého autobusového nádraží – dodatek
Usnesení č. 552/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití starého autobusového nádraží ze dne 21.11.2016 uzavřené
mezi městem Strakonice a společností ČSAD STTRANS a. s., IČ 251 98 688, se sídlem
Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, jehož předmětem bude konstatování, že záměr
smlouvy byl naplněn.
II. Schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití starého autobusového nádraží ze dne 21.11.2016 uzavřené
mezi městem Strakonice a společností ČSAD STTRANS a. s., IČ 251 98 688, se sídlem
Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, jehož předmětem bude prodloužení lhůty sjednané
v článku 3.2. smlouvy, tzn. že ČSAD STTRANS se zavazuje získat územní rozhodnutí pro stavbu
na území Starého autobusového nádraží do 31.12.2023.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku
11) Římskokatolická farnost Strakonice, IČ: 65016963, Velké náměstí 4,
Strakonice – výmaz předkupního práva v souvislosti se směnou pozemků
Usnesení č. 553/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
výmaz (zánik) zákonného předkupního práva zřízeného dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění k pozemkům p. č. 257/1 a p. č. 773/1
v katastrálním území Strakonice, a to z důvodu již schválené směnné smlouvy dle usnesení ZM
číslo 430/ZM/2021, na základě které budou předmětné pozemky za dohodnutých podmínek
převedeny na město Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného potvrzení.
12) žádost o zrušení či nevyužití předkupního práva k pozemku p. č. 33/59 v k. ú.
Nové Strakonice v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Usnesení č. 554/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
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I. Schvaluje
nevyužití nabídky prodeje podílu o velikosti 1/12 k pozemku p. č. 33/59 o výměře 112 m2 v k.
ú. Nové Strakonice od paní XX, a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
13) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč
Usnesení č. 555/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč:
Mateřská škola Spojařů Strakonice:
- kopírovací stroj CANON iR – 2016 – poř. cena 25.352 Kč, r. poř. 2007.
14) Prodej nerezového kotle z MŠ Čtyřlístek – žádost spol. Nemocnice Volyně s. r.
o., Husova 401, 387 01 Volyně
Usnesení č. 556/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč:
Mateřská škola Čtyřlístek Strakonice:
- nerezový kotel Classico 900 Alba Hořovice – poř. cena 84.043,70 Kč, rok pořízení 2006,
inventární číslo K/7.
II. Schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Nemocnice Volyně s. r. o., Husova
401, 387 01 Volyně, jejímž předmětem bude prodej nerezového kotle Classico 900 Alba
Hořovice z Mateřské školy Čtyřlístek Strakonice (pořízen do MŠ v roce 2006), a to za kupní
cenu 22.000 Kč. Ve smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, a to uhradit veškeré náklady
spojené s odpojením, naložením a odvozem odkoupeného nerezového kotle.
III. Schvaluje
postup pro vyřazení a odprodej výše uvedeného majetku, který bude předmětem kupní
smlouvy, s tím, že výše uvedený nerezový kotel nebude nabízen k odprodeji na www.stránkách
města Strakonice (dle Směrnice pro hospodaření s majetkem schválené usn. RM č. 1978/2016
dne 13. 4.2016), a to vzhledem k situaci žadatele o odprodej kotle, tj. nutnosti rychlého
pořízení kotle do nemocnice, dále pak i s ohledem na zkušenosti s nabízením majetku na
www.stránkách města, přičemž se většinou vyřazený majetek nepodaří prodat. Zisk města
z prodeje kotle bude činit 22.000 Kč, pokud se nerezový kotel nepodaří prodat, vzniknou
naopak městu další náklady s jeho odstraněním a odvozem z MŠ Čtyřlístek Strakonice, kde je
kotel nevyužitelný.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
15) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice
Usnesení č. 557/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 478/ZM/2021 ze dne 15.12.2021.
II. Schvaluje
v souvislosti s prodloužením vodovodního řadu na pozemcích p. č. 598/1, 584/1, st. 1267,
494/4, 494/3, 33/53, 33/2, 42/3, 475/3, 48/8, vše v k. ú. Nové Strakonice uzavření kupní
smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ: 62516931, se sídlem Čelakovského 182,
386 01 Strakonice, s předmětem koupě vodovodního řadu vybudovaného dle projektové
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dokumentace „Prodloužení vodovodu Barvínkov, Strakonice“ tzn. vodovodní řad z trubek PE
100 RC SDR 11, PN 16, 90 x 8,2 mm, v délce 174,2 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25%
celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených
oceněným rozpočtem stavby, tzn. 359.952 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou
vodovodní přípojky.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
16) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí
Usnesení č. 558/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti s prodloužením vodovodního a kanalizačního řadu na p. č. 532/52 a p. č. 532/86,
vše v k. ú. Strakonice, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci
stavby kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a paní XX,
paní XX a panem XX, s předmětem koupě vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného
dle projektové dokumentace „Prodloužení kanalizace a vodovodu pozemek p. č. 532/52 a
532/86, k. ú. Strakonice“ vypracované firmou KOMPLET projektová kancelář, Písecká 893, 386
01 Strakonice, tzn. vodovodní řad z trubek PE 100 – 90/8,2, v délce 22 m a kanalizační řad
z trubek ULTRA SOLID PP, SN 8, DN 250, v délce 37,5 m. Kupní cena je stanovena ve výši
25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených
oceněným rozpočtem stavby, tzn. 134.408 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou
vodovodní a kanalizační přípojky.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětných smluv.
17) Teplovody – sídliště Šumavská, Dubského, pozemky na sídlišti Šumavská
Usnesení č. 559/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
kupní smlouvu mezi společností Paltop, s. r. o., IČ 25182889, se sídlem Povážská 524, Přední
Ptákovice, 386 01, jako stranou prodávající a městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude převod
pozemků parc. č. 343/24, 343/28, 343/53, 343/57, 343/58, 343/61, 343/62, st. 312 a st. 322,
vše v kat. území Přední Ptákovice, za kupní cenu ve výši 854.901 Kč. Kupní cena bude složena
na zvláštní účet notářky a uvolněna bude z notářské úschovy po převodu vlastnického práva
na město Strakonice. Na pozemcích vázne zástavní právo zajišťující pohledávku SBD
Strakonice s. r. o., IČ 03775623, se sídlem Heydukova 116, Strakonice I, za prodávajícím
z titulu nároku SBD na doplacení kupní ceny. Prodávající se ve smlouvě zaváže, že uhradí
pohledávku zástavního věřitele do 20 kalendářních dnů poté, co dojde k vyplacení kupní ceny
z notářské úschovy na účet prodávajícího. Následně bude vydána kvitance a proveden výmaz
zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý text smlouvy a tudíž všechny podmínky prodeje
jsou v příloze tohoto materiálu.
II. Vyhrazuje si
rozhodnutí o schválení kupních smluv na převod teplovodů dle následujících bodů III. a IV.
III. Schvaluje
kupní smlouvu mezi společností Paltop, s. r. o., IČ 25182889, se sídlem Povážská 524, Přední
Ptákovice, 386 01, jako stranou prodávající a městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude převod:
- teplovodu VS 523, kterým se dopravuje teplená energie z výměníkové stanice, umístěné
v budově čp. 523, postavené na pozemcích parc. č. st. 300 a st. 299/2, v kat. území Přední
Ptákovice, ke koncovým vytápěným objektům v ulici Povážská-Šumavská s popisnými čísly
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262. Součástí teplovodu je
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strojní technologické vybavení výměníkové stanice, umístěné v budově čp. 523 - stavby
technické vybavenosti, postavené na pozemcích parc. č. st. 300 a st. 299/2, v katastrálním
území Přední Ptákovice.
- teplovod VS Dubského, kterým se dopravuje tepelná energie z výměníkové stanice, umístěné
v budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavby technické vybavenosti, postavené na
pozemku parc. č. st. 1989, v katastrálním území Strakonice, ke koncovým vytápěným
objektům v ulici Arch. Dubského s popisnými čísly 976, 977, 978, 985, 986, 987. Součástí
teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové stanice, umístěné v budově bez čísla
popisného nebo evidenčního – stavby technické vybavenosti, postavené na pozemku parc.
číslo st.1989, ulice Arch. Dubského, v katastrálním území v obci Strakonice.
Kupní cena za teplovod VS 523 a teplovod VS Dubského činí 8.802.282 Kč + DPH v zákonné
výši.
V kupní smlouvě bude závazek prodávajícího k zajištění zaškolení budoucího provozovatele
potřebné pro náležitý provoz a údržbu technologického zařízení.
Celý text kupní smlouvy a tudíž všechny podmínky prodeje jsou v příloze tohoto materiálu.
IV. Schvaluje
kupní smlouvu mezi panem XX, a panem XX, jako stranou prodávající a městem Strakonice,
IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující, jejímž
předmětem bude převod:
- teplovodu VS 524, kterým se dopravuje teplená energie z výměníkové stanice, umístěné v
nebytové jednotce číslo 524/1, v budově č.p. 524 – stavba pro administrativu, v katastrálním
území Přední Ptákovice, v obci Strakonice, ke koncovým vytápěným objektům v ulici PovážskáŠumavská s popisnými čísly 270, 290, 291, 292, 293, 294. Součástí teplovodu je strojní
technologické vybavení výměníkové stanice umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1 v
budově čp. 524, stavba pro administrativu, v části obce Přední Ptákovice, stojící na parcele č.
st. 356 a parcele č. st. 855, vše v kat. území Přední Ptákovice.
Kupní cena za teplovod VS 524 činí 4.577.718 Kč. Kupní cena je konečná, není předmětem
DPH.
V kupní smlouvě bude závazek prodávajícího k zajištění zaškolení budoucího provozovatele
potřebné pro náležitý provoz a údržbu technologického zařízení.
Celý text kupní smlouvy a tudíž všechny podmínky prodeje jsou v příloze tohoto materiálu
č.16/2.
V. Pověřuje
1. místostarostu podpisem všech výše uvedených smluv. Smlouvy budou podepsány za
podmínky, že v notářské úschově bude složena částka na úhradu faktur za dodávku tepla
vystavených společností TC Přádelna Strakonice s.r.o. pro společnost Energo Strakonice, s.r.o.
3) Odbor školství
 Individuální dotace – FK Junior Strakonice z. s.
Usnesení č. 560/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
individuální dotaci FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO
22890947 na dofinancování dotace od Národní sportovní agentury na rekonstrukci fotbalového
hřiště Na Křemelce ve výši 2 184 205 Kč.
II. Schvaluje
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022
Usnesení č. 561/ZM/2022
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zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce
304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ
(hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, tělocvična Lidická, plavecký
stadion, sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na Sídlišti).
II. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 72 000 Kč NK Habeš Strakonice z. s., Na Křemelce 512,
386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ
(tělocvična Lidická, tělocvična TJ ČZ).
III. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 60 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 Strakonice,
IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ (hřiště u Lidlu, fotbalové
hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, atletické sektory Na Sídlišti).
IV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 082 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 Kč, badmintonu
99 000 Kč, házené 765 000 Kč, volejbalu 126 000 Kč) TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108,
386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ (volejbal
- tělocvična Lidická, tělocvična TJ ČZ; atletika - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ
ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; házená - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ;
badminton - tělocvična TJ ČZ).
V. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. s., Nádražní
190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ
(sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).
VI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261,
386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ
(tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ,
plavecký stadion, sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na Sídlišti).
VII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., Strunkovice
nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních
STARZ (tělocvična Lidická).
VIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice z. s.,
Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních
STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ, sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na
Sídlišti).
IX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 317 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512,
386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ (zimní
stadion).
X. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice,
z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu nájemného a služeb v
zařízeních STARZ (plavecký stadion).
XI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 60 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce
304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních škol
(ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad).
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XII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 33 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, spolek, Máchova
178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava,
cestovné k soutěžím a turnajům, úhrada rozhodčím za turnaje, mzdové náklady trenérů, služby
externích trenérů včetně jejich cestovních nákladů, startovné v soutěžích a turnajích mládeže,
sportovní pomůcky a nářadí, energie, vodné, stočné.
XIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 118 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce
304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava,
materiálové vybavení, startovné na soutěžích a soustředěních.
XIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 27 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice, z. s., Máchova
108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava,
startovné, ubytování závodníků a trenérů při celostátních závodech, doprava a startovné na
krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné
pro sklad lyžařského materiálu, nákup lyží, holí, vosků, kolečkových lyží a ostatního lyžařského
materiálu, ubytování závodníků a trenérů na týdenních letních a zimních soustředěních.
XV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 9 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava Strakonice z.
s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na zajištění sportovní činnosti mládeže
- cestovné, startovné, pronájem slalomových kanálů, ubytování při závodech a soustředěních,
sportovní vybavení.
XVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 61 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu házené,
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění sportovní činnosti mládeže doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování
dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice,
ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů
včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na
turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, náklady na pronájem
sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží.
XVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 22 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu volejbalu,
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění sportovní činnosti mládeže doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování
dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice,
ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně
cestovného v rámci mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na turnajích
dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, náklady na pronájem
sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží.
XVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 19 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní
190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava,
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cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její
účasti na sportovní akci mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění),
výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné
sportovišť pro mládež, odměny a mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby,
startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční),
energie.
XIX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 76 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na
Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění sportovní činnosti mládeže startovné, cestovní náhrady, sportovní vybavení, provozní náklady, energie, teplo, spotřeba
materiálu, opravy a údržba, revize sportovního zařízení.
XX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 48 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261,
386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné
k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na
sportovní akci mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon
rozhodčích a delegátů včetně cestovného, startovné, obnova a nákup sportovního vybavení,
zdravotnického materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, trenérské
služby, pronájem sportovišť.
XXI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 46 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu Strakonice z. s.,
Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění sportovní činnosti mládeže doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, ubytování mládeže při účasti na
sportovních akcích mimo území města Strakonice, výkon rozhodčích v rámci mládežnických
soutěží, startovné a sportovní vybavení, poplatky na účast v soutěžích (příspěvky, startovné).
XXII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 15 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice z. s., Volyňská 157,
386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní činnosti mládeže - pronájem
sportoviště (tělocvičny) pro sportovní přípravu mládeže, ubytování na letním soustředění
zaměřené na sportovní přípravu mládeže, startovné na sportovních soutěžích mládeže, odměny
a mzdové náklady trenérů, náklady na dopravu na turnaje a soutěže mládeže, sportovní
vybavení pro soutěžící děti a mládež.
XXIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 10 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., oddíl krasobruslení,
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti mládeže účast na oficiálních soutěžích, nákup tréninkových pomůcek, výplaty trenérů.
XXIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 59 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., oddíl ledního hokeje,
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti mládeže účast na oficiálních soutěžích, doprava, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, nákup
tréninkových pomůcek, výplaty trenérů.
XXV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 111 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice,
z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění sportovní činnosti
mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům dětí a mládeže a na tréninky,
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ubytování dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města
Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), náklady na výkon
rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné nebytových
prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží, odměny a mzdové náklady trenérů vč.
odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní vybavení pro
mládež (neinvestiční), energie, vodné-stočné.
XXVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.2.) ve výši 49 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Junák - český skaut, středisko Strakonice,
z. s., Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO 63289946 na nákup podsadových stanů.
XXVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96,
386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce Mistrovství světa v individuální akrobacii a
přesnosti přistání 2022 a 11. FAI Mistrovství světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání
juniorů 2022 - medaile, ceny, přeprava rozhodčích, techniky a soutěžících.
XXVIII. Schvaluje
uzavření předmětných veřejnoprávních smluv.
XXIX. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv.
 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022
Usnesení č. 562/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených finančních
prostředků v rozpočtu města, MONKEYS Strakonice, z. s., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice,
IČO: 228 81 646 na podporu celoroční činnosti - náklady spojené s provozními výdaji záloh na
nájemné a energie klubových prostor, zajištění profesionálních externích lektorů v rámci
tanečních soustředění, obnova kostýmů, technické vybavení tréninkových prostor.
II. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených finančních
prostředků v rozpočtu města, paní XX na vydání knihy pro děti – Lupínkov.
III. Schvaluje
uzavření předmětných veřejnoprávních smluv.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv.
 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2022 o nočním klidu
Usnesení č. 563/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 1/2022 o nočním klidu.
4) Radní – Mgr. Žiláková
 Stipendijní program „Pravidla města Strakonice pro poskytování stipendií za
účelem zajištění základní zdravotnické péče v oboru Zubní lékařství na
území města Strakonice a přilehlého okolí“.
Usnesení č. 564/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
stipendijní program „Pravidla města Strakonice pro poskytování stipendií za účelem zajištění
základní zdravotnické péče v oboru Zubní lékařství na území města Strakonice a přilehlého
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okolí“ v předloženém znění.

-

5) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 23 - 31
Usnesení č. 565/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 23 ve výši 400.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytování individuálních dotací. K navýšení
dochází zejména z důvodu podpory tréninků mládeže v okolních městech s ohledem na
uzavření plaveckého bazénu ve Strakonicích v měsících leden a únor. Rozpočtové opatření
bude kryto vratkami nevyčerpaných dotací poskytnutých z dotačních programů města
Strakonice na rok 2021.
Rozpočtová skladba
výdaje
215 – xxxx – 5xxx
příjmy
21x – 3429 – 2229
RO č. 24 ve výši 15.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na výkup teplovodu v lokalitě Šumavská, a to
včetně technologického zařízení výměníkových stanic. Důvodem výkupu je ukončení sporů
týkajících se teplovodů a vytápění v lokalitě Šumavská, návaznost na pravomocný rozsudek
Krajského soudu v Českých Budějovicích a další související řízení. Rozpočtové opatření bude
kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
700 – 3634 – 612x
financování
8115
RO č. 25 ve výši 6.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na opravy střešních konstrukcí a další nutné
opravy sportovních zařízení. Finanční prostředky budou použity:
částka 4.800.000 Kč na akci „Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce“ (na projekt je
přislíbena dotace ve výši 1.400.000 Kč)
částka 600.000 Kč na projektovou dokumentaci a realizaci opravy sportovní haly STARZ,
Máchova ul. 1113 - doplnění ztužidel
částka 370.000 Kč na opravu střechy zimního stadionu.
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
75x – 3412 – xxxx
financování
8115
RO č. 26 ve výši 23.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Komunikace
Zvolenská“. Na akci je v rozpočtu města již schváleno 15.000.000 Kč. Hlavním cílem
rekonstrukce a modernizace je odstranění bodových závad spočívajících v zúžení komunikace
v místě přechodů, zpomalení provozu v křižovatce ulice Zvolenská s ulicí Máchova a Krále Jiřího
z Poděbrad, zlepšení rozhledových poměrů. Dnešní povrch ulice Zvolenská je velmi špatný,
šířkové poměry ulice Máchova jsou nedostatečné (při zaparkovaných autech není komunikace
obousměrně průjezdná). Součástí stavby bude i rekonstrukce odvodnění komunikace a všech
inženýrských sítí v majetku města Strakonice (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Po
provedení rekonstrukce dojde ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v této části
Strakonic. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
731 – xxxx – xxxx
financování
8115
RO č. 27 ve výši 1.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na zajištění provizorního ubytování pro
uprchlíky z Ukrajiny. Jedná se o stavební úpravy objektů města Velké náměstí č.p. 1, Na
Křemelce 304, Tovární 220. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
704 – 6221 – xxxx
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financování
8115
RO č. 28 ve výši 1.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové řízení na zajištění výdajů
spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků (vybavení – nábytek, spotřebiče, matrace, dále
jídlo, čisticí prostředky a další materiál, internet, apod.). Rozpočtové opatření bude kryto
prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
xxx – 6221 – xxxx
financování
8115
RO č. 29 ve výši 3.589.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na „Společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z
Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Celkové výdaje na projekt činí 6.197.000
Kč, v rozpočtu města je schválena částka 2.608.000 Kč. Realizace projektu bude podpořena
dotací IROP v předpokládané výši 5.156.515 Kč. V rámci akce bude pořízeno vybavení IT
učebny v ZŠ Povážská, dvě jazykové učebny v ZŠ Poděbradova, interaktivní panely do ZŠ
Povážská, a ZŠ F.L. Čelakovského, WC pro handicapované (ZŠ F.L. Čelakovského 2x a ZŠ
Poděbradova 1x), zároveň bude vysázeno 80 ks stromků. Rozpočtové opatření bude z části
kryto vratkou návratné finanční výpomoci Základní školou Dukelská (2.000.000 Kč), z části
prostředky minulých let (1.589.000 Kč).
Rozpočtová skladba
výdaje
297 – xxxx – xxxx
příjmy
1321 – 3113 – 2451
financování
8115
RO č. 30 ve výši 1.200.000,00 Kč
Přesun finančních prostředků v rámci úseku personalistiky a mezd z položky platy na položku
náhrady v době nemoci. V rozpočtu je schválená částka 500.000 Kč, k dnešnímu dni je
z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců a výplaty mimořádného příspěvku při nařízené
karanténě zcela vyčerpána.
Rozpočtová skladba
výdaje
101 - 6171 - 5424 +
výdaje
101 - 6171 - 5011 RO č. 31 ve výši 2.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce schválené opravy mateřských škol.
Oproti předpokladu došlo k navýšení ceny u opravy fasády Mateřské školy U Parku (cca o
700.000 Kč) a opravy sociálního zařízení Mateřské školy Spojařů (cca o 1.300.000 Kč).
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
775 – 3111 – 5xxx
financování
8115
II. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2022.
6) Odbor vnitřní věci
 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Strakonice pro volební období
2022 – 2026
Usnesení č. 566/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Stanovuje
v souladu s ust. § 68 zákona o obcích počet členů Zastupitelstva města Strakonice pro volební
období 2022 - 2026 na 21 členů.
II. Ukládá
oboru vnitřních věcí oznámit formou vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Strakonice
stanovený počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026.
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7) Technické služby s.r.o.
 Odpis nevymožitelné pohledávky
Usnesení č. 567/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
odepsání pohledávky 129 504,- Kč z účetní evidence jako nevymožitelnou.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku
129 504,- Kč z účetní evidence
8) Místostarosta – Ing. Oberfalcer
 ZEVO PÍSEK s.r.o. – schválení zakladatelské listiny a navržení zástupce
města Strakonice do orgánu společnosti.
Usnesení č. 568/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
předložené znění zakladatelské listiny společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o. jako dceřiné společnosti
společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o.
II. Pověřuje
místostarostu města Strakonice Ing. Rudolfa Oberfalcera, aby hlasoval na valné hromadě
společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. pro udělení souhlasu se zněním této zakladatelské listiny.
III. Navrhuje
zástupce města Strakonice místostarostu Ing. Rudolfa Oberfalcera do dozorčí rady společnosti
ZEVO PÍSEK s.r.o.
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 16.45 hodin.
Datum pořízení usnesení: 11.05.2022
Zapsala: Eva Mácková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města
Ve Strakonicích dne:

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Josef Zoch v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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