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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 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
29.06.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání            Usnesení č. 569/ZM/2022 
 
1) Odbor rozvoje  

 Architektonická studie smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích – představení studie 
Usnesení č. 570/ZM/2022 

 Projekt "Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného okruhu NS Švandy 
dudáka" – souhlas s realizací a financováním projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 571/ZM/2022 
 Vydání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 572/ZM/2022 

 Vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice  
Usnesení č. 573/ZM/2022 

 Vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 574/ZM/2022 

 Vydání Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 575/ZM/2022 

2) Starosta  

 Navržení zástupců města Strakonice do dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, 
a.s. a navržení odvolání stávajících členů  

Usnesení č. 576/ZM/2022 
3) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 577/ZM/2022 – č. 591/ZM/2022 
4) Finanční odbor  

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2021 

Usnesení č. 592/ZM/2022 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2021 
Usnesení č. 593/ZM/2022 

 Rozpočtová opatření č. 60 - 66 
Usnesení č. 594/ZM/2022 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 25.05.2022 
Usnesení č. 595/ZM/2022 

5) Odbor školství 

 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. – žádost o převod finančních prostředků 
Usnesení č. 596/ZM/2022 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 a dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. 2022-208 – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 597/ZM/2022 

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 598/ZM/2022 

 Individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Strakonice  
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Usnesení č. 599/ZM/2022 

 Římskokatolická farnost Strakonice – finanční dar 
Usnesení č. 600/ZM/2022 

6) Sociální odbor  
 Dotace – dotační program 

                                                        Usnesení č. 601/ZM/2022 – č. 612/ZM/2022 
7) MP 

 Odkup 2 ks vozidel Škoda Karog formou úvěru 
Usnesení č. 613/ZM/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 16.ZM 11.05.2022 Ing. Miroslava Zralá, p. Vít Holeksa 
ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 

Usnesení č. 569/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: p. Josef Zoch, PhDr. Miroslav Žitný, p. Jaroslav Horejš 
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Žiláková, RNDr. Ladislav Havel 
c) volební komisi: p. Václav Král, Ing. Miroslava Zralá, p. Pavel Zach, DiS. 
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1) Odbor rozvoje  

 Architektonická studie smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích – 
představení studie 

Usnesení č. 570/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Architektonickou studii smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích 
 

 Projekt "Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného okruhu 
NS Švandy dudáka" – souhlas s realizací a financováním projektu 
z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 571/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci a financování projektu „Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného 
okruhu NS Švandy dudáka" navrženého k poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 
 

 Vydání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 572/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 5 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, 
v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Změny č.5 Územního plánu Strakonice tak, jak je 
uvedeno v „Rozhodnutí o námitkách“, které je součástí textové části Změny č.5 Územního 
plánu Strakonice vydaného formou opatření obecné povahy. 
IV. Vydává 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního 
zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
Změnu č. 5 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 
V. Ukládá 
odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 5 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice v evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR 
 

 Vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice  
Usnesení č. 573/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 



Stránka 4 (celkem 18) 
 

I. Bere na vědomí 
dokumentaci Změny č. 6 Územního plánu Strakonice 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 6 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, 
v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Vydává 
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona 
a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 
6 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 6 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 6 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice v evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR 
 

 Vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 574/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dokumentaci Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 9 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, 
v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Vydává 
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona 
a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 
9 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 9 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice v evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR 
 

 Vydání Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 575/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dokumentaci Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 10 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, 
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v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Vydává 
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona 
a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 
10 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 10 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 10 Územního plánu Strakonice v evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR 
 
2) Starosta  

 Navržení zástupců města Strakonice do dozorčí rady společnosti Teplárna 
Strakonice, a.s. a navržení odvolání stávajících členů  

Usnesení č. 576/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Navrhuje  
valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. odvolat stávající členy XX a pana XX 
z dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
II. Navrhuje 
valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zvolit zástupce města Strakonice pana XX 
a pana XX členy dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
III. Ukládá 
zástupci města Strakonice delegovanému na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, 
a.s. dle usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 541/ZM/2022 z 11.05.2022, hlasovat na 
příslušné valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro odvolání a zvolení osob do 
dozorčí rady společnosti dle bodu I. a II. tohoto usnesení.  
 
3) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 577/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 695/3 v katastrálním území Modlešovice o 
výměře cca 30 m2.  
 
2) žádost o prodej částí pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 578/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p. č. 591/6 a p. č. 595/12 o přibližné celkové 
výměře cca 67 m2, vše v  katastrálním území Strakonice.   

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej částí pozemků p. č. 591/6 a p. č. 595/12 o přibližné 
celkové výměře cca 67 m2, vše v  katastrálním území Strakonice.   
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3) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 579/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1272/21 v katastrálním území Strakonice o 
výměře cca 3 m2, ulice Havlíčkova.  

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1272/21 v katastrálním území 
Strakonice.  
 
4) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 580/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1120/2 v  katastrálním území Strakonice.   

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1120/2 v  katastrálním území 
Strakonice.   
 
5) žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 581/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 35/2 v  katastrálním území Modlešovice.    

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 35/2 v  katastrálním území 
Modlešovice.    
 
6) žádost o prodej částí pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 582/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej částí pozemků v lokalitě za hřbitovem za účelem výstavby garáží. 
Jedná se o části pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území Strakonice.   

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej částí pozemku p. č. 1120/2 v  katastrálním území 
Strakonice.      
 
7) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 583/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 320/379 o výměře cca 80 m2 v  katastrálním 
území Přední Ptákovice.   

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 320/379 v katastrálním území 
Přední Ptákovice.       
 
8) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 584/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 591/6 o výměře cca 40 m2 s tím, že přesná 
výměra požadovaného pozemku bude určena na místě samém a za účasti pracovníků 
majetkového odboru na místě samém a nepřesáhne hranice současné stavby areálu Hvězda 
a nebude zasahováno do stávající proluky mezi areálem Hvězda a  Domovem pro seniory. 
 

9) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 585/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic. Výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti 
pracovníků odboru dopravy, majetkového odboru a dle geometrického plánu tak, aby byl 
ponechán volný veřejný prostor v minimální šíři 8,0 m, a tak, aby byl zachován bezproblémový 
přístup pro dům číslo popisné 73 v dané lokalitě.   
 
10) Bývalá základní škola Podsrp – žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 586/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře 28 m2 v kat. území 
Přední Ptákovice (dle geometrického plánu č. 1045-37/2022 vyhotoveném Geoteka s.r.o. je 
předmětná část pozemku označena novým parcelním č. 181/5 v kat. území Přední 
Ptákovice). 
 
11) Žádost o prodej částí pozemků v kat. území Modlešovice pro umístění 
trafostanice 
Usnesení č. 587/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 35/2 o výměře cca 25 m2 a části pozemku 
parc. č. 1079/4 o výměře cca 25 m2, vše v kat. území Modlešovice, za účelem realizace stavby 
nových trafostanic.  
Záměr na prodej předmětné části pozemku parc. č. 35/2 v kat. území Modlešovice se vyhlašuje 
s následujícím omezením: 
Samotná realizace výstavby trafostanice a převod vlastnického práva k části pozemku parc. č. 
35/2 v kat. území Modlešovice jsou možné až po 23.02.2025. 
 
12) žádost  o změnu druhu a způsobu využití části pozemku p. č. 1305/2 
v katastrálním území Dražejov u Strakonic nebo prodej části předmětného 
pozemku 
Usnesení č. 588/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1305/2 v katastrálním území Dražejov u 
Strakonic. 

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1305/2 v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic. 
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13) žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 44/50 a p. č. 44/45 v k. 
ú. Nové Strakonice zřízeného pro město Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 589/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  
nevyužití nabídky prodeje pozemku p. č. 44/50 o výměře 117 m2 a podílu o velikosti 1/13 
k pozemku p. č. 44/45 o výměře 132 m2, vše 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. 
II. Schvaluje 
výmaz (zánik) předkupního práva k prodeji pozemku p. č. 44/50 o výměře 117 m2 a podílu o 
velikosti 1/13 k pozemku p. č. 44/45 o výměře 132 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice, a to z 
titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 
14) Ministerstvo obrany České Republiky, IČ 60162694, se sídlem 
Tychonova 221, 160 00 Praha 6 – nabídka na směnu nemovitého majetku 
Usnesení č. 590/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na směnu stavby parovodu a kolektoru, ve kterém jsou uloženy elektrické 
kabely VN 22 KV, elektrické kabely NN, přívodní vodovodní potrubí, parovodní potrubí, 
strukturovaná kabeláž pro vojenský útvar Strakonice, telefonní kabely, dálkové kabely, 
elektrické kabely veřejného osvětlení a kanalizační potrubí, a jež vede z pozemku p. č. 491/7 
na pozemek p. č. 108/3 a je v majetku Ministerstva obrany České republiky, IČ: 60162694, 
Tychonova 221, 160 00 Praha 6, a to za pozemky v majetku města Strakonice p. č. 167/3, p. 
č. 167/4, p. č. 482/3 a p. č. 485, vše v katastrálním území Nové Strakonice.  
 
15) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 591/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- lůžko Terno Plus 43 – 13 ks pořizovací cena á 26.283,78 Kč, rok pořízení 2001 
- lůžko Terno Plus  – 3 ks pořizovací cena á 33.575,85 Kč, rok pořízení 2001 
město Strakonice – majetkový odbor: 
Jedná se o níže uvedená zařízení pro varování obyvatelstva VISO 2002: 
-  inventární číslo  22/50-7 – Informační systém VISO 2002 – poř. cena 430.474,80 Kč, r. 
pořízení 2002 
-  inventární číslo  22/50-9 – Výstražný systém varování obyvatel  VISO 2002 – poř. cena 
1.949.029 Kč r. pořízení 2004 
-  inventární číslo  22/50-10 – VISO 2002 – poř. cena 902.472,90 Kč r. pořízení 2004 
-  inventární číslo  22/50-16 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (8 bodů) - poř. cena 
238.231,10 Kč r. pořízení 2011 
-  inventární číslo  22/50-17 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (4 body) - poř. cena 
59.072 Kč,  r. pořízení 2015 
-  inventární číslo  22/50-18 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (3 body) - poř. cena 
44.304 Kč,  r. pořízení 2016 
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-  inventární číslo  22/50-19 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (3 body) - poř. cena 
44.304 Kč,  r. pořízení 2016. 
ZŠ F.L.Čelakovského 

DHM Jezerní 

- server HP Proliant ML350G5x5130 – poř. cena 102.527 Kč, r. poř. 2007  

- zpětný projektor M 9550 OHP – poř. cena 29.151 Kč r. poř. 1994 

dle posudku jsou výše uvedená zařízení nefunkční, doporučení vyřadit  

- kopírka – poř. cena 73.714 Kč, r. poř. 2016, dle posudku nefunkční, vzhledem k ceně  

náhradních dílů se nedoporučuje oprava kopírky   

- kopírovací stroj Canon iR 3570 – poř. cena 47.880 Kč, r. poř. 2010, dle posudku nefunkční, 

vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů nelze zajistit opravu  

UP Jezerní 

- el. projektor ACER PD 523 – kabinet č. 53 – poř. cena 37.300 Kč, r. poř. 2005 

- notebook HB Pavilion dv6 – zástupce ŘŠ – poř. cena 20.160 Kč, r. poř. 2011 

výše uvedená zařízení jsou dle posudku nefunkční, doporučení tato zařízení vyřadit. 

ZŠ Povážská 

- kopírka Canon copy iR 2200 – poř. cena 26.138 Kč, r. poř. 2009, dle posudku nefunkční, 

oprava nerentabilní 

- LCD projektor Hitachi CP-D27WN – poř. cena 21.680 Kč, r. poř. 2013, dle posudku 

nefunkční, oprava nerentabilní 

- notebook HP Probook 6570b – poř. cena 23.426 Kč, r. poř. 2012, dle posudku nefunkční, 

oprava nerentabilní 

ZŠ Dukelská  

- rozhlasová ústředna – poř. cena 32.382 Kč, r. poř. 1995, morálně zastaralá 

- telefonní ústředna Omega – poř. cena 57.616 Kč, r. poř. 2005, morálně zastaralá 

STARZ Strakonice: 

- PC LEO OEM 2200 III + přísl. – poř. cena 23.401 Kč, r. poř. 2003, dle posudku nefunkční, 

doporučení vyřadit 

MÚSS Strakonice 

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé: 

- stolní počítač, klávesnice, myš, monitor – poř. cena 23.599 Kč, r. poř. 2000, zastaralý 

operační systém, nefunkční, nerentabilní oprava 

Pečovatelská služba 

- tenz. váha TLA 33 – poř. cena 23.800 Kč, r. poř. 2006, váha je nefunkční, dle posudku 

oprava nerentabilní  

Domov pro seniory Rybniční  

- kutr stolní K10 – poř. cena 140.208 Kč, r. poř. 2001, dle posudku nefunkční, značné 

opotřebení dílů, oprava je neekonomická, přesahuje cenu nového zařízení  

- chladící přístěn. vitrína RS 130 – poř. cena 180.826 Kč, r. poř. 2001, majetek rozbitý, 

oprava dle posudku nerentabilní 

- EKG – třísvodové BTL – 08F3 – poř. cena 66.170,82 Kč, r. poř. 2001, dle posudku zařízení 

zastaralé, oprava nerentabilní  

- universální mycí a loupací stroj – poř. cena 71.832 Kč, r. poř. 2001, dle posudku zařízení 

zastaralé, oprava nerentabilní  

- pračka prům. W 3240 H – poř. cena 418.031,25 Kč, r. poř. 2001 

- pračka prům. W 3105 H – poř. cena 176.216,25 Kč, r. poř. 2001 

- pračka prům. W 75 E – poř. cena 101.613,75 Kč, r.poř. 2001 

dle posudku na výše uvedené pračky je oprava strojů nerentabilní, a to vzhledem k vysoké 

ceně za opravu sušičů, stáří strojů, jejich opotřebení a životnosti zbylých dílů. 
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- kopírovací stroj MINOLTA Bh 163 – poř. cena 20.468 Kč, r. poř. 2007, dle posudku 

opotřebovaný majetek, oprava nerentabilní 

- kopírovací stroj MINOLTA Bh  – poř. cena 20.944 Kč, r. poř. 2018, dle posudku 

opotřebovaný majetek, oprava nerentabilní 

- svářečka el. obloukem – poř. cena 21.825,80 Kč, r. poř. 2001, nefunkční, dle posudku,  

oprava nerentabilní 

- mob. plátno na stojánku – poř. cena 26.467,18 Kč, r. poř. 2001, majetek užíváním 

opotřebený, zničený, oprava nerentabilní 

Domov pro seniory Lidická 

- PC + monitor – poř. cena 26.936 Kč, r. poř. 2007 

výše uvedený PC je dle posudku hardwarově i softwarově nevyhovující, doporučení vyřadit  

- myčka podložních mís NINJO – poř. cena 171.000,20 Kč, r. poř. 2005, dle posudku 

nefunkční, neopravitelné 

- PC + monitor – poř. cena 41.714,60 Kč, r. poř. 2005 

- PC Pentium, monitor Belinea – poř. cena 54.279 Kč,  převod z ředitelství v r. 2007 

  výše uvedené PC jsou dle posudku hardwarově i softwarově nevyhovující, doporučení 

vyřadit  

- robot  COUPE CL 50 s příslušenstvím  – poř. cena 42.826 Kč, r. poř. 1999, dle posudku 

značně opotřebovaný dlouhodobým používáním, oprava by byla vzhledem k pořizovací ceně 

nového stroje nerentabilní 

město Strakonice – Hasiči Strakonice 1: 
- Požární cisternový automobil CAS 24 ŠKODA 706 – inv. č. 22/60/1 – poř. cena 888.884 Kč, 
r. poř. 2005, vozidlo je v provozu 39 let (rok výroby 1983), pořízením nové CAS se stalo výše 
uvedené vozidlo pro město nadbytečným, je tedy navrhováno k vyřazení.  
Mateřská škola A.B. Svojsíka Strakonice: 
- skupinová houpačka – poř. cena 76.007 Kč, r. poř. 2007, inv. č. 22/10-5.  
II. Schvaluje  
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Obcí Miloňovice, jejímž předmětem bude 
prodej  Požárního cisternového automobilu CAS 24 ŠKODA 706 – inv. č. 22/60/1 – poř. cena 
888.884 Kč, rok výroby 1983, které užívala jednotka SDH Strakonice, a to za kupní cenu 
65.000 Kč, s tím, že ve  smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, a to uhradit veškeré 
náklady spojené s převodem a přihlášením výše uvedeného vozidla.   
III. Schvaluje 
postup pro vyřazení a odprodej výše uvedeného majetku, který bude předmětem kupní 
smlouvy, s tím, že výše uvedený cisternový automobil nebude nabízen k odprodeji na 
www.stránkách města Strakonice (dle Směrnice pro hospodaření s majetkem schválené 
usnesením RM č. 1978/2016 dne 13. 4.2016), a to vzhledem k tomu, že pokud by vozidlo 
bylo prodáno obci Miloňovice, zvýší se tak akceschopnost jednotky požární ochrany 
Miloňovice, která se nachází ve SO ORP Strakonice, zisk města Strakonice bude činit 65.000 
Kč.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.  
 

4) Finanční odbor  

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2021 

Usnesení č. 592/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 
2021 bez výhrad. 
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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, uvedená v příloze č. 4. mat. č. 17/4. 
 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2021 
Usnesení č. 593/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje   
účetní závěrku města Strakonice za rok 2021. 
 

 Rozpočtová opatření č. 60 - 66 
Usnesení č. 594/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 60 ve výši 1.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytnutí daru Římskokatolické farnosti na 
rekonstrukci kostela sv. Prokopa (viz materiál odboru školství). Rozpočtové opatření bude kryto 
přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.  
Rozpočtová skladba výdaje 215 - 332x - 5223  
 výdaje 735 - 2219 - 6121        

RO  č. 61 ve výši  1.400.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na pokračování akce „Bažantnice č.p. 372 – oprava 
stávajících bytových jednotek“. Jedná se o rekonstrukci bytů ve druhém a třetím nadzemním 
podlaží, tím vzniknou  dvě nové bytové jednotky. Dále budou provedeny přípravné práce pro 
vybudování nové kotelny, která bude sloužit pro vytápění nově vybudovaných bytových 
jednotek. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – 
Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.  
Rozpočtová skladba výdaje 778 - 3612 - xxxx  
 výdaje 735 - 2219 - 6121        

RO  č. 62  ve výši  400.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení stavebních úprav objektu 
Strakonice, Velké náměstí č.p.1, včetně zprovoznění zdravotně technické instalace a topení. 
Uvedené prostory budou sloužit na zajištění provizorního ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, 
která se nebude letos realizovat.  
Rozpočtová skladba výdaje 704 – 6221 – xxxx  
 výdaje 735 - 2219 - 6121        

RO  č. 63  ve výši  425.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na dofinancování akce „Společný projekt pro školy: 
ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Celkové výdaje na projekt 
po výběrovém řízení činí 6.622.000 Kč, v rozpočtu města je schválena částka 6.197.000 Kč. 
Realizace projektu bude podpořena dotací IROP v předpokládané výši 5.156.515 Kč. 
K navýšení dochází z důvodu nárůstu  výdajů na dodávky dvou jazykových učeben, kde byla 
vysoutěžena cena o 425 000 Kč vyšší oproti původnímu předpokladu. Rozpočtové opatření 
bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos 
realizovat.  
Rozpočtová skladba výdaje 297 – xxxx – xxxx  
 výdaje 735 - 2219 - 6121        

RO  č. 64 ve výši 350.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na položce odchodné z důvodu odchodu strážníka 
městské policie do důchodu. Odchodné při skončení pracovního poměru dle Zákona č. 
553/1991, o obecní policii, v platném znění, přísluší strážníkům městské policie, kteří 
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odpracovali nejméně 15 let a dosáhli věku 50 let. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem 
z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.  
Rozpočtová skladba výdaje       5311 - 5026  
 výdaje 735 - 2219 - 6121        

RO  č. 65 ve výši 320.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru školství - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit, a to z opatření 1 (org. 213) - Podpora nájemného ve sportovních 
zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem na opatření 3 (org. 214) - 
Podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže. 
Rozpočtová skladba výdaje 214 - 3429 - 5xxx  
 výdaje 213 - 3429 - 5xxx        

RO  č. 66 ve výši 337 300 Kč  
Rozpočtové opatření související s pořízením dvou vozidel pro potřeby městské policie  
prostřednictvím spotřebitelského úvěru. 
Rozpočtová skladba výdaje - automobil 5311 - 6123 320 000 Kč 

 výdaje - úroky 5311 - 5141 5 200 Kč 

 výdaje - pojištění 5311 - 5163 12 100 Kč 
 financování – přijetí úvěru 8113 320 000 Kč 

 financování – splátky úvěru 8114       160 000 Kč 
 výdaje – MP – snížení   5311 – 513x -177 300 Kč 

II. Schvaluje 
použití rozpočtových položek u poskytnutých dotací a transferů dle platné rozpočtové 
skladby. 
III. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022. 
 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 25.05.2022 
Usnesení č. 595/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2022 ze dne 25.05.2022. 
 
5) Odbor školství 

 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. – žádost o převod finančních 
prostředků 

Usnesení č. 596/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši 320 000 Kč v rámci Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 
z opatření 1 - Podpora nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 
spravovaných STARZem do opatření 3 - podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže 
z důvodu získání dotace od Národní sportovní agentury „Podpora státní reprezentace žen 
kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022 – vodní pólo“. 
 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 a dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-208 – Tělovýchovná jednota Fezko 
Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 597/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 uzavřené dne 3. 6. 2022 
mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
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386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je snížení výše poskytnuté dotace o 
částku 320 000 Kč na 726 000 Kč.  
II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-208 uzavřené dne 3. 6. 2022 
mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je navýšení poskytnuté dotace o částku 
320 000 Kč na 431 400 Kč.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků.  
 

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 598/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace Okresnímu sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na provoz kanceláře v roce 2022 ve výši 50 
000 Kč. 
II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Strakonice  
Usnesení č. 599/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice, IČO 60829265 ve výši 250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, na úhradu mzdových nákladů 
zaměstnanců (účetní a správce) v hlavním pracovním poměru, na úhradu dohod o provedení 
práce pro cvičitele a trenéry v oddílech všestrannosti a stolního tenisu a úklidové práce, na 
propagaci TJ Sokol, dovybavení kanceláře, financování dlouhodobých soutěží, na krytí 
republikových a krajských soutěží oddílu všestrannosti, na úhradu nezbytných výdajů 
vynaložených nad rámec celkových uznatelných výdajů z dotace poskytnuté Jihočeským 
krajem na nemovité kulturní památky (výměna oken malého sálu Sokolovny). 
II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Římskokatolická farnost Strakonice – finanční dar 
Usnesení č. 600/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 000 Kč Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČO: 650 16 963 na rekonstrukci kostela sv. Prokopa. 
II. Schvaluje 
uzavření předmětné darovací smlouvy.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené darovací smlouvy. 
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6) Sociální odbor  

 Dotace – dotační program 
1) Dotace – Oblastní charita Strakonice – odborné sociální poradenství 
Usnesení č. 601/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 
10.000 Kč na odborné sociální poradenství. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 60.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 10.000 Kč na odborné sociální poradenství, v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 10.000 Kč na odborné sociální poradenství  
 
2) Dotace – Oblastní charita Strakonice – pečovatelská služba 
Usnesení č. 602/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 
33.000 Kč na pečovatelskou službu. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 33.000 Kč na pečovatelskou službu, v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 33.000 Kč na pečovatelskou službu  
 
3) Dotace – Oblastní charita Strakonice – osobní asistence 
Usnesení č. 603/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 
20.000 Kč na osobní asistenci. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 20.000 Kč na osobní asistenci, v předloženém znění 
III.Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na osobní asistenci  
 
4) Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 
Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – odborné sociální poradenství 
Usnesení č. 604/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I.  Schvaluje 
poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 
Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti -  dofinancování 
-   nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování Odborného sociálního 
poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 54.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 
II.  Schvaluje   
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 30.000 Kč na podporu 
činnosti - dofinancování - nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování 
Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny 
v předloženém znění. 
III.  Pověřuje   
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 30.000 
Kč na podporu činnosti – dofinancování - nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro 
poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké 
a rodiny. 
    
5) Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 605/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 75.000 Kč  na 
financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby  
Kontaktní centrum Prevent. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
75.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 75.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent 
   
6) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 606/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 44.500 Kč na 
financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský 
streetwork PREVENT  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.500 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
 
7) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 607/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 70.500 Kč na 
financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby 
Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.500 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
70.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 70.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT  
 
8) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální rehabilitace 
Usnesení č. 608/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na 
zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady – sociální rehabilitace. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.780 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve 
výši 20.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady – sociální rehabilitace 
v předloženém znění. 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady – 
sociální rehabilitace.  
 
9) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně terapeutická 
dílna 
Usnesení č. 609/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 24.000 Kč na 
materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady – sociálně terapeutická dílna     
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.280 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
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II. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve 
výši 24.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady – sociálně 
terapeutická dílna, v předloženém znění.  
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek ve výši 24.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady 
– sociálně terapeutická dílna.  
 
10) Dotace – Theia – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České 
Budějovice    
Usnesení č. 610/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Theie – krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice    
ve výši 30.000 Kč na zajištění poskytování odborného sociálního poradenství, kdy 
specializovaným tématem je dluhové poradenství.    
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Schvaluje  
poskytnutí dotace Theie – krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice    
ve výši 30.000 Kč na zajištění poskytování odborného sociálního poradenství, kdy 
specializovaným tématem je dluhové poradenství. v předloženém znění.  
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace schválit poskytnutí dotace Theie – 
krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice    ve výši 30.000 Kč na 
zajištění poskytování odborného sociálního poradenství, kdy specializovaným tématem je 
dluhové poradenství.  
 
11) Dotace - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 
Prachatice   
Usnesení č. 611/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice    
ve výši 50.000 Kč na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních nákladů potřebných 
k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 
144, 383 01 Prachatice ve výši 50.000 Kč na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních 
nákladů potřebných k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, 
umírající pacienty v předloženém znění.  
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice    ve výši 50.000 Kč na úhradu materiálu, služeb 
a dalších provozních nákladů potřebných k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o 
nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty.  
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12) Dotace – Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 404/18, České 
Budějovice    
Usnesení č. 612/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 01 České 
Budějovice ve výši 40.000 Kč na na zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice 
Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím -  na částečné pokrytí výdajů 
materiálových, nemateriálových (energie, služby) a osobní. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Schvaluje  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 
404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 40.000 Kč na  zajištění provozu detašovaného 
pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím -  na částečné 
pokrytí výdajů materiálových, nemateriálových (energie, služby) a osobní v předloženém znění.  
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, 
Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 40.000 Kč na  zajištění provozu 
detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím 
násilím -  na částečné pokrytí výdajů materiálových, nemateriálových (energie, služby) a 
osobní. 
  

7) MP 

 Odkup 2 ks vozidel Škoda Karog formou úvěru 
Usnesení č. 613/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
spotřebitelské úvěry uzavřené mezi městem Strakonice a firmou ŠkoFIN s.r.o. Volkwagen 
financial services, se sídlem Evropská 866/63, 160 00 Praha, na odkup 2 vozidel pro Městskou 
policii Strakonice, každý ve výši 177.195, 24 Kč včetně DPH a včetně pojištění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy na spotřebitelské úvěry uzavřené mezi městem Strakonice 
a firmou ŠkoFIN s.r.o. Volkwagen financial services, Evropská 866/63, 160 00 Praha.    
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 17.45 hodin. 
 
Datum pořízení usnesení: 29.06.2022 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města    

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


