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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 19. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
14.09.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
Program: 
Zahájení zasedání            Usnesení č. 616/ZM/2022 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
 Usnesení č. 617/ZM/2022 – č. 642/ZM/2022 

2) Starosta  
 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města: 

 Teplárna Strakonice a.s. 
 Odpady Písek s.r.o. 
 ST TV s.r.o. 
 DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
 Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Recyklace odpadů a skládky a.s. 
 TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 643/ZM/2022 
3) Odbor školství 

 Žádosti o změnu OZV č. 1/2022 o nočním klidu 
Usnesení č. 644/ZM/2022 

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích ve školním roce 2022/2023  

Usnesení č. 645/ZM/2022 
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek 

Usnesení č. 646/ZM/2022 

   TJ Dražejov, z.s. – Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě 
Usnesení č. 647/ZM/2022 

4) OŽP 
 Příslib dofinancování akce dotačního titulu „Strakonice – dopravní automobil“ 

Usnesení č. 648/ZM/2022 
5) Odbor rozvoje  

 Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník  
Usnesení č. 649/ZM/2022 

 Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
Usnesení č. 650/ZM/2022 

 Podnět ke zrušení Regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 651/ZM/2022 

 Projekt Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II – Strakonice“ – podání 
žádosti o dotaci, zajištění finančního krytí a administrativních úkonů města Strakonice 

Usnesení č. 652/ZM/2022 
6) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 75 - 78, 82 - 85 
Usnesení č. 653/ZM/2022 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 5 ze dne 29.08.2022 
Usnesení č. 654/ZM/2022 
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7) Tajemnice  

 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pololetí r. 2022 
Usnesení č. 655/ZM/2022 

 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 18. ZM 10.08.2022 p. Josef Hradský a RNDr. Ladislav 
Havel ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 

Usnesení č. 616/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 19. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Ladislav Havel, František Christelbauer, Jan Hrdlička 
b) ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Zralá, Josef Zoch 
c) volební komisi: Pavel Drdel, Pavel Zach, DiS, Jaroslav Horejš 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 617/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 480/28 v katastrálním území Strakonice – 
lokalita Mezi Lesy, travnatý pás podél komunikace Mezi Lesy, o výměře cca 22 m2.   
II. Schvaluje  
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 480/28 v katastrálním území 
Strakonice.  
 
2) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 618/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 480/28 v katastrálním území Strakonice – 
lokalita Mezi Lesy, travnatý pás podél komunikace Mezi Lesy, o výměře cca 33 m2.   
II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 480/28 v katastrálním území 
Strakonice.  
 
3) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 619/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášením záměru na prodej  části  pozemku p. č. 591/4 o výměře cca 40 m2, kdy přesná 
výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu, v katastrálním území Přední 
Ptákovice.  
 
4) žádost o úpravu prostranství a zpevněné cesty 
Usnesení č. 620/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej celých pozemků p. č. 1532 o výměře 311 m2, p. č. 1529 o výměře 
591 m2, p. č 1530 o výměře 282 m2, p. č. 1533 o výměře 111 m2 a části pozemku p. č. 1438/1 
o výměře cca 470 m2 a části pozemku p. č. 1438/2 o výměře cca 190 m2, vše v k. ú. Strakonice, 
ve vnitrobloku, které jsou využívány k parkování vozidel zde bydlících obyvatel a jako 
příjezdová komunikace na toto parkoviště. Přesná výměra pozemků bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 
5) zábrany proti vjezdu na trávu 
Usnesení č. 621/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na prodej celého pozemku p. č. 563/53 v k. ú. Strakonice. 
 
6) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 622/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2, v katastrálním území Dražejov u 
Strakonice, panu XX, vzhledem k tomu, že se jedná o část pozemku, který se nachází za plotem 
pana XX, a tudíž není pozemek veřejně přístupný.   
II. Schvaluje  
vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1269/145 v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic.  
 
7) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 623/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2, v katastrálním území Dražejov u 
Strakonic, přičemž přesná výměra pozemků bude určena na místě samém za účasti pracovníků 
majetkového odboru a oborou dopravy a na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.520 Kč za  1m2 . 
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
smlouvě připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) prodej části pozemku   
Usnesení č. 624/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 596/3, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 
596/33 o výměře 37 m2, v katastrálním území  Přední Ptákovice. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.280 Kč za  1m2 . 
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
smlouvě připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  



Stránka 4 (celkem 18) 
 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) Bývalá základní škola Podsrp 
Usnesení č. 625/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a spolkem Základní škola 
Volyňka, z. s. IČ 05200423, se sídlem Černětice 12, 387 01 Volyně, jako kupujícím, jejímž 
předmětem bude prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře 28 m2 v kat. území Přední 
Ptákovice (v geometrickém plánu č. 1045-37/2022 vyhotoveném Geoteka s.r.o. je parcela 
označena novým parcelním číslem č. 181/5 o výměře 28 m2), která je zaplocena a užívána jako 
zahrádka za garáží bývalé základní školy na Podsrpu. Pozemek se bude převádět s veškerým 
příslušenstvím a součástmi, které tvoří oplocení, které tak kupující nemusí odstraňovat, jak 
vyplývalo z kupní smlouvy č. 2021-00111 uzavřené mezi stranami dne 28.04.2021 (převod 
bývalé ZŠ Podsrp se zahradou). Ve smlouvě bude rovněž výslovně uvedeno, že s ohledem na 
převod pozemku i s oplocením není kupující povinna hradit smluvní pokutu za neodstranění 
oplocení. Kupní cena je stanovena ve výši 556 Kč za m2, tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 
15.568 Kč. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a správní poplatek za vklad 
vlastnického práva hradí kupující. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) 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. 626/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení předložených nabídek zájemců o koupi 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 220 m2 a 
části p. č. 1499/1 o výměře 30 m2, vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby nového 
bytového domu majetkovou komisí, které respektuje pořadí podle výše nabízené kupní ceny:  

1. ROKLAN development s.r.o., IČ  107 27 591, se sídlem čp. 26, 383 01 Zábrdí, cena 
5.000 Kč/m2  

2. SALVETE spol. s r.o., IČ 450 23 786, cena 3.120 Kč/m2 
II. Schvaluje 
na základě předložených nabídek uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné 
kupní smlouvy, jejímž předmětem bude 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 220 m2, m2 a 
části p. č. 1499/1 o výměře 30 m2, vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby nového 
bytového domu, se společností ROKLAN development s.r.o., IČ  107 27 591, se sídlem čp. 
26, 383 01 Zábrdí. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva bude 
uzavřena za následujících podmínek: 

- Kupní cena ve výši 5.000 Kč/m2, s tím, že ke kupní ceně bude připočítána DPH v platné 
výši v případě, pokud bude převod dle zákona zdanění podléhat.  

- Záloha na kupní cenu ve výši 20 % z předpokládané celkové výše (dle odhadované 
výměry pozemků) bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. 

- Kupní cena bude doplacena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí dle následné kupní smlouvy.  
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- Následnou kupní smlouvu je možné uzavřít až po nabytí právní moci stavebního 
povolení na předmětný bytový dům. 

- Výstavba bytového domu musí architektonicky vhodně navazovat na projektový záměr 
rekonstrukce kulturního domu, včetně souvisejících úprav okolí kulturního domu a bude 
řešena s ohledem na stávající okolní zástavbu. Projektová dokumentace ke stavebnímu 
řízení bude před podáním žádosti o stavební povolení předložena městu 
k odsouhlasení. Budoucí kupující se ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní zaváže, že 
bude akceptovat případné připomínky města k projektové dokumentaci týkající se 
zejména vzhledu bytového domu, jeho umístění na převáděných pozemcích či napojení 
na komunikace. Kupující bude průběžně projekt konzultovat v rámci vytvořené pracovní 
skupiny města.  

- Před zahájením projekčních prací na realizační dokumentaci stavby musí být v rámci 
vytvořené pracovní skupiny města odsouhlasena architektonická studie. Po 
odsouhlasení  pracovní skupinou bude studie předložena ke schválení radě města 
Strakonice. Realizační dokumentace bude plně respektovat odsouhlasenou studii. 
Případné změny budou předloženy k odsouhlasení pracovní skupině a radě města.  

- V kupní smlouvě bude zřízena výhrada zpětné koupě, kterou bude město oprávněno 
využít pouze za podmínky, že na převáděných pozemcích nebude zahájena výstavba 
bytového domu do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V případě 
nedodržení této lhůty, pokud již v této době bude převedeno vlastnické právo, tak bude 
město oprávněno požadovat zpětný převod. Pokud dosud vlastnické právo převedeno 
nebude, tak závazek k uzavření kupní smlouvy zaniká. V případě zániku smlouvy nebo 
využití výhrady zpětné koupě město nebude povinno budoucímu kupujícímu nijak 
kompenzovat dosud vynaložené náklady související s výstavbou. Výhrada zpětné koupě 
bude zřízena jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí. Případný zpětný 
převod bude realizován za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 5.000 Kč za m2.    

- Bude zřízena ve prospěch města služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských 
sítí ve vlastnictví města), pokud se v současné době na převáděných pozemcích 
nacházejí, a to bezúplatně. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta ve výši 
20 % z kupní ceny.  

III. Pověřuje 
radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek převodu a schválení konečného 
textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
 
11) žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 627/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku p. č. 775/24 o výměře cca 210 m2  a části pozemku p. č. 774/6 o 
výměře cca 120 m2, kdy přesná výměra prodávané části pozemku bude určena na základě 
geometrického plánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru rozvoje.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za cenu 630 Kč za 1 m2 (cena dle znaleckého 
posudku). 
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočteno DPH.  
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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12) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952, České 
Budějovice – přijetí daru a darování pozemků dotčených stavbou „Rekonstrukce 
silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ 
Usnesení č. 628/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, IČ: 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 
Strakonice a Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952, České 
Budějovice, jejímž předmětem je přijetí daru městem Strakonice od Jihočeského kraje, a to 
pozemků: 

 p. č. 1326/6 o výměře 48 m2, oddělen z pozemku p. č. 1326/2  
v k. ú. Dražejov u Strakonic 
 p. č. 1269/5 o výměře 1510 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 
 p. č. 1269/6 o výměře 562 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 
 p. č. 1269/7 o výměře 361 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 

 p. č. 1269/8 o výměře 76 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 
 p. č. 1269/9 o výměře 77 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 
 p. č. 1269/10 o výměře 33 m2, oddělen z pozemku p. č. 1269/1 

vše v k. ú. Strakonice 
a dále darování pozemků v majetku města Strakonice Jihočeskému kraji, a to pozemků: 

 p. č. 1269/11 o výměře 9 m2 (oddělen z pozemku p. č. 1269/3)   
 p. č. 1371/207 o výměře 39 m2 (oddělen z pozemku p. č. 1371/112)  
vše v k. ú. Strakonice,  
a to v souvislosti s již realizovanou stavbou „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – 
Dražejov“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Kaufland – převod pozemků a „vyvolaných investic“ 
Usnesení č. 629/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2  ke Smlouvě  o spolupráci se smlouvou o smlouvách budoucích uzavřené 
mezi městem Strakonice, IČ251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,  a 
společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 251 10 161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 
2428/203, PSČ 169 00, která byla uzavřena za účelem vymezení práv a povinností stran 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nového nákupního střediska a výstavby „Vyvolaných 
investic “ (stavba obslužné  komunikace, chodníky, cyklostezka, autobusová zastávka, ..) a 
jejich převod na město. Předmětem dodatku je posunutí termínu pro uzavření kupní smlouvy 
pro Pozemky  a  „Vyvolané investice“, a to do 3 měsíců od doby, kdy se Kaufland stane 
vlastníkem Pozemků ŘSD. V dodatku bude rovněž upřesněn Předmět převodu, neboť 
„Vyvolané investice“ (stavba obslužné  komunikace, chodníky, cyklostezka, autobusová 
zastávka, ..) již byly zaměřeny geometrickými plány a je možné je přesně specifikovat 
parcelními čísly a kolaudačními souhlasy. Celý text dodatku č. 2 je přílohou č. 2 materiálu č. 
75/1a pro jednání Rady města Strakonice dne 24.08.2022. 
II. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 
01 Strakonice,  a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 251 10 161, se sídlem Praha 
6, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, jejímž předmětem je převod pozemků a tzn. „Vyvolaných 
investic “ (stavba obslužné  komunikace, chodníky, cyklostezka, autobusová zastávka, ..) na 
město Strakonice, a to za celkovou cenu 100.000 Kč + případné DPH.  
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Celý text kupní smlouvy je přílohou č. 13 materiálu č. 19/1 pro jednání Zastupitelstva města 
Strakonice dne 14.09.2022. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku a kupní smlouvy. 
 
14)– nabídka pozemků v lokalitě „Ostrov – Podskalí“ 
zastupitelstvo města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 
15) AGRO 21 s. r. o., IČ: 28877918, se sídlem Josefa Knihy 170, 337 01 Rokycany 
– nabídka pozemků v katastrálním území Řepice 
Usnesení č. 630/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
výkup pozemků p. č. 112/1 o výměře 8.725 m2, p. č. 132/1 o výměře 7.455 m2 a p. č. 132/2 
o výměře 69 m2, vše v katastrálním území Řepice, za cenu 100 Kč/m2. 
 
16) žádost  o směnu pozemků 
Usnesení č. 631/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 576/1 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví paní 
XX, za části pozemků p. č. 1272/18 a p. č. 1275 o celkové výměře cca 50 m2 ve vlastnictví 
města Strakonice, vše v katastrálním území Strakonice. Přesné výměry částí směňovaných 
pozemků budou určeny geometrickým plánem. 
 
17) žádost o směnu pozemků 
Usnesení č. 632/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. st. 16 o výměře cca 17 m2 ve vlastnictví 
pana XX za část pozemku p. č. 1073/1 o výměře cca 17 m2 ve vlastnictví města Strakonice, 
vše v katastrálním území Modlešovice. Přesné výměry částí směňovaných pozemků budou 
určeny geometrickým plánem. 
 
18) Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 – nabídka k odkupu části pozemku  p. č. 1066/118 v katastrálním 
území Strakonice  
Usnesení č. 633/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
podání žádosti o výkup části pozemku p. č. 1066/18 v katastrálním území Strakonice, na níž 
se nachází prašná komunikace, a to v šíři cca 4,2 m (cca 20 m2), přičemž přesná výměra 
bude stanovena geometrickým plánem. 
 
19) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 634/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
v souvislosti s plánovanou realizací prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na 
pozemcích p. č. 765/102 a p. č. 1281/4, 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 panem XX, s předmětem koupě vodovodního a kanalizačního 
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řadu dle projektové dokumentace „Radomyšlská – vodovod, kanalizace“. Kanalizační řad bude 
vybudován z trub DN 250 PVC-U, SN 8, v délce 95,12 m. Vodovodní řad bude vybudován z 
trubek DN 90 PE-HD RC, SDR 11, PN 16 v délce 92,47 m. Kupní cena je stanovena ve výši 
25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených 
oceněným rozpočtem stavby, tj. 641.566 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou 
vodovodní a kanalizační přípojky. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
20) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 635/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
v souvislosti s vybudovaným prodloužením vodovodního řadu na pozemku p. č. 572/29 v k. ú. 
Nové Strakonice uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX, s předmětem koupě vodovodního řadu dle projektové dokumentace 
„Vodovodní řad na pozemku p. č. 572/29 v k. ú. Nové Strakonice“. Vodovodní řad je vybudován 
z trubek DN 63 x 5,8 mm, PE 100 RC, SDR 11, PN 16 v délce 25 m. Kupní cena je stanovena 
ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby 
stanovených oceněným rozpočtem stavby, tj. 93.724 Kč včetně DPH. Součástí předmětu 
výkupu nebudou vodovodní přípojky. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je uzavření 
smlouvy o věcném břemenu pro uložení předmětného vodovodního řadu do pozemku ve 
vlastnictví obce Radošovice p. č. 572/29 v k. ú. Nové Strakonice mezi stavebníkem a obcí 
Radošovice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
21) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 636/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
v souvislosti s plánovanou realizací prodloužení vodovodního řadu na pozemcích 1301, p. č. 
223 a p. č. 225/2, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 
2, 386 01 Strakonice a panem XX, s předmětem koupě vodovodního řadu dle projektové 
dokumentace „Prodloužení Vodovodu Starý Dražejov“. Vodovodní řad bude vybudován z 
trubek DN 90 x 8,2, PE – HD RC, SDR 11, PN 16, v délce 24,59 m. Kupní cena je stanovena 
ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby 
stanovených oceněným rozpočtem stavby, tj. 56.924 Kč včetně DPH. Součástí předmětu 
výkupu nebudou vodovodní přípojky. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
22) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 637/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
v souvislosti s vybudovaným prodloužením vodovodního řadu na pozemku p. č. 1293/1 v k. ú. 
Dražejov u Strakonic uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 
01 Strakonice a panem XX, s předmětem koupě vodovodního řadu dle projektové dokumentace 
„Prodloužení vodovodu vč. přípojky vody pro novostavbu rodinného domu na poz. parc. č. 57/1 
v k. ú. Dražejov u Strakonic, okr. Strakonice“ vypracované projektovou kanceláří Hubert Faber 



Stránka 9 (celkem 18) 
 

- Servis, Raisova 1004, 386 01 Strakonice. Vodovodní řad je vybudován z trubek HD – PE d – 
90 mm, PE 100 RC, SDR 11, v délce 155 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových 
vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených oceněným 
rozpočtem stavby, tj. 242.069 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou vodovodní 
přípojky. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
23) Žádost o navýšení příspěvku na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 638/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
v souvislosti s prodloužením kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1269/2 a p. č. 1277/2, 
vše v k. ú. Dražejov u Strakonic navýšení kupní ceny za předmětnou kanalizaci. 
II. Trvá 
na usnesení zastupitelstva města č. 479/ZM/2021 ze dne 15.12.2021. 
 
24) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 639/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 558/ZM/2022 ze dne 11.05.2022. Důvodem je, 
že jediným investorem stavby s názvem „Prodloužení kanalizace a vodovodu pozemek p. č. 
532/52 a 532/86, k. ú. Strakonice“ bude paní XX. 
II. 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 manželi 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. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
25) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 640/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč: 
Mateřská škola Lidická: 
- zahradní sestava – poř. cena 80.000 Kč, r. poř. 2007  
- skluzavka – poř. cena 39.000 Kč, r. poř. 2007  
- houpačka – poř. cena 38.109 Kč, r. poř. 2007 
- houpačka dvoumístná – poř. cena 32.895 Kč, r. poř. 2008.  
Majetkový odbor – org. 213 – vybavení Hradního sklípku Strakonice: 
- chladnička kombinovaná – poř. cena 69.113 Kč, r. poř. 2009 
- konvektomat UNOX – poř. cena 192.539,40 Kč, r. převedení 2009. 



Stránka 10 (celkem 18) 
 

26) Předání movitého majetku do správy příspěvkových organizací - ZŠ Strakonice   
Usnesení č. 641/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
předání níže uvedeného majetku, který byl pořízen městem Strakonice pro následující 
Základní školy Strakonice:  
ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice: 

 PC I, stolní PC pro žáky – 22 ks á 10.266,42 Kč 
 Monitor k PC pro žáky ACER LCD K222HQLBID, 55 cm (21,5“) LED FHD – 22 ks á 

2.876,86 Kč 
 PC II, stolní PC pro pedagoga – 1 ks á 11.838 Kč  
 Monitor k PC pro pedagoga 24“ Samsung S24R650 – 1 ks á 1 ks á 5.350 Kč 
 tiskárna Canon I-SENSYS LBP722CDW barevná, SF, duplex, USB, LAN – 1 ks á 

14.838,84 Kč.  
Dodavatelem výše uvedeného majetku byla spol. ALICOM s. r. o., Komenského 2466/15a, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1. Jedná se o majetek dodaný na základě smlouvy 2022-00158 
v rámci projektu „Město Strakonice – společný projekt pro školy ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, 
ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Majetek byl pořízen s přispěním dotace ve výši  85 %. 

 Soubor majetku - Interaktivní displej vč. posuvu (ActivPanel Cobalt 86“, ActivConnect 
OPS, SW ActivInspire Professional Edition, vč. Class Flow, pojezdový systém Balance 
Box) – 1 ks         á 149.193 Kč 

. Jedná se o majetek dodaný na základě smlouvy 2022-00126 v rámci projektu „Město 
Strakonice – společný projekt pro školy ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a 
ZŠ Povážská“. Majetek byl pořízen s přispěním dotace ve výši  85 %. 
ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice: 

 Soubor majetku - Interaktivní displej vč. posuvu (ActivPanel Cobalt 86“, ActivConnect 
OPS, SW ActivInspire Professional Edition, vč. Class Flow, pojezdový systém Balance 
Box) – 3 ks    á 197.714 Kč  

. Jedná se o majetek dodaný na základě smlouvy 2022-00126 v rámci projektu „Město 
Strakonice – společný projekt pro školy ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a 
ZŠ Povážská“. Majetek byl pořízen s přispěním dotace ve výši  85 %. 
 
27) žádost o prodej pozemků  
Usnesení č. 642/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
prodej  celého pozemku p. č. st. 374 o výměře 271 m2, na kterém se nachází stavba jiného 
subjektu   č. p. 72, občanská vybavenost (restaurace Zavadilka) a dále prodej části pozemku 
p. č. 1606 o výměře 96 m2 a prodej části pozemku p. č. 245/1 o výměře 1373,  dle nového 
geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 245/4 o nové celkové výměře 1.469 m2, vše 
v katastrálním území Strakonice. 
Celkem se tedy jedná o výměru pozemků  1.740 m2, vše v katastrálním území Strakonice.  
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 500 Kč za 1 m2.   
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočítáno DPH. Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem 
vlastnického práva k předmětu koupě.  
V kupní smlouvě bude dále zřízeno předkupního právo jako právo věcné pro případ jakéhokoli 
zcizení převáděných pozemků a závazek kupujícího, že přednostně nabídne převáděné 
pozemky k odkupu městu Strakonice, a to za kupní cenu, za kterou tento pozemek do svého 
vlastnictví získal nebo za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude takto 
stanovená cena nižší.   
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Starosta  

 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města: 
 Teplárna Strakonice a.s. 
 Odpady Písek s.r.o. 
 ST TV s.r.o. 
 DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
 Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Recyklace odpadů a skládky a.s. 
 TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

Usnesení č. 643/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol. s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2021: 

 Teplárna Strakonice a.s. 
 Odpady Písek s.r.o. 
 ST TV s.r.o. 
 DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
 Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Recyklace odpadů a skládky a.s. 
 TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 
3) Odbor školství 

 Žádosti o změnu OZV č. 1/2022 o nočním klidu 
Usnesení č. 644/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje 
změnu Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2022 o nočním klidu spočívající v 
zařazení akcí: narozeninové oslavy konané ve dnech 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 20. 8., 10. 9., 
koncert místních kapel dne 13. 8., rozloučení s létem ve dnech 3. 9. a 17. 9. 2022 do čl. 3 této 
obecně závazné vyhlášky - Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována, nebo při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší. 
 

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 
let ve Strakonicích ve školním roce 2022/2023  

Usnesení č. 645/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
pravidla pro Mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích ve školním roce 2022/2023 v předloženém znění. 
 

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek 
Usnesení č. 646/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 
00475921 ve výši 1 500 000 Kč na zajištění sportovní činnosti extraligového A-týmu mužů 
házené v roce 2022/2023. Dotace nesmí být využita na nákup hráčů do týmu. 
II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.  
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III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
IV. Ukládá  
Odboru školství  

- vypracovat ve spolupráci se sportovní komisí tabulky pro diferenciaci podpory města 
jednotlivým sportovním klubům dle jejich klubové základny, pozice a výkonnosti v 
daném sportovním odvětví 

- provádět kontrolu splnění podmínek poskytnutých dotací a jejich využití na základě 
jejich předloženého vyúčtování. 

 
   TJ Dražejov, z.s. – Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě 

Usnesení č. 647/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě“ se zasláním 
vyjádření TJ Dražejov následujícího znění: 
město Strakonice souhlasí se spolufinancováním stavby šaten a zázemí sportoviště Na Virtě v 
případě, že TJ Dražejov, z.s. získá dotaci, o kterou požádalo v Dotačním programu Národní 
sportovní agentury: Výzva 18/2022 v názvu Regiony SK/TJ 2022 program č. 16252 Regionální 
sportovní infrastruktura v max. výši 30%. 
Odůvodnění kladného vyjádření: 
- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti sportovních 
aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní tělovýchovnou 
jednotu. 
- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum 
sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 
- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti sportu 
a zájmového vyžití. 
- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště pro 
děti a mládež. 
- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných soutěží, 
hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 
- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 
- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal schváleným 
podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro potřeby 
společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 
Podmínkou města Strakonice je přizvání zástupce města Strakonice do komise, která bude 
posuzovat předložené nabídky uchazečů o provedení předmětného díla a rozhodovat o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného vyjádření. 
 
4) OŽP 

 Příslib dofinancování akce dotačního titulu „Strakonice – dopravní 
automobil“ 

Usnesení č. 648/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění – nákup nového DA a poskytnutou 
dotací do plné výše z vlastních zdrojů a to v částce 1 962 153,00 Kč. 
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II. Pověřuje 
starostu města Strakonice Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem „Žádosti o vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace“ na pořízení nového DA. 
 
5) Odbor rozvoje  

 Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník  
Usnesení č. 649/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
Usnesení č. 94/ZM/2020 ze dne 29.01.2020 a usnesení č. 233/ZM/2020 ze dne 16.09.2020 
II. Rozhoduje 
Dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník, 
Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník bude pořizována zkráceným postupem dle 
ustanovení § 72 až § 74 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Rozhoduje 
O obsahu Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník (viz příloha „Obsah Změny č. 1 
Regulačního plánu Vinice – Šibeník) 
IV. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník 
zkráceným postupem dle ustanovení § 72 až § 74 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
Usnesení č. 650/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Dokumentaci Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka, není v rozporu s výsledky projednání 
a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 a dle § 69 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. 1 Regulačního plánu 
Větrolamka tak, jak je uvedeno v „Rozhodnutí o námitkách“, které je součástí textové části 
Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka vydaného formou opatření obecné povahy. 
 
Námitky uplatněné k návrhu pro veřejné projednání: 
NÁMITKA Č. 1 k pozemku p. č. 1107/65 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Identifikační údaje 
Číslo jednací MUST/002213/2022 ze dne 13.01.2022 
Námitka se týká umístění veřejných parkovacích stání na pozemku p. č. 1107/65 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a nesouhlasu se vzdáleností stavební čáry. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje. 
 
NÁMITKA Č. 2 k pozemku p. č. 1107/65 v k.ú. Dražejov u Strakonic: 
Identifikační údaje 
Číslo jednací MUST/002219/2022 ze dne 13.01.2022 
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Námitka se týká umístění veřejných parkovacích stání na pozemku p. č. 1107/65 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a nesouhlasu se vzdáleností stavební čáry. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje.  
 
NÁMITKA Č. 3 k pozemku p. č. 1107/64 v k.ú. Dražejov u Strakonic: 
Identifikační údaje 
Číslo jednací MUST/002190/2022 ze dne 13.01.2022 
Námitka se týká umístění veřejných parkovacích stání na pozemku p. č. 1107/64 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a nesouhlasu se vzdáleností stavební čáry.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje.  
 
NÁMITKA Č. 4 k pozemku p. č. 1107/64 v k.ú. Dražejov u Strakonic: 
Identifikační údaje 
Číslo jednací MUST/002191/2022 ze dne 13.01.2022 
Námitka se týká umístění veřejných parkovacích stání na pozemku p. č. 1107/64 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a nesouhlasu se vzdáleností stavební čáry.  
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje.  
 
NÁMITKA Č. 5 k pozemkům p. č. 1384 a 1383 v k.ú. Dražejov u Strakonice 
Identifikační údaje 
Parcely Dražejov s.r.o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice  
v zastoupení: Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt Strakonice, Žižkova 312, 386 01 Strakonice 
Číslo jednací MUST/005438/2022 ze dne 03.02.2022 
Námitka se týká přehodnocení stavební čáry u parcel č. 12 a 13 (pozemky p.č. 1384 a 1383 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.  
 
Námitky uplatněné k návrhu pro opakované veřejné projednání: 
NÁMITKA Č. 1 k pozemku p. č. 1217/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic: 
Identifikační údaje 
Číslo jednací MUST/027536/2022 ze dne 27.06.2022 
Námitka se týká dopravní řešení (které bylo již součástí návrhu pro veřejné projednání) a 
umístění parkovacích stání a pásu zeleně. 
Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.  
IV. Vydává 
V souladu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 69 stavebního zákona a § 
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 
Regulačního plánu Větrolamka formou opatření obecné povahy 
V. Ukládá 
Odboru rozvoje 
zajistit vyhotovení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
zajistit vyhotovení úplného znění Regulačního plánu Větrolamka po této změně 
doručit Změnu č. 1 Regulačního plánu Větrolamka a úplné znění Regulačního plánu Větrolamka 
po této změně veřejnou vyhláškou 
zajistit záznam o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka v evidenci územně 
plánovací činnosti v ČR 
 

 Podnět ke zrušení Regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 651/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Rozhoduje 
Dle § 6 odst. 5 ve vazbě na § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o podnětu ke zrušení 
regulačního plánu „Za Stínadly“ 
II. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ dle § 71 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Projekt Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II – 
Strakonice“ – podání žádosti o dotaci, zajištění finančního krytí a 
administrativních úkonů města Strakonice 

Usnesení č. 652/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
II. Schvaluje 

1. Zapojení města Strakonice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 
Jihočechy nenecháme II“ 

2. Předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 7 018 000 Kč na realizaci 
dotačního programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování 
poskytované podpory. 

III. Ukládá 
Radě města stanovit konkrétní podmínky pro administraci žádostí a poskytování finančních 
darů jednotlivým žadatelům z řad občanů města Strakonice v rámci dotačního programu "My 
v tom Jihočechy nenecháme II" s tím, že žádosti budou administrovány od 03.10.2022 a 
konečný termín pro podání žádostí je 30.12.2022 
IV. Ukládá 
Tajemnici městského úřadu a odboru rozvoje zajistit zapojení města Strakonice do dotačního 
programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 
 

6) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 75 - 78, 82 – 85 
Usnesení č. 653/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 75  ve výši  1.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytování individuálních dotací.  Finanční 
prostředky budou použity na zajištění sportovní činnosti týmu mužů házené TJ ČZ Strakonice 
(viz materiál odboru školství č. 19.03). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let.  
Rozpočtová skladba výdaje 215 - xxxx - 5xxx 

 financování 8115 

RO  č. 76  ve výši  1.057.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ 
Dukelská“. V současné době je hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu ZŠ Dukelská 
uzavřeno z důvodu havarijního stavu části umělohmotného povrchu a podkladové asfaltové 
vrstvy. Jedná se o hřiště pro basketbal, volejbal, tenis a nohejbal, které kromě žáků ZŠ 
Dukelská využívá i veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka 
Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat. 
Rozpočtová skladba výdaje 75x - 3412 - xxxx + 

 výdaje 735 - 2219 - 6121 - 
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RO  č. 77  ve výši  842.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce 
zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“. Předmětem stavby je propojení 
plaveckého a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace výměníkových stanic. 
V rozpočtu města je na akci schváleno 12.305.000 Kč, skutečné náklady činí cca 13.147.000 
Kč. Před zahájením stavby musela být dodatečně z důvodu probíhající rekonstrukce 
fotbalového povrchu změněna trasa teplovodu. Došlo k vybourání částí železobetonových 
šachet a desek, byla provedena úprava venkovní betonové plochy před ústím nového 
teplovodu do VS. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový 
Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat. 
Rozpočtová skladba výdaje 795 - 363x - xxxx + 
 výdaje 735 - 2219 - 6121 - 

RO  č. 78 ve výši 6.800.000,00 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na financování akce „Odkanalizování lokality 
Ostrov“. Důvodem je poškození stávající kanalizace, která není na pozemku města Strakonice. 
V lokalitě je nutné provést novou splaškovou a dešťovou kanalizaci, aby bylo možné napojit 
okolní objekty a v současné době rekonstruovaný objekt bývalého Fezka č. p. 1415 (Komunitní 
centrum), který bez napojení na kanalizaci nelze zkolaudovat. Rozpočtové opatření bude kryto 
přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat. 
Rozpočtová skladba výdaje 772 - 2321 - xxxx + 
 výdaje 735 - 2219 - 6121 - 

RO  č. 82  ve výši  8.120.000,00 Kč 
Navýšení příspěvků na provoz s vyúčtováním příspěvkovým organizacím města Strakonice 
účelově určených na úhradu elektrické energie v roce 2022, a to z důvodu výrazného zvýšení 
ceny energie. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní 
predikci MF vyšší. 

Příspěvková organizace Částka v Kč Rozpočtová skladba 

MŠ U Parku 17.000 1301 - 3111 - 5331 

MŠ Čtyřlístek 57.000 1303 - 3111 - 5331 

MŠ A. B. Svojsíka 22.000 1307 - 3111 - 5331 

MŠ Lidická 57.000 1312 - 3111 - 5331 

MŠ Šumavská 133.000 1310 - 3111 - 5331 

MŠ Holečkova 51.000 1305 - 3111 - 5331 

MŠ Školní 78.000 1308 - 3111 - 5331 

MŠ Spojařů 64.000 1311 - 3111 - 5331 

ZŠ Dukelská 387.000 1321 - 3113 - 5331 

ZŠ F. L. Čelakovského 753.000 1320 - 3113 - 5331 

ZŠ Krále J. z Poděbrad 287.000 1322 - 3113 - 5331 

ZŠ Povážská 270.000 1328 - 3113 - 5331 

MěKS 750.000 1078 - 3319 - 5331 

Šmidingerova knihovna 256.000 1090 - 3314 - 5331 

MěÚSS 1.138.000 1230 - 43xx - 5331  

STARZ 3.800.000 1083 - 3412 - 5331 

Daňové příjmy 8.120.000 xxxx – 0000 – 1xxx 

RO  č. 83  ve výši  500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“. Na 
kontejnerová stání je v rozpočtu města schválena částka 1.500.000 Kč. Na základě výběrového 
řízení na akci včetně dalších souvisejících výdajů činí předpokládaná výše nákladů na této 
položce 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový 
Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat. 
Rozpočtová skladba výdaje 732 - 37xx - xxxx + 
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 výdaje 735 - 2219 - 6121 - 

RO  č. 84  ve výši  7.100.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů v souvislosti se  zapojením města Strakonice do dotačního programu 
Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ (viz  materiál odboru rozvoje č. 19.05). 
Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší. 
Rozpočtová skladba výdaje xxx - 4341 - 5492  
 příjmy xxx - 0000 - 1xxx  

RO  č. 85  ve výši  3.642.000,00 Kč 
Navýšení prostředků na platy dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě a prostředků na  zákonné pojištění. Od 01.09.2022 dochází 
k navýšení platových tarifů zaměstnanců města Strakonice a zaměstnanců příspěvkových 
organizací zřízených městem Strakonice odměňovaných dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády o 
10  %. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci 
MF vyšší. 

 Platy 
Zákonné  

SP + ZP 

Limit na platy 

r. 2022 

Rozpočtová 

skladba 

zaměstnanci města – platy + 
pojištění 

1.650.000  560.000 70.132.700 101 - 6171 – 50xx 

zaměstnanci městské policie – 

platy + pojištění 
300.000 102.000 14.977.000 5311 – 50xx 

MěKS – příspěvek na provoz 

(ve výši 100 % nákladů – 

340.000 Kč) 

255.000 85.000 11.805.000 1078 - 3319 - 5331 

Šmidingerova knihovna –   

příspěvek na provoz (ve výši 

100 % nákladů – 290.000 Kč) 

217.000 73.000 8.047.000 1090 - 3314 - 5331 

MěÚSS – příspěvek na provoz 

(ve výši 50 % nákladů – 
400.000 Kč) 

300.000 100.000 81.600.000 1230 - 43xx - 5331  

STARZ – i po zvýšení platových 

tarifů je vzhledem k úspoře 
schválený limit dostačující 

  17.800.000  

     

Daňové příjmy 3.642.000  xxxx – 0000 – 1xxx 

II. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022. 
 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 5 ze dne 29.08.2022 
Usnesení č. 654/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5 ze dne 29.08.2022. 
 
7) Tajemnice  

 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pololetí r. 2022 
Usnesení č. 655/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zprávu o Plnění usnesení zastupitelstva města za I. pololetí r. 2022. 
II. Schvaluje 
vyřazení 122 splněných usnesení.  
III. Revokuje 
usnesení č. 310/ZM/2021 
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III. Ukládá   
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 74 nesplněných usnesení. 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 
 
 

Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 18.05 hodin. 
 
 
Datum pořízení usnesení: 14.09.2022 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města    

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


