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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 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

U s n e s e n í 
z  4. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 16.4. 2003 ve 

velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 
 
     Zahájení jednání Usnesení č. 85/ZM/2003 
 
1) VAK – Kalkulace ceny vodného a stočného  na vodohospodářský r. 2003 – 2004,  
     vyhodnocení vodohospodářského fondu za r. 2002 a návrh vodohospodářského fondu na  
     rok 2003  
       Usnesení č.86/ZM/2003   
2) MP – Program prevence kriminality „Partnerství“     
       Usnesení č.87/ZM/2003   
3) Přísedící Okresního soudu     

       Usnesení č.88/ZM/2003   
4) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna   
        funkčního  využití  „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  
        zástavba městského  typu“ na části  pozemku p.č. 185 dle PK, k.ú. Střela 
    2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
         k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
        funkčního využití „sport a  rekreace“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  
        zástavba městského  typu“ na části pozemku  p.č. 185 dle PK, k.ú. Střela  
       Usnesení č.89/ZM/2003   
5) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
         funkčního využití „zeleň“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba  
         městského typu“ na  části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
    2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
         k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
         funkčního využití „zeleň“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba  
         městského typu“ na  části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice  
       Usnesení č.90/ZM/2003   
6) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
     nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funkční využití 
     „zahrady“ na části pozemku č. 1296/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic            
       Usnesení č.91/ZM/2003   
7) TST a.s. –  základní informace za r. 2002 
                  -   výhled pro další období 
                  -   informace o valné hromadě        
       Usnesení č.92/ZM/2003   
8) Majetkové záležitosti         
               Unesení č.93/ZM/2003-č.113/ZM/2003 
9) Výbory ZM         
       Usnesení č.114/ZM/2003   
10) Výběr peněžního ústavu na poskytnutí úvěru na financování oprav vodohospodářského  
      majetku města                 
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       Usnesení č.115/ZM/2003   
 
 
11) Způsob kompenzace daně z nemovitostí objektů postižených povodní    
       Usnesení č.116/ZM/2003   
12) Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická 625              
       Usnesení č.117/ZM/2003   
13) Rozpočtová opatření č. 8, 11, 15 – 18                       
       Usnesení č.118/ZM/2003   
14) Grantová politika města Strakonice                   
       Usnesení č.119/ZM/2003   
15) a) Zápis 1/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.3. 2003  
       Usnesení č.120/ZM/2003  
      b) Zápis 2/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 7.4. 2003  
       Usnesení č.121/ZM/2003 
      c) Zápis 1/2003 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 25.2. 2003 
       Usnesení č.122/ZM/2003  
16) Zpráva o provozu restaurace „U Vlků“ - rušení nočního klidu      
       Usnesení č.123/ZM/2003  
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Zahájení jednání  
Usnesení č. 85/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Hanáček, MUDr. Chod, Mgr. Pavelka 
b) ověřovatele zápisu : p. Šrámek, Mgr. Samec 
c) volební komisi ve složení : MUDr. Vávra, PhDr. Šimek, Mgr. Baborová 
 
1) VAK – Kalkulace ceny vodného a stočného  na vodohospodářský r. 2003 – 2004,  
     vyhodnocení vodohospodářského fondu za r. 2002 a návrh vodohospodářského fondu 
     na rok 2003  
Usnesení č. 86/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
a) následující navrhované ceny vodného a stočného pro rok 2003: 
vodné  28,13 Kč 
stočné  16,42 Kč 
Celková cena bez DPH 44,55 Kč 
Celková cena včetně DPH 46,78 Kč 
b) vyhodnocení vodohospodářského fondu za rok 2002 a návrh čerpání vodohospodářského 
fondu na rok 2003 
 
2) Program prevence  kriminality „Partnerství“ 
Usnesení č. 87/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený projekt prevence kriminality, na základě kterého bylo požádáno o dotaci 
z programu „Partnerství“ na  Min. vnitra 
 
3) Přísedící Okresního soudu     
Usnesení č. 88/ZM/2003 
Zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
na další  4 – leté volební období níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích 
Jiřího Drdu,  
MUDr. Jelenu Hálovou,  
Jiřího Langera,  
Mgr. Ivanu Parkosovou,  
Ing. Jana Žáka,  
Evu Rabovou,  
 
4) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
        funkčního využití „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální  
        nízkopodlažní zástavba městského typu“ na části pozemku p.č. 185 dle PK, k.ú.  
        Střela 
    2)Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
        nesouhlasech k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru 
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        Strakonice – změna funkčního využití „sport a rekreace“ na funkční využití  
        „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na části pozemku p.č. 185  
       dle PK, k.ú. Střela 
Usnesení č. 89/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního 
využití „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského 
typu“ na části pozemku p.č. 185 dle PK, k.ú. Střela 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na části pozemku p.č. 185 dle PK, k.ú. Střela 
III. Ukládá 
odboru rozvoje opatřit změnu územně plánovací dokumentace registračním listem a založit 
k územnímu plánu sídelního útvaru Strakonice jako územně plánovací dokumentaci 
 
5) 1) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
         funkčního využití „zeleň“ na funk ční využití „individuální nízkopodlažní zástavba  
         městského typu“ na části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
    2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
         nesouhlasech k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
         Strakonice – změna funkčního využití „zeleň“ na funk ční využití „individuální  
         nízkopodlažní zástavba městského typu“ na části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše  
         v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 90/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního 
využití „zeleň“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na 
části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „zeleň“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského 
typu“ na části pozemku p.č. 94/1 a 93/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje opatřit změnu územně plánovací dokumentace registračním listem a založit 
k územnímu plánu sídelního útvaru Strakonice jako územně plánovací dokumentaci 
 
 
6) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
     nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funk ční využití 
     „zahrady“ na části pozemku č. 1296/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic            
Usnesení č. 91/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funkční využití „zahrady“ 
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na části pozemku č. 1269/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace dle 
ceníku pravidel pro poskytování informací 
 
7) TST a.s. –  základní informace za r. 2002 
                   -   výhled pro další období 
                   -   informace o valné hromadě        
Usnesení č. 92/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
a) informace o TST za r. 2002 
b) podnikatelský plán na další období 
c) program jednání VH TST a.s. 
II. Pověřuje 
Ing. Pavla Vondryse a jako náhradníky Ing. Pavla Pavla a p. Tomšovicovou zastupováním 
města Strakonice na Valné hromadě konané dne 27.5. 2002 společnosti Teplárna Strakonice 
a.s.  
 
8) Majetkové záležitosti 
         
1) Mráčková Jaroslava,– pozemek v Předních Ptákovicích –návrh na revokaci 
Usnesení č. 93/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení ZM číslo 550/ZM/2001, týkající se  prodeje části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice o výměře cca 365 m2 a cca 10 m2 paní Jaroslavě Mráčkové, za cenu 300,- Kč/m2, 
(vzhledem k tomu, že paní Mráčková nereaguje na výzvy majetkového odboru, ani stavebního 
úřadu.) 
 
2) VEROLD Strakonice s.r.o., Dopravní 35 , Strakonice – žádost  o odprodej části 
pozemku 
Usnesení č. 94/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru jednat se společností VEROLD Strakonice s.r.o. o ceně popř. směně 
pozemku p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 250 m2  
                                 
3a) Kovářová Jindra,– prodej pozemku 
3b) Staněk Jiří a Eva Staňková,– prodej pozemku 
Usnesení č. 95/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s prodejem  části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 paní Jindře 
Kovářové , za cenu 250,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že oplocení nerealizovala paní Kovářová 
a souhlasí uvedený prodej řešit  smlouvou o smlouvě budoucí kupní. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
III. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 46/1 v k.ú.  Strakonice o výměře cca 20 m2 manželům Evě a 
Jiřímu Staňkovým, za cenu 250,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že oplocení nerealizovali a 
souhlasí uvedený prodej řešit smlouvou o smlouvě budoucí kupní. 
 
4)  Sallerova výstavba, s.r.o., Pražská 585, Chomutov – žádost o prodej části pozemku 
p.č. 384/8 v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 96/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 384/8 v k.ú. Strakonice o výměře 451 m2  a 
odkazuje na usnesení č. 543/ZM/2001. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku  
 
5) Ing. Jiří a MUDr. Zdeňka Hadravovi,– žádost o koupi pozemku – cenová nabídka 
Usnesení č. 97/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 o výměře cca 132 m2 v k.ú. Přední Ptákovice,manželům 
Ing. Jiřímu a MUDr. Zdeňce Hadravovým  
 
6) Ing. Bohumil Křiváček, Zdeňka Křiváčková,– cenová nabídka 
Usnesení č. 98/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 o výměře 182 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, manželům Ing. 
Bohumilu a Zdeňce  Křiváčkovým, za cenu  250,-  Kč/m2  to je  45.500,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Anna Dostálková, Václav Dostálek,– cenová nabídka 
Usnesení č. 99/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p. č. 1073/10, 1073/1, 36/3  v k.ú. Modlešovice o výměře 140 m2, 
manželům Václavu a Anně Dostálkovým, za cenu 250,-Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Vyhlášení záměru na prodej části pozemků p.č. 1371/1, 1371/32 a 1385  v k.ú. 
Strakonice- lokalita Jezárka, za účelem výstavby RD 
Usnesení č.100/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1371/1, 1371/32 a 1385 v k.ú. Strakonice – 
lokalita Jezárka za účelem výstavby rodinných domků o výměře cca 40.000 m2. 
 
9)  Lokalita Jezárky – stanovení ceny za 1m2 stavebních parcel určených pro výstavbu 
RD. 
Usnesení č.101/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
minimální cenu stavební parcely určené pro výstavbu RD v lokalitě Jezárky na 800,- Kč/m2. 
II. Souhlasí 
s tím,že po vyhlášení záměru a po uplynutí zákonem stanovené lhůty, bude vzhledem 
k lokalitě a velkému množství pozemků, prováděn prodej těchto pozemků určených pro 
výstavbu RD formou dražby. Poté budou jednotlivé prodeje předloženy na jednání  ZM. 
 
10) Žádost o úplatný převod pozemku parc.č. 116(PK) v k.ú. Přední Ptákovice, obec 
Strakonice od Pozemkového fondu ČR  
Usnesení č.102/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 410/ZM/2001, na základě kterého ZM souhlasilo s bezúplatným převodem 
pozemku p.č.116 (PK) v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice v průmyslové zóně za Sv. 
Václavem. 
II. Souhlasí  
s převodem pozemku p.č.116 (PK) v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice v průmyslové 
zóně za Sv. Václavem od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku 
v návaznosti na usnesení ZM č. 225/MZ/00. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.    
 
11) Josef Zeman, - nesouhlas s uznáním brigádnických hodin.  
Usnesení č.103/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na svém původním usnesení č. 807/2002/ZM. 
 
12) Změna koncepce výstavby nových bytů formou vestaveb a nástaveb financovaných 
ze 100 % vlastními zdroji zájemců o bydlení. 
Usnesení č.104/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením půdního  prostoru včetně spoluvlastnického  podílu na příslušném pozemku 
pouze  fyzickým osobám za 1,-Kč , které o půdní prostor, na který byl vyhlášen záměr města  
požádali  jako první v pořadí (pořadí se bude určovat dle podacího razítka podatelny).  
II. Souhlasí 
s přidělením půdních prostorů včetně spoluvlastnického  podílu na příslušném pozemku a 
s uzavřením smlouvy o výstavbě bytu s níže uvedenými žadateli: 
č.p. 428 v ul. B Němcové - Václav Hájek,  
č.p. 823 v ul. Žižkova – manželé MUDr. Stanislav Kubů a MUDr. Beáta Kubů, č.p. 203 v ul. 
Klostermannova - Adam Drančák,  
III. Pov ěřuje 
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starostu města podpisem příslušných smluv o výstavbě bytu. 
 
13) Modernizace bytového fondu: 
Usnesení č.105/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením půjčky níže uvedeným žadatelům: 
č. jméno      
1. Pavlína Železná      
2. Milena Krejčíková      

3. Jaroslav Kostěnec      

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o půjčce. 
 
14) Výkup části pozemku parc.č. 297/1 v k.ú. Přední Ptákovice – část pod komunikací od 
manželů Jaroslava a Mileny Hadačových. 
Usnesení č.106/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem části pozemku parc.č. 297/1 v k.ú. Přední Ptákovice – část pod komunikacemi o 
výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude stanovena  po dodání GP) za cenu 150,-Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.       
 
15)Výkup části pozemku st. 625 v k.ú. Strakonice od firmy LE CYGNE SPORTIF 
GROUPE , Závišova 13, Praha 4. 
Usnesení č.107/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku parc.č. st. 625 v k.ú. Nové Strakonice – část pod komunikacemi o 
výměře cca  250 m2 (přesná výměra bude stanovena  po dodání GP) za cenu 150,-Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.    
 
16) Výkup pozemku pod komunikacemi – část pozemku parc.č. 1155/6 v k.ú. Strakonice, 
vlastník firma AUTOGAS – CENTRUM s.r.o. 
Usnesení č.108/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Souhlasí  
s výkupem části pozemku p.č. 1155/6 v k.ú. Strakonice o výměře cca 30 m2 (přesná výměra 
bude stanovena po vyhotovení GP) od firmy AUTOGAS – CENTRUM s.r.o. za cenu 150,-
Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.  
 
17) Darování pozemku pod komunikacemi – pozemek KN parc.č. 832/4 o výměře 1407 
m2 v k.ú. Strakonice, vlastník firma Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Usnesení č.109/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Souhlasí 



 9 

s uzavřením darovací smlouvy na pozemek KN parc.č. 832/4 o výměře 1407 m2 v k.ú. 
Strakonice od České republiky, s právem hospodaření Ředitelství sinic a dálnic. Znalecký 
posudek zajistí strana obdarovaná. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.  
 
18)Výkup částí pozemků parc.č. st.96/1 a st.496/1 v k.ú. Nové Strakonice z důvodu 
rekonstrukce kina OKO a zřízení věcného břemene – právo průjezdu na pozemku 
parc.č. st.96/1 v k.ú. N.Strakonice ve prospěch města Strakonice. 
Usnesení č.110/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku parc.č. st.96/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca  140 m2  
(přesná výměra bude stanovena  po dodání GP) za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Souhlasí 
s výkupem části pozemku parc.č. st.496/1 o výměře cca 90 m2  v k.ú. N. Strakonice (přesná 
výměra bude stanovena po dodání GP)  za cenu dle znaleckého posudku. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. st.496/1 v k.ú. N. Strakonice o výměře 
cca 90 m2. (po nabytí vlastnictví). 
IV. Souhlasí 
se zřízením věcného břemena  - právo průjezdu ve prospěch města Strakonice na části 
pozemku parc.č. st.96/1 v k.ú. N.Strakonice ke stávajícím garážím.   
V. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  smluv.     
 
19)  Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.111/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením 4 ks parkovacích automatů – pořiz. cena automatů  3 ks á 163.657,- Kč (umístěné 
na Velkém náměstí, v ul. Podskalská a na parkovišti naproti hotelu Bílý  vlk), 1 ks á 169.775,- 
Kč (umístěný původně na parkovišti u OD Prior). Parkovací automaty jsou zastaralé, značně 
poruchové,  opravy se jeví jako nerentabilní, nedostatek náhradních dílů na opravu. 
II. Souhlasí 
s vyřazením osobního automobilu RENAULT 19 CHAMADE 1,8 GTS – poř. cena 120.000,- 
Kč, rok výroby 1992 v Městském kulturním středisku Strakonice a s jeho odprodejem 
prostřednictvím bazaru za cenu doporučenou bazarem 50.000,- Kč.  
 
20) Žádost o bezúplatný převod pozemků od Jihočeského kraje – Správa a údržba silnic 
Strakonice. 
Usnesení č.112/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. st.800/2 o výměře 7.130 m2  a  p.č. 
533/12 o výměře 666m2, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s předpokládaným budoucím 
využitím těchto pozemků pro účel, který určuje  územní plán, tzn. „sport a rekreace“ . 
 
21) Žádost o bezúplatný převod pozemků od Jihočeského kraje – Základní umělecká 
škola, Strakonice. 
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Usnesení č.113/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 46/6 o výměře 839 m2 a p.č. 46/2 o 
výměře 7.969 m2, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s předpokládaným budoucím využitím 
těchto pozemků pro účel, který určuje  územní plán, tzn. „bloková obytná zástavba (střední a 
vysoká podlažnost)“ . 
 
9) Výbory ZM         
Usnesení č.114/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odvolává 
stávající členy Kontrolního a Finančního výboru ZM 
II. Volí 
členy Kontrolního výboru: 
Ing.Kubášek, p. Michálek, p. Šulc, p. Krigar, Mgr. Křiváčková, Ing. Vlasák, p. Šrámek, p. 
Ing. Hradecký, MUDr. Vávra, p. Benada a PhDr. Šimek s účinností ode dne 16.4. 2003 
III. Volí 
členy Finančního výboru: 
Ing. Joza, Ing. Šimák, p. Štrébl, p. Rabová, p. Sedláčková, p. Žiláková a  p. Čapek s účinností 
ode dne 16.4. 2003 
IV. Volí 
předsedou Finančního výboru Ing. Jozu s účinností ke dni 16.4. 2003 
 
10) Výběr peněžního ústavu na čerpání úvěru na akci „Obnova stávající kanalizace – 
ulice  Prácheňská, Holečkova, Komenského“ a na financování oprav 
vodohospodářského majetku ve  Strakonicích        
Usnesení č.115/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
na základě poptávkového řízení peněžní ústav na poskytnutí úvěru na výše uvedenou akci a to 
ČSOB, a.s. 
výše úvěru:   30 mil. Kč 
zajištění:   biancosměnka 
úroková sazba :  pevná, 3,32% p.a., platná až do data konečné splatnosti 
způsob splácení:  v pravidelných čtvrtletních splátkách, první splátka – březen 
                                               2004, po dobu 5 let 
poplatky:   bez poplatků 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Vondryse podpisem smlouvy 
 
 
11) Způsob kompenzace daně z nemovitostí postižených povodní    
Na základě usnesení zastupitelstva města č.26/2003 navrhuje rada města řešit kompenzaci 
daně z nemovitostí vlastníkům objektů určených k bydlení a postižených v r. 2002 povodní 
formou daru. Vzhledem k tomu, že průměrná daň na nemovitost činní cca 400,-Kč a 
kompenzace by formou obecně závazné vyhlášky byla poskytnuta po dobu 5 let, navrhuje 
rada města finanční částku 2.000,- Kč na objekt. 
Usnesení č.116/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s kompenzací daně z nemovitosti u objektů postižených povodněmi v ulicích vyjmenovaných 
v mat. č. 4/10, kde v době povodně byla obydlena alespoň 1 bytová jednotka dle návrhu RM 
tj. částka 2.000,-Kč na objekt   
II. Pověřuje 
RM sestavením jmenovitého seznamu objektů, u kterých bude kompenzována daň z 
nemovitosti 
 
 
12) Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická 625              
Usnesení č.117/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická v předloženém znění 
 
13) Rozpočtová opatření č. 8, 11, 15 –18                     
Usnesení č.118/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
a) navýšení  rozpočtu o:   
RO č. 8 ve výši 11 140 000,- Kč  
         1 000 000,- opravy komunikací 
            250 000,- ZVŠ Plánkova – výměna oken 
            300 000,- ZVŠ Plánkova – oprava balkonů a terasy 
            500 000,- Euroškola – oprava sociálního zařízení 
            100 000,- opravy hradu    
            200 000,- opravy kapliček 
         4 100 000,- vestavba 8. b.j,. Mírová 
            250 000,- rezerva na opravy majetku města 
         1 600 000,- opravy v KD 
            270 000,- studie interiérů v KD 
              70 000,- budiče do promítacích strojů 
          2 500 000,- STARZ – antikondenzační opatření 
          Viz zápis z finančního výboru ze dne 13.3.2003. 
RO č.  11 – ve výši 400 000,- Kč 
Navýšení výdajů na program prevence kriminality „ Partnerství“-kamerový systém 
RO č. 17 navýšení rozpočtu o 2 300 000,- Kč 
na opravy majetku města postiženého povodní a to: 
          400 000,-  – opravy suterénu administrativní budovy STARZ 
            60 000,-  – branky na vodní pólo 
          630 000,-  – zimní stadion 
          590 000,-  – plavecký stadion 
          300 000,-  – hrad 
          300 000,-  – Bažantnice 
            20 000,- – budova Komenského – MP 
       RO č.8 , 11, 17 budou v příjmech kryta z prostředků z min. let.  
RO č. 18 navýšení rozpočtu o  316 000,- Kč 
na realizaci akce „Zábradlí podél levého břehu řeky Otavy, ulice Nábřeží Otavy“ 
V příjmech bude rozpočtové opatření kryto z prostředků z minulých let. 
(Při zařazení  všech navrhovaných rozpočtových opatření  a navrhované rezervy  
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15 000 tis. Kč na kino , činí zůstatek nerozdělených fin. prostředků 23 069 317,24 Kč) 
 
b) přesuny v rozpočtu: 
RO č. 15 ve výši 219 400, - Kč 
Přesun fin. prostředků  PO MěKS  z investic na provoz   STTV , úspora při nákupu kamery  
RO č. 16 ve výši 750 000,- Kč  
přesun fin. prostředků z akce „Rekonstrukce nátoků PS“ z prostředků STARZ do rozpočtu   
města na opravy majetku postiženého povodněmi. 
Jedná se o opravy po povodních, bude uplatňováno jako pojistná událost. 
II. Ukládá 
Odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření  provést. 
III. Bere na vědomí 
předložený přehled rozpočtových usnesení schválených v souladu s usnesením č. 
12/ZM/2002. 
 
 
14) Grantová politika města Strakonice                   
Usnesení č.119/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
grantovou a dotační politikou města Strakonice dle předložených podkladů (Zásady grantové 
a dotační politiky města Strakonice, Pravidla pro poskytování dotací města Strakonice, 
Grantový program pro rok 2003 na podporu kultury, cestovního ruchu a zájmové činnosti 
mládeže, Žádost o přidělení grantu města Strakonice). 
II. Schvaluje  
vyhlášení Grantového programu města Strakonice pro rok 2003 na podporu kultury, 
cestovního ruchu a zájmové činnosti mládeže v oblasti kultury. 
 
 
15) a) Zápis 1/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.3. 2003 
Usnesení č.120/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis 1/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.3. 2003 
 
     b) Zápis 2/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 7.4. 2003 
Usnesení č.121/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis 2/2003 ze zasedání finančního výboru ze dne 7.4. 2003 
 
      c) Zápis 1/2003 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 25.2. 2003 
Usnesení č.122/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis 1/2003 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 25.2. 2003 
 
 
16) Zpráva o provozu restaurace „U Vlků“ - rušení nočního klidu      
Usnesení č.123/ZM/2003 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o zjištěných skutečnostech, dosavadním postupu a opatřeních jednotlivých odborů i 
státních orgánů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


