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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  7. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 15.10.2003 

v malé zasedací místnosti v budově bývalého OkÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 
 
     Zahájení jednání Usnesení č.195/ZM/2003 
 
1) Plnění usnesení ZM za I. pol. r. 2003         
       Usnesení č.196/ZM/2003   
2) Doplnění usnesení ZM č. 180/ZM/2003 – zrušení usnesení RM č. 768/2003   
       Usnesení č.197/ZM/2003   
3) Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za I. pol. r. 2003           
       Usnesení č.198/ZM/2003   
4) Rozpočtová opatření          
       Usnesení č.199/ZM/2003   
5) Odpis pohledávek           
       Usnesení č.200/ZM/2003   
6) Okresní nemocnice Strakonice – žádost o finanční příspěvek      
       Usnesení č.201/ZM/2003   
7) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická 625 Strakonice         
       Usnesení č.202/ZM/2003   
8) 1) Schválení návrhu změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka – změna  
        funkčního využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční  
        využití „individuální  nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3  
    2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
         k návrhu změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka – změna funkčního  
         využití„veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití  
         „individuální  nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3   
       Usnesení č.203/ZM/2003   
9) 1) Schválení zadání regulačního plánu „Mezi lesy – I.“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu  
        „Mezi  lesy – I.“ 
    3) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy výhled  
        do  etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy I.“                   
       Usnesení č.204/ZM/2003   
10) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice –  
       změna funkčního využití „veřejná a vyhrazené zeleň“ na funkční využití „bloková obytná  
       zástavba (střední a vysoká podlažnost)“ na pozemcích  č. 390/4,565/9,567/2, 1272/12  
       v k.ú.  Strakonice v Husově ul.          
       Usnesení č.205/ZM/2003   
11) 1) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
           funkčního využití „zahrady“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  zástavba  
           městského typu“ na pozemku p.č. 577 k.ú. Nové Strakonice 
      2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k zadání změny závazné části  
           územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití „zahrady“ na  
           funkční využití  „individuální nízkopodlažní zástavba“na pozemku p.č. 577 k.ú. Nové  
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           Strakonice     Usnesení č.206/ZM/2003   
 
 
12) Majetkové záležitosti          
       Usnesení č.207/ZM/2003-č.243/ZM/2003 
13) Zásady hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice      
       Usnesení č.244/ZM/2003   
14) Členství města Strakonice ve sdružení pro výstavbu R4 a D3     
       Usnesení č.245/ZM/2003   
15) Příprava na privatizaci Pivovaru Strakonice 
      a) Schválení úvěru 
             Usnesení č.246/ZM/2003   
      b) Založení provozovatelské společnosti           
       Usnesení č.247/ZM/2003   
16)  a) Povodňový fond města Strakonice – dodatek ke smlouvě č. 03 – 106                
             Usnesení č.248/ZM/2003   
       b) Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků                              
              Usnesení č.249/ZM/2003   
       c) Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků                              
              Usnesení č.250/ZM/2003   
       d) Povodňový fond města Strakonice                                                                               
       Usnesení č.251/ZM/2003   
17) Jednací řád Zastupitelstva města         
       Usnesení č.252/ZM/2003   
18) Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš        
       Usnesení č.253/ZM/2003   
19) Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky – manželé Rodovi     
       Usnesení č.254/ZM/2003   
20) Smlouva o přistoupení k závazku s dohodou o způsobu úhrady dluhu – p.Miklas, sl.Černá  
       Usnesení č.255/ZM/2003   
21) a) Zápis č. 3/2003 ze zasedání finančního výboru dne 10.6. 2003 
      b) Zápis č. 4/2003 ze zasedání finančního výboru dne 28.8. 2003   
       Usnesení č.256/ZM/2003   
22) a) Zápis č. 2/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 25.6. 2003 
      b) Zápis č. 3/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.9. 2003   
      c) Zápis č. 4/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 8.10. 2003   
       Usnesení č.257/ZM/2003   
23) Informativní materiály 
       Usnesení č.258/ZM/2003   
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Zahájení jednání  
Usnesení č.195/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřené zápisy z 5.a 6. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 7. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Ing. Treybal, MUDr. Cončevová, Mgr. Pavelka 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Chod, p. Vlasáková 
 
1) Plnění usnesení ZM za I. pol. r. 2003         
Usnesení č.196/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol.  r. 2003 
II. Schvaluje 
vyřazení 196 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.409/ZM/2001, 452/ZM/2001, 507/ZM/2001, 578/ZM/2001, 755/ZM/2002, 
796/ZM/2002, 104/ZM/2003 
IV. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 114 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
2) Doplnění usnesení ZM č. 180/ZM/2003 – zrušení usnesení RM č. 768/2003  
Usnesení č.197/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
zrušit usnesení rady města č. 768/2003 ze dne 4.6.2003 přijaté ve věci zrušení výběrového 
řízení „Rekonstrukce WC Euroškola“, jehož výkon byl pozastaven starostou města dle 
ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Tímto usnesením se doplňuje usnesení ZM č. 180/ZM/2003. 
 
3) Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za I. pol. r. 2003           
Usnesení č.198/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za I. pol. r. 2003 
 
4) Rozpočtová opatření  
Usnesení č.199/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení  a přesuny upraveného  rozpočtu o : 
RO č. 45 ve výši 774 820 Kč 
Dotace na lesy – na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy 
jeho činnost hradí stát. Na zpracování lesních hospodářských osnov , o lesním hospodářském 
plánování apod.  
RO č. 46 ve výši 450 000,- Kč 
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Navýšení výdajů  SPOZ – vítání občánků . Rozpočet r. 2003 je ve výši 800 000,- Kč. Do 
konce června 2003 bylo vyčerpáno 750 000,- Kč (přivítáno 151 dětí).  Do konce roku je 
předpoklad, že bude přivítáno  ještě 90 dětí. 
RO bude kryto z prostředků z min. let.   
RO č. 47 ve výši 600 000,- Kč  
Dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“.  II. čtvrtletí 2003. 
RO č. 57 ve výši  276 000,- Kč 
Dotace do povodňového fondu obce na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi 
v roce 2002. 
RO č. 59 ve výši 420 000,- Kč 
Dotace KÚ na úhradu výdajů poštovného v souvislosti s výplatou dávek st. sociální podpory. 
RO č. 60 ve výši 500 000,-Kč 
Navýšení  příspěvku  na provoz  r. 2003 pro  Šmidingerovu knihovnu.  
Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků z min. let. 
RO č. 63 ve výši 278 000,- Kč 
Dotace KÚ pro základní školy na SIPVZ ( Státní informační politika ve vzdělávání).  
RO č. 64 ve výši 1 700 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na provoz odpadového dvora 
V příjmech bude zvýšení kryto:1 250 tis.Kč – kompenzace dopravy Písek a   450 tis.Kč – 
dotace Ekokom 
RO č. 66 ve výši  8 400 000,- Kč  
Navýšení výdajů na stavbu „ Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Zvolenská čp,.  804 a 
805.  
V příjmech bude RO   kryto  7 800 000,- Kč   VHČ – bytové  hosp.– zálohy (1-11/2003) 
                                                                                      odváděny na účet města      
                                                  600 000,- Kč  z finančních prostředků  min. let  
RO č. 67  ve výši  758 200 ,- Kč 
Dotace – záloha na výdaje související s konáním referenda.  
RO č. 68 ve výši 500 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v JČ „ na           
III. čtvrtletí 2003. 
RO č. 71 ve výši 1 719 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu  školám a  školským zařízením, které je hrazeno z dotace KÚ. 
RO č. 72  ve výši 93 278 500,- Kč    
Přesun  rozpočtu  finančních prostředků   z pol. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů  
                                                                 na pol. 4112 -  Neinvestiční přijaté dotace ze státního   
                                                                                          rozpočtu v rámci souhrnného   

                   dotačního  vztahu                                                
Jedná se pouze o účetní operaci,fin.prostř. byly zahrnuty již ve schváleném rozpočtu.  
RO č. 73 ve výši 370 060,- Kč 
Dotace KÚ na úhradu výdajů za energie a služby v budově bývalého okresního úřadu.  
RO č.74 ve výši 2 490 000,- Kč   
Navýšení  výdajů spojených s reformou veřejné správy. (Důvodová zpráva). 
RO bude kryto v příjmech - 668 000,- úhrada měst Blatná a Vodňany, 
                                             370 060,- úhrada KÚ viz RO č. 73   
                                          1 451 940,-  vratka fin. prostř. vynalož. na likvidaci povodní  v r.   
                                                              2002 
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RO č. 75 ve výši 1 495 000,- Kč 
Navýšení výdajů DPS . Skutečné náklady na realizaci DPS nepřevýší 92 000 tis. Kč tak, jak 
bylo uvedeno v materiálech, které byly předány  dne 13.8.2003   na mimořádném zasedání 
ZM.V předběžném požadavku na RO č. 49 došlo k numerické chybě. 
Rozpočtové opatření  bude kryto : 500 000,-  ve výdajích -  přesunem z autobusových 
zastávek 
                                                       500 000,-   v příjmech – vratka na likv. povodní r. 2002 
                                                       495 000,-   z fin. prostředků min. let.   
RO č.76 ve výši  3 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích z projektů DD Lidická na zahájení realizace 
rekonstrukce DD Lidická. 
RO č. 77 ve výši 450 000,- Kč 
Demolice domu č.p. 313 Bavorova 
RO bud hrazeno přesunem finančních prostředků ve výdajích z komunikací. 
RO č. 78 ve výši 900 000,- Kč 
Příspěvek Okresní nemocnici Strakonice na pořízení nového přístroje – pojízdného 
diagnostického skiaskopicko-skiagrafického zařízení. Příspěvek bude uvolněn pouze 
v případě, že doplatek na výše uvedené zařízení bude uhrazen zřizovatelem tj. Jihočeským 
krajem nebo Ministerstvem zdravotnictví. 
Rozpočtové opatření bude hrazeno z prostředků z minulých let. 
RO č. 79 ve výši 350 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z provozu na investice u PO STARZ – dofinancování 
antikondenzačního opatření. 
(Zůstatek fin. prostředků z min. let  899 tis. Kč). 
RO č. 80 ve výši  6 500 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na investice STARZ-realizace 3. části I.etapy přestavby plaveckého 
stadionu – technologie 25m bazén 
Bude hrazeno z rezervy na rekonstrukce kina OKO  
RO č. 81 ve výši 3 000 000,- Kč 
Na realizaci akce „Oprava –nosné konstrukce, obv. pláště, balkonů – Strakonice , Luční 
447,448,449,450 „  a  zateplení.  
Rozpočtové opatření bude kryto:    978.000,-  Kč – státní dotace 
                                                     2 022 000,-  Kč – z  rezervy na rekonstrukci kina OKO – po           
                                                                                   realizaci těchto opatření je zůstatek  
                                                                                   rezervy na rekonstrukci kina OKO ve výši  
                                                                                   3.478.000,- Kč.   
II. Ukládá:  
Odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření provést. 
III. Bere na vědomí 
přehledy rozpočtových opatření za r. 2003       
  
5) Odpis pohledávek   
Usnesení č.200/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s odepsáním pohledávek města uvedené v přiloženém materiálu (tabulka č.1 – Rozhodnutí 
vydaná: Okresní úřad Strakonice – referát soc. věcí). Schváleno usnesením RM č. 1051/2003 
(33/7) z 3.9.2003. 
II. Bere na vědomí  
přehled pohledávek dle doby splatnosti dle přiložené tabulky 
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6) Okresní nemocnice Strakonice – žádost o finanční příspěvek                 
Usnesení č.201/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Okresní nemocnici Strakonice ve výši 900.000,- Kč na 
pořízení nového přístroje–pojízdného diagnostického skiaskopicko-skiagrafického zařízení 
umístěného na operačním sále. Současně stanovuje podmínku pro čerpání příspěvku města 
doplacením potřebné částky na pořízení přístroje zřizovatelem, tj. Jihočeským krajem nebo 
MZ. 
 
7) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická 625 Strakonice         
Usnesení č.202/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lidická 625 Strakonice 
 
8) 1) Schválení návrhu změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka – změna  
         funkčního  využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funk ční  
         využití „individuální  nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3  
     2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
         nesouhlasech k návrhu změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka –  
         změna funkčního využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na  
         funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
Usnesení č.203/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
návrh změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka – změna funkčního využití „veřejná 
vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní 
zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu změny č. 1 závazné části regulačního plánu Jezárka – změna funkčního využití 
„veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
III. Ukládá 
odboru rozvoje opatřit změnu územně plánovací dokumentace registračním listem a založit 
k územnímu plánu sídelního útvaru Strakonice jako územně plánovací dokumentaci 
 
9) 1) Schválení zadání regulačního plánu „Mezi lesy – I.“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu  
        „Mezi  lesy – I.“ 
    3) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy  
        výhled do  etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy I.“       
Usnesení č.204/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání regulačního plánu „Mezi lesy – I.“ 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Mezi lesy 
– I.“ 
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III. Schvaluje 
zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy výhled do 
etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy I.“ 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje zpracovat a projednat koncept regulačního plánu v souladu s § 21 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 
10) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru 
      Strakonice –  změna funkčního využití „veřejná a vyhrazené zeleň“ na funk ční  
      využití „bloková obytná  zástavba (střední a vysoká podlažnost)“ na pozemcích  č.  
      390/4,565/9,567/2, 1272/12 v k.ú. Strakonice v Husově ul.      
Usnesení č.205/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „veřejná a vyhrazená zeleň“ na funkční využití „bloková obytná zástavba 
(střední a vysoká podlažnost)“ na pozemcích č. 390/4, 565/9, 567/2, 1272/12 v k.ú. Strakonice 
v Husově ulici 
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 
 
11) 1) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
          funkčního  využití „zahrady“ na funk ční využití „individuální nízkopodlažní   
          zástavba městského typu“  na pozemku p.č. 577 k.ú. Nové Strakonice 
      2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k zadání změny závazné části  
           územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití  
          „zahrady“ na funkční využití  „individuální nízkopodlažní zástavba“na pozemku  
          p.č. 577 k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č.206/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice - změna funkčního 
využití „zahrady“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ 
na pozemku p. č. 577 k. ú. Nové Strakonice 
II. Schvaluje 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k zadání změny závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice - změna funkčního využití „zahrady“ a na funkční využití 
„individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p. č. 577 k. ú. Nové 
Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zpracovat návrh změny závazné části územního plánu v souladu s § 31 odst. 2 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, - koncept bude vypuštěn a předložit ho Zastupitelstvu města Strakonice k projednání 
 



 8 

12) Majetkové záležitosti   
  
1) Prima a.s., Raisova 1004/I, Strakonice – žádost o prodej části pozemku p.č. 679/2 v 
k.ú.  Nové Strakonice  - ulice Na Ohradě - vyhlášení záměru 
Usnesení č.207/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice – ulice  Na 
Ohradě, za účelem výstavby bytového domu o výměře cca  600 m2  . Na předmětném 
pozemku se částečně nachází inž. sítě ( kanalizace, teplovody, elekt. rozvod, elekt. osvětlení). 
 
2) Prima a.s., Raisova 1004/I, Strakonice – žádost o prodej pozemků v lokalitě Jezárka 
pro výstavbu čtyřpodlažných domů - vyhlášení záměru 
Usnesení č.208/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1371/1 a1371/32 v k.ú. Strakonice za 
účelem výstavby  čtyřpodlažních domů – lokalita Jezárka. 
 
3) Ing. Miloš Štefl,– žádost o prodej pozemku p.č. 320/229 v k.ú. Přední Ptákovice- 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.209/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 320/229 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 40 m2   
 
4) Ing. Oldřich Šašek, Marie Šašková – žádost o prodej pozemku parc.č. 278/14 o 
výměře 13 m2 v k.ú. Přední Ptákovice-vyhlášení záměru 
Usnesení č.210/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. 278/14 o výměře 13 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice.          
 
5) Petr Kolinger,– žádost o koupi části 1219/7-vyhlášení záměru 
Usnesení č.211/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice o výměře cca 180 
m2 za účelem přístavby RD.        
 
6) INVESTRAK  Strakonice a.s., Raisova 1004  – žádost o prodej pozemku  p.č. 565/9 a 
1272/12 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.212/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 565/9 a 1272/12 v k.ú. Strakonice – lokalita u 
kulturního domu ve Strakonicích. Vyhlášení záměru je podmíněno konečným schválením 
změny ÚP na těchto pozemcích 
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7) VEROLD Strakonice s.r.o., Dopravní 35 , Strakonice – žádost  o odprodej části 
pozemku 
Usnesení č.213/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 250 m2 , 
společnosti VEROLD Strakonice s.r.o. za cenu 400,- Kč/m2. 
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku  
 
8) Prodej nebytových prostorů v ulici Alfonse Šťastného 
Usnesení č.214/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 396/11, o výměře 15,4 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
154/21329 panu Karlu Šípovi, za jeho cenovou nabídku tj.  6.800,- Kč/m2 tj. celkem 104.720,- 
Kč. 
II. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 398/10, o výměře 23 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
230/21329  panu Jiřímu Kolářovi, za jeho cenovou nabídku tj. 4.500,- Kč/m2 tj. celkem 
103.500,- Kč. 
III. Nesouhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 399/12 (obchod), o výměře 23,3 m2 v ul. Alf. Šťastného, 
včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 
461/2, p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického 
podílu 233/21329, za nabízené ceny. 
IV. Souhlasí  
ponechat NP č. 399/12  pro potřeby města s tím, že tento NP bude poskytnut nájemníkům 
domu č.p. 400 – 406 za účelem zřízení kočárkárny a kolárny. 
V. Nesouhlasí 
 s prodejem nebytové jednotky č. 397/10, o výměře 15,6 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
156/21329, za nabízené ceny 
VI. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 397/10, o výměře 15,6 m2 v ul. Alf. 
Šťastného, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku p. č. st. 461/2, p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. 
spoluvlastnického podílu 156/21329  
VII.  Nesouhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 397/11, o výměře 21,4 m2 v ul. Alf. Šťastného, včetně 
souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. st. 461/2, 
p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. spoluvlastnického podílu 
214/21329, za nabízené ceny.  
VIII. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 397/11, o výměře 21,4 m2 v ul. Alf. 
Šťastného, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku p. č. st. 461/2, p. č. st. 462, p. č. st. 463, p. č. st. 464 v k.ú. Nové Strakonice o vel. 
spoluvlastnického podílu 214/21329 
IX. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv 

 
9) Prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice – Havlíčkova ulice o výměře cca 
300 m2 

Usnesení č.215/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 300m2  , přesná výměra 
bude určena na základě GP, firmě Prima a.s., Raisova 1004, Strakonice za cenu 700,- Kč/m2. 
S firmou Prima a.s. bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní na předmětný 
pozemek, kde budou uvedeny podmínky  výstavby (započít s výstavbou do 2 let a ukončit do 
5-ti let ) a následně Kupní smlouva. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Martin Kadlec,– žádost o prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č.216/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na svém původním usnesení ZM č. 59/ZM/2003, kde byl prodej předmětného pozemku 
zamítnut. 
 
11) Jan Herman,– návrh  na revokaci usnesení týkající se směny pozemků 
Usnesení č.217/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení ZM číslo 375/ZM/2001 ze dne 14.2.2001 a číslo usnesení 755/ZM/2002 
ze dne 19.6.2002, týkající se  směny pozemků p.č. 544/2 o výměře 42m2  a pozemku p.č. 
545/4 o výměře 331 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví pana Jana Hermana, a části pozemku 
p.č. 545/8 o výměře 375 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice, vzhledem k 
tomu, že pan Herman nereaguje na výzvy. 
 
12) Přeplocení pozemku  u ZŠ Povážská – Jan a Marta Leškovi,– vyhlášení záměru na 
prodej pozemku 
Usnesení č.218/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 299/3 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře   
37 m2 . 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit odstranění plotu na pozemku p.č. 299/3 v k.ú. Přední Ptakovice 
v majetku města Strakonice. 
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13) Část pozemku p.č. 320/69 v k.ú. Přední Ptákovice o celkové výměře 433 m2 – 
vyřešení jeho užívání  
Usnesení č.219/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 320/69 v k.ú. Přední Ptákovice. 
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej pozemku 
 
14) BYTSERVIS CZ s.r.o., Bezděkovská 30, Strakonice, - žádost zánik předkupního 
práva 
Usnesení č.220/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
se zánikem předkupního práva ke stavební parcele č. 12 o výměře 675 m2,  v k.ú. Nové 
Strakonice pro Město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o zániku předkupního práva. 
 
15) ARAL ČR a.s., V Parku 2294/2, Praha 4 - darovací smlouva týkající se  světelné 
signalizace 
Usnesení č.221/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením darovací smlouvy mezi společností  ARAL ČR a.s., V Parku 2294/2, Praha 4 
(dárce)  a městem Strakonice (obdarovaný), týkající se   

• Světelného signalizačního  zařízení  ST.05  křižovatky  ulic  Písecká-Šťastného  v  
hodnotě    1 281.234,- Kč vč. DPH. 

• Kabelových rozvodů včetně zemních prací a úprav terénu k  bodu 1.a. v hodnotě 
206.816,- Kč vč. DPH 

II. Nesouhlasí 
s převedením daru oplocení ul. Písecká mezi přechody pro chodce v  délce 300 m  
III. Pov ěřuje 
 starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Ladislav a Zdeňka Novákovi, - vyřešení majetkových vztahů pozemek p.č. 608/1 o 
výměře cca  1 m2 , pozemek p.č. 320/1 o výměře cca 18 m2    v k.ú. Přední  Ptákovice 
Usnesení č.222/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku  p.č. 320/1 o výměře cca 18 m2   a pozemku p.č. 608/1 o výměře 
cca 1 m2   manželům Ladislavu a Zdeňce Novákovým, za cenu 500,- Kč/m2.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Prodej stavebních parcel v lokalitě „Jezárky“(p. č.1371/53, p.č. 1371/51, p.č.1371/50, 
p.č.1371/97 a p.č.1371/65, p.č.1371/100, p.č.1371/103, p.č.1371/87 a 1371/63).  
Usnesení č.223/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Souhlasí  
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s prodejem pozemků níže uvedeným kupujícím: 
a) pozemek p.č. 1371/53 v k.ú. Strakonice za 855 000,-Kč panu Milanu Vadlejchovi a Monice          
Vadlejchové,  
b) pozemek p.č. 1371/51 v k.ú. Strakonice za 710 000,-Kč manželům Kurcům,  
c) pozemek p.č. 1371/50 v k.ú. Strakonice za 640 000,-Kč paní Vladimíře Kubové a Petru 
Kubovi,  
d) pozemek p.č. 1371/97 v k.ú. Strakonice za 373.600,-Kč paní Janě Šefránkové a Jiřímu 
Šefránkovi,  
e) pozemek p.č. 1371/100 v k.ú. Strakonice za 880 000,-Kč panu Jaroslavu Sokolovi a 
Květoslavě Sokolové,  
f) pozemek p.č. 1371/103 v k.ú. Strakonice za 773 000,-Kč panu Vladimíru Trnkovi a Janě  
Trnkové,  
g) pozemek p.č. 1371/87 a 1371/63 v k.ú. Strakonice za 779 000,-Kč panu Martinu Brejchovi 
a paní Miladě Brejchové,  
S budoucími kupujícími bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou 
uvedeny podmínky výstavby (zahájit výstavbu v září 2004 a ukončit v září 2007). 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
18) Prodej stavebních parcel v lokalitě „Jezárky“ - p. č.1371/98  
(parcela číslo 8) v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.224/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Souhlasí  
s prodejem  pozemku p.č. 1371/98 o výměře 780 m2  v k.ú. Strakonice panu Vlastislavu 
Hrachovi, za cenu 800,- Kč/m2  tj. celkem 624.000,- Kč.   
S budoucími kupujícími bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou 
uvedeny podmínky výstavby (zahájit výstavbu v září 2004 a ukončit v září 2007). 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
19) Lidl  Česká  republika  v.o.s., ul.  K Hájům 2/1233,  Praha 5-Stodůlky 155 00 
(prodávající ) -  prodej pozemku p.č. 1248/4 o výměře 1178 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.225/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem pozemku p.č. 1248/4 o výměře 1178 m2  v k.ú. Strakonice – lokalita Beranův 
dvůr, za cenu 1,- Kč/m2, celkem tedy 1178,-Kč od společnosti Lidl  Česká  republika  v.o.s., 
ul.  K Hájům 2/1233, Praha 5-Stodůlky 155 00. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.      
 
20) Výkup pozemku parc.č. 256 o výměře 1119 m2 a pozemku č. 283 o výměře 14533 m2.  
Usnesení č.226/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí: 
s výkupem pozemku parc.č. 256 o výměře 1119 m2 a pozemku č. 283 o výměře 14533 m2 za 
cenu 165,-Kč/m2     a  přijetím daru – kapličky na stavebním pozemku parc.č. 650 od vlastníků:
     Miloslav Fiala,    

Brusák Radko, 
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Leno Andrej PhDr. 
Sivčová Nataša,  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 

            
21) Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. KN 1208/10 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice od Pozemkového fondu ČR  
Usnesení č.227/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezúplatným převodem pozemku p.č.KN 1208/10 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
v průmyslové zóně v lokalitě „ U Blatenského mostu “od Pozemkového fondu ČR. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné  smlouvy.    

 
22)  Městský ústav sociálních služeb Strakonice - předání majetku do správy 
příspěvkové  organizace města Strakonice  
Usnesení č.228/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s předáním majetku dle přílohy v mat. č. 7/7 v celkové hodnotě 1.240.241,60 Kč 
nacházejícího se v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou v Rybniční ul. ve 
Strakonicích (vybavení kuchyně ) do správy Městského ústavu sociálních služeb Strakonice. 
           
23)  Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice - předání majetku do 
správy příspěvkové  organizace města Strakonice  
Usnesení č.229/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s předáním níže uvedeného majetku v nově vybudovaném skateboardovém areálu ve 
Strakonicích v celkové hodnotě  985.501,20 Kč do správy organizace STARZ Strakonice:  
Skateboardové překážky: 
1. minirampa     293.033,10 Kč  DHM 
2. transferový bang     86.311,60 Kč  DHM 
                  34.098,40 Kč  DDHM 
    b) bang       28.770,50 Kč  DDHM 
    c) radius       40.491,80 Kč  DHM 
    d) bang      34.098,40 Kč  DDHM 
    e) radius       22.377,10 Kč  DDHM 
3. velký transfer    101.229,60 Kč  DHM 
4. table         9.590,20 Kč  DDHM 
5. radiusový transfer      35.164,-   Kč   DDHM 
6. a) radius  
7. transfer. bang malý     65.000,10 Kč  DHM 
8. skočka         5.327,90 Kč  DDHM 
9. grindovací trubky        5.327,90 Kč   DDHM 
10. pyramida       86.311,60 Kč  DHM 
11. schody       28.770,50 Kč   DDHM 
12. fun box       34.098,40 Kč   DDHM 
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13. fun box       65.000,10 Kč   DHM 
1 ks  deska s provozním řádem skateboardového   
areálu ve Strakonicích   10.500,- Kč       DDHM 
Celková hodnota majetku:          985.501,20 Kč  
 
24) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.230/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovacími cenami  vyššími než 20.000,- Kč: 
 ZŠ Dukelská  
- tiskárna C 2111 – 11, poř. cena 25.190,- Kč, poř. 30.10.1989, tiskárna značně morálně 
opotřebovaná, byla zařazena společně s počítači v síti v učebně, v současné době tato učebna 
je zrušena, pro školu tiskárna samostatně nevyužitelná, vzhledem ke stáří tiskárna i nevhodná 
k dalšímu využití – dle doloženého posudku.  
STARZ Strakonice 
- počítač PC AMD K 5/100, poř. cena 25.534,- Kč,  poř. 1.10.1997, PC je nefunkční, nelze 
spustit jakýkoliv program, závada na základní desce, monitor bliká, mění barvy. Oprava 
nerentabilní, oprava by převýšila  cenu pořízení nového PC – dle doloženého posudku. 
Výše uvedená tiskárna i počítač nevyužitelné  dle vyjádření informatiků města pro město i pro 
další organizace města Strakonice. 
Městská policie Strakonice  
- fotoaparát Olympus C 960 – pořiz. cena 21.996,60 Kč, nefunkční, dle posudků firem 
ORION  Computer s.r.o. Strakonice a PENTA CZ s.r.o. Strakonice zjištěna závada 
v elektronice přístroje, oprava by byla nerentabilní z důvodu vysoké ceny náhradních dílů, 
přesahující cenu pořízení nového fotoaparátu.  
- fotoaparát Olympus C420 L – poř. cena 28.999,40 Kč, r.poř. 1997, nefunkční dle posudků 
firem ORION Computer s.r.o. Strakonice a PENTA CZ s.r.o. Strakonice zjištěny mechanické 
závady a velké opotřebení fotoaparátu, z důvodu stáří přístroje a velkého opotřebení 
v posudku doporučení fotoaparát vyřadit.  
 
25) Částečná změna usnesení ZM číslo 111/ZM/2003  
Usnesení č.231/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení číslo 111/ZM/2003, kdy automobil bude odprodán 
prostřednictvím bazaru za cenu  29.000,- Kč.  
 
26) Doplnění Zásad prodeje bytů schválených dne 9.5.2001 – omezení prodeje. 
Usnesení č.232/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo, 
že město Strakonice nebude uzavírat smlouvy o prodeji bytů ve vlastnictví města s osobami, 
které mají vůči městu nesplněné závazky (finanční či jiné povahy), nebo s osobami mezi 
nimiž a městem Strakonice probíhá soudní řízení 
II. Rozhodlo, 
že s osobami, s nimiž byla nájemní smlouva na předmětný byt uzavřena přednostně z důvodu 
stabilizace zaměstnanců škol, předškolních zařízení, okresní nemocnice, okresního soudu, 
Armády ČR, Policie ČR, města Strakonice apod. , budou uzavírány smlouvy o prodeji bytů ve 
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vlastnictví města, jestliže tyto osoby jsou ke dni uzavření této smlouvy v pracovním (či 
služebním) poměru k příslušnému zaměstnavateli po dobu nejméně 5 let. 
 
27) Žádost o koupi bytu do vlastnictví – paní Helena Zimmerová. 
Usnesení č.233/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem  bytu č.2 o velikosti 3+1 o výměře 74 m2  paní Heleně Zimmerové podle 
stávajících podmínek (dle Zásad prodeje schválených dne 9.5.2001.) 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
28) Žádost o slevu z kupní ceny bytů: 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nepřijalo   
žádné nové usnesení týkající se snížením kupní ceny pro p. Josefa Zemana, p. Karlu 
Krásovou, a p. Jana Gorčíka,. V platnosti zůstávají usnesení dříve přijatá 
 
29) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům: 
Usnesení č.234/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
Z důvodu změny některých nájemců (přechody nájmů, uvolnění b.j.)  
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 168/ZM/2003 a část usn.č.9/II./24.6.1998: 
a) prodej b.j. č.25  paní Janě Hálové z důvodu zrušení nájmu. 
b) prodej b.j. původním nájemcům dle níže uvedeného seznamu 
II. Souhlasí  
s prodejem b.j. níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, v platném znění 
(zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s usnesením 454/ZM/2001. (nové 
prodeje dle zásad schválených dne 9.5.2001 a starší prodeje dle zásad schválených dne 
10.12.1997.) 
původní nájemce současný nájemce   
Ing. Jiří Vavruška Jakub Vavruška     
Jana Zábranská Jan Breit   
Marie Koucká Václav Koucký   
Marie Uhříčková Bohuslav Uhříček   
Martin Pešta Lucie Vodičková   
Václav Mařík Jana Maříková  

Marcela Bydžovská 
  

 Eva Nováková   
Marie Prokopiusová Marie Lajnerová   
    
Marie Sládková Katarína Bartošová   
Štěpánka Blažková Martin Blažek   
Libuše Kovárnová Patrik Frühauf   
Václav Komrska Milada Komrsková   
Jiří Braun Jana Pastějříková   
Karel Beneš Gabriela Benešová   
Jiří Elleder Ing. Libuše Ellederová   
Oldřich Hesoun Marie Hesounová   
Jarmila Bečvářová Jan Kučera   
Zdeněk Dvořák Anna Dvořáková   
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Milena Ševčíková Vlastimil Vokroj   
Václav Novotný Jiřina Novotná   
Karel Kotrc Marie Kotrcová   
Hilda Zíková Zdeněk Zíka   
Jiřina Barcalová Petr Dvořák   
Evžen Helinger Ladislav Pauch   
Zdeněk Kozlík Miloslava Kozlíková   
Zdeněk Voda Miloslava Vodová   
Helena Hrdličková Jana Hradská   
Pavla Dušková Nikola Kurtá   
Petr Škotko Martin Kadlec   

 
30) Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek. 
Usnesení č.235/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku v níže uvedených bytových domech : 
ulice     
Obránců míru     
Dukelská     

 
31) Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch stavební spořitelny a ČMHB, 
případně jiných bankovních ústavů v případě uzavření úvěrové smlouvy z důvodu 
prodeje bytu. 
Usnesení č.236/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
 se zřízením zástavního práva: 

• k bytu č. 1  (budoucí kupující Lucie Loučková) včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch Českomoravské hypoteční banky 

• k bytu č. 2 (budoucí kupující Jan Gorčík) včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch Stavební spořitelny Wustenrot. 

 
32) Půdní vestavby 
Usnesení č.237/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usn. ZM č104/ZM/2003, na základě kterého byl přidělen půdní prostor v domě manželům 
MUDr. Stanislavu Kubů a MUDr. Beátě Kubů, a v domě– p. Adamu Drančákovi,  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na přidělení půdních prostor v domech č.p. 823 v ul. Žižkova a 203 v ul. 
Klostermannova. 
II. Souhlasí 
s přidělením půdních prostorů včetně spoluvlastnického  podílu na příslušném pozemku a 
s uzavřením smlouvy o výstavbě bytu s níže uvedenými žadateli: 
v ul. Chelčického – Martin Vršek,  
Školní, Pavla Prušáková,  
Dukelská pí. Ilona Hraničková,   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv o výstavbě bytu. 
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33) Modernizace bytového fondu: 
Usnesení č.238/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
přidělit půjčku níže uvedeným žadatelům: 
č. jméno      
1. Pavla Bradáčová      
       
2. MUDr. Jiříčko Jiří      

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy o půjčce. 
 
34) Částečná změna usnesení ZM číslo 147/ZM/2003 – manželé Miloš a Marie Bízkovi 
Usnesení č.239/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s částečnou změnou usnesení číslo 147/ZM/2003, (převedení souhlasu s prodejem pozemku z 
manželů Miloše a Marie Bízkových, na jejich dceru paní Lenku Hruškovou,  
 
35) Stavospol CZ s.r.o. Těšovice 39, Husinec -  žádost o poskytnutí příspěvku na 
vybudování inženýrských sítí. 
Usnesení č.240/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. M ění 
usnesení ZM č. 751/ZM/2002  takto: 
ZM souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy na odkoupení inženýrských sítí a 
komunikace vybudovaných na pozemku parc.č. 578/7 v k.ú. Strakonice pro výstavbu 10 b.j. 
v souladu se Zásadami realizace staveb komunikace a inženýrských sítí obecného zájmu 
včetně části tohoto pozemku pod stavbou komunikace a inženýrských sítí za cenu 250.000,-
Kč a s následným uzavřením vlastní kupní smlouvy na odkoupení inženýrských sítí a 
komunikace vybudovaných na pozemku parc.č. 578/7 v k.ú. Strakonice včetně části tohoto 
pozemku pod stavbou komunikace a inženýrských sítí za cenu 250.000,-Kč a pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
36) DPS Jezárka Strakonice – chronologický popis stavby včetně uzavírání SOD. 
Usnesení č.241/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o postupu prací a uzavřených smlouvách na stavbě „DPS Jezárka Strakonice“.dle 
mat. č. 7/7 
 
37) Městský ústav sociálních služeb Strakonice - předání majetku do správy příspěvkové  
organizace města Strakonice  
Usnesení č.242/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s předáním níže uvedeného majetku v celkové hodnotě 1.623.869,75 Kč nacházejícího se 
v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou v Rybniční ul. ve Strakonicích 
(vybavení interiéru DPS) do správy  Městského ústavu sociálních služeb Strakonice: 
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název majetku      jedn. cena ks      cena celkem
        bez DPH           s DPH 
kuchyňská linka vestavná – vybavená   52.512,-  1  55.150,60 
chladnička podstavná     7.190,-  1  8.784,80 
varný panel       11.480,- 1  14.018,60 
vestav.trouba       13.290,- 1  16.226,80 
jídelní sestava-stůl 800x1600 + 6x židle  20 970,- 1  25.596,40 
kovový regál 2000x1000x400   4 380,-  2  10.713,20 
kovový regál 2000x1000x600   4 980,-  1  6.088,60 
slunečník skládací včetně závaží   800,-  4  3.956,- 
stůl plastový venkovní    1 280,-  4  6.298,40 
židle venkovní s područkami    380,-  16  7.625,60 
židle kancelářská otočná pracovní   5 740,-  1  7.015,80 
židle ratanová, stohovatelná    2 350,-  20  57.600,- 
křeslo ratanové s područkami, stohovatelné  1 510,-  16  29.683,20 
stůl jídelní 1200x800x750    5 220,-  4  25.525,60 
stůl jídelní kruhový prům. 800x750   4 580,-  4  22.402,40 
stolový vozík servírovací, pojízdný   9 300,-  1  11.359,- 
stůl pro PC 1060x500x1570    6 320,-  1  7.723,40 
skříňka policová 930x320x1980   4 260,-  1  5.210,20 
koš odpadkový hygienický s těsněným víkem 1 720,-  1  2.111,40 
koš odpadkový otevřený, válcový jednodílný 1 080,-  3  3.991,80 
televizní přijímač bytový úhlopř. 70 cm,teletext 19 780,- 1  24.144,60 
konzole nástěnná pod televizor   7 413,-  1  7.796,65 
interiérová zeleň živá, střední   4 130,-  1  5.051,60 
věšák stojanový     2 120,-  2  5.198,80 
elektrická lampička stolní s úspor. zdrojem  860,-  1  1.062,20 
čalounění volné na sedací nábytek   770,-  16  15.238,40 
kuchyňka čajová      27.156,-  2  57.028,60 
varný panel 2plot.      2.150,-  2  5.246,-  
lavice pro čekárny 3 ks sedaček + stolek  12 730,- 8  124.244,80 
lavice pro čekárny – 2 ks sedaček   10 610,- 1  12.944,20 
šatní skříně kovové 1850x500x500   4 230,-  13  67.087,80 
úklidová skříň kovová 2000x950x400  9 710,-  5  59.231,- 
šatní lavice bez roštu na obuv délka 2000  3 450,-  1  4.209,- 
šatní lavice bez roštu na obuv délka 1200  3 210,-  1  3.916,20 
stůl atyp. se spod. policí 800x1200   5 860,-  1  7.149,20 
policová skříň dvoukř.- 2015x1170x560  7 840,-  1  9.564,80 
policová skříň dvoukř.- 1450x560x1550  7 460,-  1  9.101,20 
komplet. úklidový vozík    21 390,- 4  104.383,20 
standardní vozík malý 920x700x880   14 210,- 8  138.689,60 
vybavení kanceláře dle rozpisu m.č.2.028A 
pracovní stůl      3 794,-  1  4.628,68 
pracovní stůl      4 513,-  1  5.505,86 
skříň šatní      5 170,-  1  6.307,40 
skříňka horní   otevřená 800    2.016,-  2  4.920,26 
skříňka horní otevřená 400    1.640,-  2  4.001,60 
skříňka spodní zadveř. se soklem 800  4.091,-  3  14.971,84 
skříňka spodní zadveř.se soklem 400  2.963,-  1  3.614,86 
mobilní zásuvkový kontejner    4.479,-  2  10.927,54 
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mobilní stolek pro PC     520,-   2  1.270,02 
výsuv pro klávesnici      831,-  2  2.026,42 
lampička       492,-   2  1.200,48 
židle bez područek      3.905,-  4  19.053,96 
křeslo        5.922,-  2  14.449,68 
konferenční stolek      2.964,-  1  3.616,08 
odpadkový koš otevřený     366,-  2  893,04 
vybavení kanceláře dle rozpisu m.č..2.102A   
pracovní stůl       4.513,-  2  11.011,72 
skříň šatní       5.170,-  1  6.307,40 
skříňka horní otevřená 800     2.016,-  4  9.840,52 
skříňka spodní zadveř. se soklem 800  4.091,-  4  19.961,64 
skříňka spodní zadveř. se soklem 400  2.963,-  2  7.228,50 
mobilní zásuvkový kontejner    4.479,-  2  10.927,54 
mobilní stolek pro PC     520,-   2  1.270,02 
výsuv pro klávesnici      831,-  2  2.026,42 
lampička       492,-   2  1.200,48 
židle s područkou      6.041,-  1  7.370,02 
křeslo        5.922,-  2  14.449,68 
odpadkový koš otevřený     366,-   2  893,04 
hygienický set – zaměstnanci    5.850,-  1  7.137,- 
kovový regál 2000x1000x400   4.380,-  7  37.405,20 
kovový regál 1600x1000x400   4.380,-  8  42.748,80 
kovový regál 2000x1000x600   4.980,-  4  24.302,40 
transportní odklízecí vozík  
BLANCO 1100x700x1000    3.580,-  4  17.470,40 
odpadkový koš s vyjímatelnou vložkou 20 l  2.090,-  2  5.099,60 
zrcadlo v rámečku 600x900    1.730,-  1  2.110,60 
skříňka na klíče 550x380x80    1.150,-  1  1.403,- 
židle celodřevěná, jídelní, stohovatelná  2.620,-  52  166.212,80 
stůl jídelní 1200x800x750    5.220,-  6  38.210,40 
stůl jídelní 800x800x750    4.580,-  4  22.350,40 
stůl jídelní kruhový prům. 1300x750   5.680,-  2  13.859,20 
koš odpadkový otevřený,válcový, jednodílný 1.080,-  3  3.952,80 
televizní přijímač bytový úhlopř. 59cm, teletext 13.230,- 1  16.140,60 
konzole nástěnná pod televizor   7.413,-  1  7.783,65 
tabule informační bílá, nástěnná, magnetická 3.315,-  1  3.480,75 
tabule informační korková, nástěnná   4.036,-  1  4.237,80 
interiérová zeleň živá, vysoká   24.620,- 1  30.036,40 
hodiny nástěnné     1.380,-  1  1.683,60 
Celková hodnota majetku:    1.623.869,75 
Kč  
       
38) Převod sportovišť do vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č.243/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezplatným nabytím níže uvedených nemovitostí do vlastnictví města Strakonice od jejich 
příslušných vlastníků: 
Jedná se o tyto nemovitosti v k.ú. Strakonice: 
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Vlastník Česká republika , příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových: 
p.č. 441/1 (hřiště s atletickým oválem) 
p.č.441/20 
st.p.č.998 ( na této st.p. je stavba – tribuna bez č.p. ve vlastnictví Sportovního klubu 1908) 
st.p.č. 3352 (na této st.p. je stavba bez č.p. – tělocvična  ve vlastnictví TJ ČZ) 
st.p.č.3357 ( na této st.p. je budova  č.p.178 - šatny ve vlastnictví Tenis – klubu) 
Vlastník Sportovní klub 1908 
p.č. 1224/5 (hřiště) 
budova bez č.p.  –tribuna na st. parcele č. 998 (vlastník  st.p.ČR) 
budova bez č.p. (tribuny) na st.parc.č. 3272,3273,3274 ( vlastník st.p. je město Strakonice) 
st.p.č.3613 s  budovou bez č.p. šatna 
st.p.č.3614 s  budovou bez č.p. tribuna 
st.p.č.3615 s  budovou bez č.p. šatna 
p.č. 1248/1 (hřiště - škvára) 
Vlastník TJ ČZ Strakonice 
budova bez č.p. – tělocvična na st.p.č. 3352 ve vlastnictví ČR 
Vlastník Tenis – klub 
č.p. 178 (na st.p.č. 3357 ve vlastnictví ČR) 
II. Pověřuje  
starostu města jednat o konkrétních podmínkách převodu a následného užívání těchto 
sportovišť. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o nabytí předmětných nemovitostí 
 
13) Zásady hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice   
Usnesení č.244/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností ode dne 1.11.2003 předložené Zásady hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Strakonice a k tomuto dni ukončuje účinnost předchozích Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice schválených dne 27.2.2002. 
 
14) Členství města Strakonice ve sdružení pro výstavbu R4 a D3     
Usnesení č.245/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Souhlasí 
s členstvím města Strakonice ve Sdružení pro výstavbu D3 a R4, které je nevládní zájmovou 
organizací fyzických a právnických osob, zabývajících se řešením dopravní situace na území 
hl. m. Prahy, Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje a s podáním přihlášky města 
Strakonice do tohoto sdružení.  
 
15) Příprava na privatizaci Pivovaru Strakonice 
a) Schválení úvěru 
Usnesení č.246/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s. , pobočka Strakonice, na nákup hmotného majetku 
– pivovaru Strakonice, s použitím pohyblivé úrokové sazby (3M PRIBOR + marže  v pevné 
výši 0,58% p.a.) 
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II. Pověřuje 
starostu města Ing. Vondryse podpisem smlouvy 
 
b) Založení provozovatelské společnosti   
Usnesení č.247/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
založit akciovou společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za podmínek uvedených 
v návrhu zakladatelské listiny uvedené v příloze č. 1, 
II. Schvaluje 
znění zakladatelské listiny zakládané akciové společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
dle přílohy č. 1, 
III. Schvaluje 
znění stanov zakládané akciové společnosti Měšťanský pivovar Strakonice,a.s.dle přílohy       
č.1, 
IV. Schvaluje 
složení dozorčí rady zakládané akciové společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. takto: 
- Ing. Jan Přikryl CSc.,  
- JUDr. Petr Szabo,  
- Zdeňka Tomšovicová,  
VI. Rozhodlo 
poskytnout peněžitý vklad ve výši 2.000.000,-Kč jako základní kapitál do zakládané akciové 
společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a ukládá finančnímu odboru MěÚ najít krytí 
této částky 
V. Pověřuje 
starostu města ing. Pavla Vondryse, aby učinil před notářem formou notářského zápisu 
v rozsahu stanoveném tímto usnesením zastupitelstva všechna rozhodnutí nutná k založení a 
vzniku akciové společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
 
16)  a) Povodňový fond města Strakonice – dodatek ke smlouvě č. 03 – 106                
Usnesení č.248/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města 
Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených 
povodněmi v roce 2002 (č. smlouvy 03 - 106) uzavřené mezi městem Strakonice na straně 
jedné a p. Josefem Štréblem, na straně druhé, jehož předmětem bude změna čl. 3 smlouvy tak, 
že poskytovaný příspěvek se snižuje o částku 9.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše zmíněného dodatku 
 
 b) Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků                              
 Usnesení č.249/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím nenávratné dotace z Povodňového fondu města Strakonice ve výši 21.200,- Kč 
manželům Václavovi a Janě Šťastným a nenávratné dotace ve výši 39.800,- Kč manželům 
Aloisovi a Janě Fouňovým 
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II. Souhlasí 
s postupem, podle něhož bude realizováno poměrné snížení prostředků poskytnutých 
z povodňového fondu jednotlivým žadatelům – celková dotace bude rozdělena mezi 
jednotlivé žadatele v poměru prostředků do fondu získaných ku požadovaným, tedy konkrétně 
jednotliví žadatelů obdrží 30 % z jimi původně požadovaných částek 
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města 
Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených 
povodněmi v roce 2002 (č. smlouvy 03 - 082) uzavřené dne 4. 2. 2003 mezi městem 
Strakonice na straně jedné a Ing. Václavem Šťastným a Mgr. Janou Šťastnou, na straně druhé, 
jehož předmětem bude změna čl. 3 smlouvy tak, že poskytovaný příspěvek se navyšuje o 
částku 21.200,- Kč. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města 
Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených 
povodněmi v roce 2002 (č. smlouvy 03 - 084) uzavřené dne 5. 2. 2003 mezi městem 
Strakonice na straně jedné a Aloisem Founěm a Janou Fouňovou, jehož předmětem bude 
změna čl. 3 smlouvy tak, že poskytovaný příspěvek se navyšuje o částku 39.800,- Kč. 
        
c) Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků                              
Usnesení č.250/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s poskytnutím nenávratné dotace v navržené výši z Povodňového fondu města Strakonice 
občanům města uvedeným v příloze materiálu č. 7/20C 
II. Souhlasí 
s postupem, podle něhož bude realizováno poměrné snížení prostředků poskytnutých 
z povodňového fondu jednotlivým žadatelům – celková dotace bude rozdělena mezi 
jednotlivé žadatele v poměru prostředků do fondu získaných ku požadovaným, tedy konkrétně 
jednotliví žadatelé obdrží 30 % z jimi původně požadovaných částek 
III. Ukládá 
odboru rozvoje uzavřít s občany, kterým bude poskytnuta finanční podpora, smlouvu o 
poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města a současně podniknout veškeré další kroky 
související s poskytnutím finančních prostředků těmto občanům (včetně kontrolní činnosti) 
IV. Ukládá 
odboru finančnímu po splnění všech podmínek Programu a uzavření smlouvy mezi 
jednotlivými žadateli a městem Strakonice schválené dotace vyplatit 
 
d) Povodňový fond města Strakonice                                                                               
Usnesení č.251/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí   
ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města Strakonice 
na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi 
v roce 2002 č. 03-083 uzavřené s paní Annou Staňkovou, ke dni 1. 4. 2003 z důvodu úmrtí 
paní Staňkové (přidělený příspěvek z povodňového fondu ve výši 51.000,- Kč dosud nebyl 
čerpán) 
II. Souhlasí  
s uzavřením nové Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města Strakonice na 
úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 
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2002 ve výši 51.000,- Kč s panem Václavem Staňkem, synem paní Anny Staňkové a novým 
vlastníkem bytového domu č.p. 269) 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem výše zmíněné smlouvy 
 
17) Jednací řád Zastupitelstva města   
Usnesení č.252/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice s účinností ode dne schválení. 
       
18) Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Habeš        
Usnesení č.253/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Zřizuje 
osadní výbor v části obce Strakonice – Habeš,  
II. Jmenuje 
členy tohoto osadního výboru Ing. Rudolfa Cihláře, p. Františka Filipa a p. Františka Žahoura, 
III. Volí 
předsedou tohoto osadního výboru Ing. Rudolfa Cihláře. 
 
19) Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky – manželé Rodovi     
Usnesení č.254/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost manželů Rodových o přijetí obecně závazné vyhlášky města, která by omezovala 
provozní dobu v hernách a barech, 
II. Rozhodlo 
nepřijímat obecně závaznou vyhlášku města, která by omezovala provozní dobu v hernách a 
barech, neboť touto formou nelze postihovat případy, v nichž herna či bar dosud nejsou 
v provozu (žádost se týká teprve chystané herny v domě č.p. 10 na Velkém náměstí) a tedy 
není splněna zákonná podmínka, že jejich provozem dochází k neúměrnému obtěžování 
občanů. 
 
20) Smlouva o přistoupení k závazku s dohodou o způsobu úhrady dluhu – p. Miklas, sl. 
Černá  
Usnesení č.255/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přistoupení k závazku s dohodou o způsobu úhrady dluhu v celkové 
výši 195.000,- Kč s p. Davidem Miklasem, a sl. Martinou Černou,  kteří nabyli do podílového 
spoluvlastnictví nemovitosti, k nimž je sjednáno zástavní právo k zajištění pohledávky města 
(půjčka na modernizaci a opravu bytového fondu poskytnutá původním spoluvlastníkům 
manž. Demetrovým, jistina 150.000,- Kč). Dluh bude uhrazen formou splátek takto: 47.000,- 
bude uhrazeno jednorázově při podpisu uvedené dohody, v období říjen 2003 – květen 2007 
bude spláceno 2.000,- Kč měsíčně (44 měsíců, celkem 88.000,- Kč), 60.000,- Kč bude 
uhrazeno jednorázově nejpozději do 31.5.2007, 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy o přistoupení k závazku s dohodou o způsobu úhrady 
dluhu 
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21) a) Zápis č. 3/2003 ze zasedání finančního výboru dne 10.6. 2003 
      b) Zápis č. 4/2003 ze zasedání finančního výboru dne 28.8. 2003   
Usnesení č.256/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 3/2003 ze zasedání finančního výboru dne 10.6. 2003 
b) Zápis č. 4/2003 ze zasedání finančního výboru dne 28.8. 2003  
 
22) a) Zápis č. 2/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 25.6. 2003 
      b) Zápis č. 3/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.9. 2003 
      c) Zápis č. 4/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 8.10. 2003 
Usnesení č.257/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 2/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 25.6. 2003 
b) Zápis č. 3/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.9. 2003  
c) Zápis č. 4/2003 ze zasedání kontrolního výboru dne 8.10. 2003 
 
23) Informativní materiály 
Usnesení č.258/ZM/2003 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
připomínkové a informativní materiály a současně ukládá RM zpracovat tyto materiály a 
zaujmout k jejich problematice stanovisko popř. předložit návrh řešení 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová  
starosta       místostarostka 


