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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 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 5.5. 2004 ve 

velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.395/ZM/2004 
 
1) Majetkové záležitosti 
             Usnesení č.396/ZM/2003-č.397/ZM/2004  
2) Změna usnesení č. 389/ZM/2004 – Prodej inventáře Úřadu práce Strakonice   
       Usnesení č.398/ZM/2004   
 
Zahájení jednání  
Usnesení č.395/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Hanáček, MUDr. Apetauer, RNDr. Havel 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Chod, p. Vlasáková 
 
 
1) Majetkové záležitosti  
 
1)KINO OKO – ú čast na dražbě 
Usnesení č.396/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s nákupem nemovitosti – části budovy kina OKO č.p. 64 s pozemkem st.p.č. 96/3 vše v k.ú. 
Nové  Strakonice – formou dobrovolné dražby konané na návrh Jiřího Šajny, likvidátora 
Restaurace a jídelny, s.p. v likvidaci, dražebníkem - společností J.L.G. AUKCE, s.r.o., IČ 
26219956. Zastupitelstvo města dále v souladu s dražebními podmínkami souhlasí se 
složením dražební jistoty ve výši 85.000,- Kč na účet dražebníka a stanoví maximální výši 
kupní ceny na 255.000,- Kč.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu složit na účet dražebníka dražební jistotu ve výši 85.000,- Kč. 
 
2)POVODÍ VLTAVY, státní podnik, závod Horní Vltava,  Litvínovická 5, České 
Budějovice – směna pozemků  
Usnesení č.397/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 160 
m2  v majetku města Strakonice  za pozemky p.č. 217/4 (výměra 309 m2) a 237/16 (výměra 11 
m2) v k.ú. Strakonice – Bavorova ulice, v majetku Povodí Vltavy s.p.. 
II. Souhlasí  
se směnou  části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 160 m2  v majetku 
města Strakonice  za pozemky p.č. 217/4 (výměra 309 m2) a 237/16 (výměra 11 m2) v k.ú. 
Strakonice – Bavorova ulice, v majetku Povodí Vltavy s.p., a to po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty a v případě, že o uvedené pozemky nebude mít zájem jiný uchazeč. Cena 
pozemků bude stanovena městem Strakonice, rozdíl v hodnotách směnovaných pozemků 
bude na základě tohoto ocenění vyrovnán.  
 
2) Změna usnesení č. 389/ZM/2004 – Prodej inventáře Úřadu práce Strakonice  
Usnesení č.398/ZM/2004 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou usnesení č. 389/ZM/2004, bod I., ze dne 10.3.2004 na základě přiloženého dopisu 
z Úřadu práce ve Strakonicích, tzn. z převodu se vyjímají movité věci (viz. předložený mat.  
č.10/2 )v hodnotě 94.450,- Kč. Celková hodnota převáděného inventáře bude činit  692.650,- 
Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová  
starosta       místostarostka 
 


