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U s n e s e n í 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 15.3. 2006 ve 

velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice 
- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.833/ZM/2006 
 
1) Plnění usnesení ZM za II. pol. r. 2005       
         Usnesení č.834/ZM/2006  
2) OZV města Strakonice č. 3/2006 o provedení speciální ochranné deratizace  
         Usnesení č.835/ZM/2006  
3) Podněty ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
    Strakonice: 
a) Územní plán města Strakonice     
         Usnesení 836/ZM/2006  
b) Změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č.  
    143/7 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice       
         Usnesení č.837/ZM/2006  
c) Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území  
    s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na  
    pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 a  p.č. 1089/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
         Usnesení č.838/ZM/2006  
d) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u  
    Strakonic, obec Strakonice         
         Usnesení č.839/ZM/2006  
e) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální 
    nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u 
    Strakonic, obec Strakonice         
         Usnesení č.840/ZM/2006  
f) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba venkovského typu“ na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú.  
    Dražejov u Strakonic, obec Strakonice        
         Usnesení č.841/ZM/2006  
g) Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území  
    s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na  
    pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice  
         Usnesení č.842/ZM/2006  
h) Změna funkčního využití „orná půda“ a na území s funkčním využitím „individuální  
     nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK  
     v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice        
         Usnesení č.843/ZM/2006  
i) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú.  
    Modlešovice, obec Strakonice         
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         Usnesení č.844/ZM/2006  
j) Změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice  
    pohonných hmot“ na území s funkčním využitím „veřejná vybavenost“ v prostoru u  
    komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a Nové Strakonice, obec Strakonice   
         Usnesení č.845/ZM/2006  
k) 1) Změna č. 25 – změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací  
         stanice“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve  
         Strakonicích 
     2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
          k  návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna č. 25  
     3) Obecně závazná vyhláška o závazných částech změny územního plánu sídelního útvaru  
          Strakonice – změny č. 25 a veřejně prospěšných stavbách 
         Usnesení č.846/ZM/2006  
4) Projekt „Otavská cyklistická stezka – informační body“ - spolufinancování projektu 
     z prostředků  města Strakonice        
         Usnesení č.847/ZM/2006  
5) ZŠ Povážská – výstavba nové školy (financování)    
         Usnesení č.848/ZM/2006  
6) Rozpočtová opatření         
         Usnesení č.849/ZM/2006  
7) Stanovení odměn členům výborů a komisí (nečlenů ZM) za r. 2005   
         Usnesení č.850/ZM/2006  
8) Stanovení odměn členům ZM za r. 2006  
         Usnesení č.851/ZM/2006  
9) Majetkové záležitosti         
       Usnesení č.852/ZM/2006-891/ZM/2006 
10) TST a.s. –  a) Zpráva představenstva za rok 2005 
                        b) Návrh rozdělení zisku 
                        c) Strategické záměry 
                        d) Program jednání VH  TST a.s.       
         Usnesení č.892/ZM/2006  
11) Informativní zprávy o hospodaření ROS,a.s., Odpady Písek, s.r.o. a TS Strakonice s.r.o.  
         Usnesení č.893/ZM/2006  
12) TS - Kalkulace ceny vodného a stočného na vodohospodářský r. 2006  
         Usnesení č.894/ZM/2006  
13) Grantový program pro oblast kultury na r. 2006      
         Usnesení č.895/ZM/2006  
14) a) Zápis č.8/2005 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.12. 2005 
      b) Zápis č.1/2006 ze zasedání finančního výboru ze dne 28.2. 2006 
         Usnesení č.896/ZM/2006  
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Zahájení jednání  
Usnesení č.833/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) navržený program jednání včetně navržených úprav 23. zasedání Zastupitelstva města  
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Cončevová, Mgr. Pavelka, Mgr. Baborová 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Vávra, MUDr. Apetauer 
 
1) Plnění usnesení ZM za II. pol. r. 2005        
Usnesení č.834/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol.  r. 2005 
II. Schvaluje 
vyřazení 125 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Schvaluje 
vyřazení usnesení č. 611/ZM/2005, 718/ZM/2005, 768/ZM/2005 do evidence usnesení 
s trvalou platností 
IV. Revokuje 
usnesení č.310/ZM/2000, 504/ZM/2001, 567/ZM/2004 
V. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 132 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
2) OZV města Strakonice č. 3/2006 o provedení speciální ochranné deratizace 
Usnesení č.835/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 3/2006, o provedení speciální 
ochranné deratizace, která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území města 
Strakonice.  
II. Ukládá 
odboru životního prostředí zajistit úkony spojené s provedením speciální ochranné deratizace  
 
3) Podněty ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
    Strakonice 
a) Územní plán města Strakonice     
Usnesení č.836/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s projednáním územního plánu města Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci 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 
 
b) Změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č.  
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    143/7 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice       
Usnesení č.837/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č. 143/7 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice. 
 
c) Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území  
    s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na  
    pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 a  p.č. 1089/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č.838/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území s funkčním využitím 
„individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 
a p.č. 1089/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
 
d) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u  
    Strakonic, obec Strakonice         
Usnesení č.839/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
 
e) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální 
    nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u 
    Strakonic, obec Strakonice         
Usnesení č.840/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
 
f) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba venkovského typu“ na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú.  
    Dražejov u Strakonic, obec Strakonice        
Usnesení č.841/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba venkovského typu“ na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice 
II. Ukládá 
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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, v  platném znění 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
 
g) Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území  
    s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na  
    pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice  
Usnesení č.842/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území s funkčním využitím 
„individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a 
p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
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, v  platném znění 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
 
h) Změna funkčního využití „orná půda“ a na území s funkčním využitím „individuální  
     nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK  
     v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice        
Usnesení č.843/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice 
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, v  platném znění 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
 
i) Změna funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální  
    nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú.  
    Modlešovice, obec Strakonice         
Usnesení č.844/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice 
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, v  platném znění 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
 
j) Zm ěna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací stanice  
    pohonných hmot“ na území s funkčním využitím „veřejná vybavenost“ v prostoru u  
    komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a Nové Strakonice, obec Strakonice   
Usnesení č.845/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na 
území s funkčním využitím „veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. 
Strakonice a Nové Strakonice, obec Strakonice 
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, v  platném znění 
III. Souhlasí 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
 
k) 1) Změna č. 25 – změna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací  
         stanice“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve  
         Strakonicích 
     2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
          nesouhlasech k  návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice –  
          změna č. 25  
     3) OZV o závazných částech změny územního plánu sídelního útvaru Strakonice –  
          změny č. 25 a veřejně prospěšných stavbách 
Usnesení č.846/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
svolání řádného ZM, na němž bude podrobně projednána změna funkčního využití  
„parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ 
v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
II. Ukládá 
RM znovu projednat tento bod s ČSAD STTRANS a zpracovat oboustrannou smlouvu 
s právními garancemi dodržení původního návrhu s termínem do konce dubna 
 
4) Projekt „Otavská cyklistická stezka – informační body“ - spolufinancování projektu  
    z prostředků města Strakonice 
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Usnesení č.847/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o žádosti o finanční příspěvek na projekt „Otavská cyklistická stezka – informační 
body“, která byla podána do Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko, Priority 1 – Hospodářský rozvoj, Opatření 1.2 – 
Cestovní ruch, volný čas a rekreace  
II. Souhlasí 
v případě získání finančního příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na spolufinancování realizace 
projektu „Otavská cyklistická stezka – informační body“ 
 
5) ZŠ Povážská – výstavba nové školy (financování) 
Usnesení č.848/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v případě potřeby po zahájení stavby ZŠ Povážská využití dodavatelského úvěru za  
následujících podmínek: 
- splácení bude rozloženo na dobu max. 10 let 
- splátky budou probíhat v rovnoměrných čtvrtletních splátkách  
- výše úroku bude stanovena jako 3M PRIBOR plus marže ve výši 1,30% p.a. 
- poplatek za „odloženou platbu“ je stanoven na 0,125% z této platby  
II. Ukládá 
RM  zapracovat tyto podmínky do smlouvy o dílo (dodatku) 
 
6) Rozpočtová opatření 
Usnesení č.849/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 136 ve výši   2 859 300,- Kč 
Účelová dotace od SFDI na akci „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“. 
RO č. 137 ve výši  7 971 641,- Kč 
Doplatek dotace od SFŽP po vyúčtování akce  „Sanační práce na ČOV a kanalizacích“. 
RO č. 138 ve výši  2 667 300,- Kč 
Investiční dotace od SFRB  na akci  - Výstavba 8 b.j.  – stavebními úpravami a vestavbou do  
půdních prostor budov č.p. 800 – 803 Husova ul. 
Rozpočtová opatření byla provedena v souladu s usnes. č. 818/ZM/2005  a  zapracována do 
rozpočtu r. 2005. 
II. Schvaluje 
změny  v  rozpočtu o : 
RO č. 2  ve výši 300 000,-  Kč 
Navýšení výdajů  na sociální oblast – dle požadavku odboru sociálního. 
Rozpočtové opatření  bude kryto z prostředků z minulých let.  
RO č. 3 ve výši  92 970 440,- Kč 
Zvýšení  rozpočtu na r. 2006 o akce, na kterých byly práce zahájeny v průběhu roku 2005 a 
které nebyly v r. 2005 uhrazeny.  
Rozpočtové opatření  bude kryto z prostředků z minulých let.  
RO č. 4  ve výši  8 000  000,- Kč 
Navýšení položky oprav a rekonstrukcí  komunikací  
RO bude kryto z prostředků z  minulých let. 
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RO č. 6 ve výši  4 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů  - zařazení akce – Hrad Strakonice Objekt SO 04 ZUŠ. 
RO bude kryto z prostředků z minulých let. 
III. Ukládá: 
odboru finančnímu  schválená rozpočtová opatření provést 
 
7) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2005  
Usnesení č.850/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno y) pro členy výborů a § 84 odst. 4 
pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na 
jednání výboru a komise v roce 2005. 
 
8) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM  
Usnesení č.851/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č.50/2006 ze dne 
28.2.2006 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  1.3.2006 
členům RM                                                  ve výši 2 200,- Kč/měsíc 
předsedům výborů ZM a komisí RM          ve výši 2 020,- Kč/měsíc 
členům výborů ZM a komisí RM                ve výši 1 730,- Kč/měsíc 
členům ZM                                                  ve výši    740,- Kč/měsíc  
II. Stanovuje 
neuvolněným členům ZM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu, s platností od 1.3.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne se 
jim odměna pouze za jednu z nich. 
III. Souhlasí 
s vyplacením rozdílu mezi výší měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů za období 
1.1.2006 do 28.2.2006. 
 
9) Majetkové záležitosti 
1)  Ing. Josef Kohout, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.852/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 574/6 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
100m2. 
 
2) Ing. Karel Chod, Strakonice  - žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru  
Usnesení č.853/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 30 m2 z důvodu 
uložení inženýrských sítí v předmětném pozemku a z důvodu nedokončené výstavby 
chodníku. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
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3) Mgr. Jana Malinová, Stanislav Malina, Strakonice – žádost o odkoupení části 
pozemku – vyhlášení záměru, prodej pozemku 
Usnesení č.854/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. st. 4089 v k. ú. Strakonice o výměře 1 m2. 
II. Souhlasí 
s prodejem předmětného pozemku p. č. st. 4089 v k. ú. Strakonice o výměře 1 m2, manželům 
Mgr. Janě a Stanislavu Malinovým, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce, za cenu 500,- Kč/m². 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Vlastníci bytů v domě č.p. 144, 336 v ul. Klostermannova - žádost o prodej části 
pozemku parc. č. 645/3 v k.ú. Nové Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č.855/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku par.č. 645/3 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 200 m2. 
 
5) Směna pozemků s akciovou společností Zemědělské zásobování a nákup, a. s. – 
vyhlášení záměru + směna 
Usnesení č.856/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usn. č. 386/ZM/2004 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p. č. 722/6 o výměře 190 m2 a p. č. 724/12 o 
výměře 31m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Zemědělské zásobování a nákup, a. s., 
správa Strakonice, Radošovice 83, za část pozemku parc. č. 715/2 o výměře cca 471 m2 ve 
vlastnictví města Strakonice, vše v k. ú. Nové Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy  na směnu části pozemku p. č. 722/6 o výměře 190 m2 a p. č. 
724/12 o výměře 31 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Zemědělské  zásobování a 
nákup, a. s., správa Strakonice, Radošovice 83, za část pozemku parc.č. 715/2 o výměře 471 
m2 ve vlastnictví města Strakonice v k. ú. Nové Strakonice, a to po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Rozdíl ve směňovaných výměrách 
bude řešen doplatkem ceny, a to ve výši 500,-Kč za m2. 
 
6) Josef Zíka, Helena Zíková, Strakonice – opětovná žádost o směnu pozemků – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.857/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení č. 802/ZM/2005.    
 
7) Vladimír Soukup, Strakonice – prodej pozemku  
Usnesení č.858/ZM/2006 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p. č. 43/8 v k. ú. Přední Ptákovice o výměře 102 m2 panu Vladimíru 
Soukupovi, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.         
 
8) Vladimír Sklář, Křemže 382 03 – prodej pozemku v lokalitě Jezárka 
Usnesení č.859/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemků p. č. 1371/97 o výměře 467 m2 a p. č. 1371/65 o výměře 374 m2 v k. ú. 
Strakonice za cenu 800,- Kč/m2  panu Vladimíru Skláři, Křemže 382 03. Prodej  bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní (standardní smlouva stanovená pro prodej pozemků 
v lokalitě Jezárky za účelem výstavby RD). 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) Miloslav Kalivoda, Strakonice – prodej části pozemku  
Usnesení č.860/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p. č. 469/1 dle PK o výměře cca 21 m2 za cenu 500,- Kč/m2 panu 
Miloslavu Kalivodovi, Strakonice (přesná výměra bude určena na základě nového 
geometrického plánu). Jedná se o pozemek pod stavbou žadatele. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
10) Pavel a Gabriela Stibranyi, Strakonice – prodej části pozemku  
Usnesení č.861/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p. č. 320/1 v k. ú. Přední Ptákovice o výměře cca 6 m2  manželům 
Pavlu a Gabriele Stibranyi, Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2 .  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) Manželé Ing. Vladimír a Bohumila Voříškovi, Strakonice –  prodej části pozemku  
Usnesení č.862/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p. č. 147/1 v k. ú. Strakonice o výměře cca 60 m2, přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu, za cenu 500,- Kč /m2  manželům Ing. Vladimíru 
a Bohumile Voříškovým, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
12)  Pan Karel Krýsl, Strakonice –  prodej pozemku  
Usnesení č.863/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s prodejem  části pozemku p. č. 1018/1 a  části pozemku p.č.  997/9  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře cca 180 m2  za cenu 500,- Kč/m2, přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu,  panu  Karlu Krýslovi, Strakonice, a to pouze za podmínky odstranění 
nepovolené stavby na pozemku města před vlastním prodejem. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
14) Výkup pozemku parc. č. st. 3 o výměře 201 m2 v k. ú. Modlešovice. 
Usnesení č.864/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku parc. č. st. č. 3 o výměře 201 m2 v k. ú. Modlešovice za cenu 150,-Kč za 
m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Výkup pozemku parc. č. 679/12, 726/19 - pod komunikací v ul. Na Ohradě. 
Usnesení č.865/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku parc. č. 679/12 o výměře 317 m2 a 726/19 o výměře 2 m2 vše v k. ú. 
Nové Strakonice za cenu 150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.        
 
16) Výkup pozemků parc. č. 787/10 a 787/11 - ostatní plocha na sídl. 1.Máje. 
Usnesení č.866/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku parc. č.787/10 o výměře 374 m2 a 787/11 o výměře 11 m2 v k. ú. 
Strakonice za cenu 150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Výkup pozemků parc. č. st. 37/4, parc. č. 38/1, parc. č. st. 38/2, parc. č. st. 38/3, vše 
v k. ú. Strakonice. 
Usnesení č.867/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení ZM č. 795/ZM/2005. 
II. Souhlasí 
s výkupem pozemků parc. č. st.37/4 o výměře 1429 m2, parc. č. st.38/1 o výměře 52 m2, parc. 
č. st. 38/2 o výměře 486 m2 a p. č. st. 38/3 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Strakonice, jejichž je 
podílovým spoluvlastníkem, a to podílem 6/48, za cenu dle znaleckého posudku, to je  
711.690,-Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Výkup pozemku parc.č. 679/20 o výměře 162 m2 v k.ú. Nové Strakonice. 
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Usnesení č.868/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku parc.č. 679/20 o výměře 162 m2 v k.ú. Nové Strakonice maximálně za 
cenu dle  usnesení ZM č.420/ZM/2004. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno předchozím 
uzavřením budoucí smlouvy kupní s novým nabyvatelem (viz č. usn. 420/ZM/2004)  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Společenství vlastníků domu č. p. 461 – žádost o vyřešení majetkových vztahů v okolí 
domu č. p. 461 v ul. Luční, Strakonice. 
Usnesení č.869/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem části pozemku parc. č. 625/10 v k. ú. Nové Strakonice a s bezúplatným převodem 
pozemku parc. č. 625/8 v k. ú. Nové Strakonice. 
II. Souhlasí  
s vyřazením žádost z evidence. 
 
20) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky ve směru na Radošovice. 
Usnesení č.870/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem částí pozemků parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 v k. ú. Nové Strakonice zasahující pod 
budoucí cyklostezku  a pod přilehlý zelený pás mezi komunikací a cyklostezkou, která bude 
vedena ze Strakonic do Radošovic, za cenu 50,-Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
21) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky ve směru na Nový Dražejov. 
Usnesení č.871/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem všech částí pozemků v k. ú. Strakonice a k. ú. Dražejov u Strakonic zasahujících 
pod budoucí cyklostezku  a pod přilehlý zelený pás mezi komunikací a cyklostezkou, která 
bude vedena podél komunikace ze Strakonic (Kaufland) do Nového Dražejova, za cenu 50,-
Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
22) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky a komunikace v zóně 
„Katovická“. 
Usnesení č.872/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem částí všech pozemků v zóně „Katovická“ v k. ú. Strakonice zasahujících pod 
budoucí komunikaci, pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý zelený pás mezi komunikací a 
cyklostezkou, za cenu 50,-Kč/m2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
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23) ČZ a.s. Strakonice – výkup kanalizačního sběrače a části vodovodu. 
Usnesení č.873/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem kanalizačního sběrače a části vodovodu ( realizovaného společností ČZ, a.s.) 
uloženého v pozemku p. č. 43/3, 406/1, 601/3, 714/3, 714/4, 715/3, vše v k. ú. Nové 
Strakonice, za cenu 200.000,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Společenství vlastníků bytů domu Zahradní č. p. 808 – 809, Strakonice – žádost o 
udělení výjimky na proplacení 10-ti procentní slevy z prodeje bytů. 
Usnesení č.874/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s proplacením 10-ti procentní slevy z prodeje bytů v domech č. p. 808 - 809, v ul. Zahradní ve 
Strakonicích. 
 
25) Vyhodnocení nabídek na přímý prodej b. j. č. 4/1125 , ul. Čelakovského, Strakonice I 
– 3+1, o výměře 74,10 m2.    
Usnesení č.875/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem b. j. 4/1125 v domě č. p. 1125 v ul. Čelakovského včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku pí Janě Kozákové, Strakonice,  za  cenu 921.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
26) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům. 
Usnesení č.876/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem bytových jednotek 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 platnými Zásadami 
prodeje bytů.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
stav. parcela č. 497 o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.780,-Kč 
č. 
b.j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Pejchal František 
Pejchalová Anna 

2+1 60,90 

2 Štěpánková Zdeňka 2+1 68,90 
3 Plánek Jiří  

Plánková Věra 
2+1 62,10 

4 Scheinostová Kateřina 2+1 67,50 
5 MUDr.Vlasáková Otylie 

Vlasák Jaromír 
2+1 60,70 



 14 

6 Trtková Anna 2+1 70,00 

stav. parcela č. 978 o výměře 171 m2 v k. ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.980,-Kč 
č. 
b.j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Cibulka Karel  
Cibulková Anna 

2+1 59,30 

2 Poklopová Marie 
Poklop Karel 

2+1 59,00 

3 Altová Jana  2+1 60,50 
4 Karasová Jaroslava 2+1 60,00 
5 Kubičková Anna 2+1 61,30 
6 Švarc Rostislav 

Švarcová Iveta 
2+1 61,10 

stav. parcela č. 979 o výměře 156 m2 v k. ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.980,-Kč 
č. 
b.j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Babor Karel 2+1 62,70 
2 Beroušková Bohuslava 2+1 60,20 
3 Ing. Klečka Martin 

MUDr.Klečková Andrea 
2+1 61,50 

4 Kubičková Dobroslava 2+1 60,80 
5 Kulíř Miloš 

Kulířová Iva 
2+1 61,10 

6 Zimanzlová Anna 2+1 62,40 

stav. parcela č. 980 o výměře 170 m2 v k. ú. Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.980,-Kč 
č. 
b.j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Kubiš Jan 2+1 62,30 
2 Bečvářová Jaroslava 2+1 63,70 
3 Kolibáčová Věra 2+1 62,30 
4 Růžičková Michaela 2+1 64,80 
5 Mašek Alois 

Mašková Anna 
2+1 62,90 

6 Binnhack Bronislav 
Binnhacková Věra 

2+1 64,50 

stav. parcela č. 981 o výměře 162 m2 v k. ú.Strakonice 
cena za m2 podlahové plochy: 2.980,-Kč 
č. b. 
j. 

nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Kopecký Michal 
Bubíková Daniela 

2+1 65,00 

2 Baloun Josef 
Balounová Marta 

2+1 61,50 

3 Ing. Řezníček Břetislav 
Řezníčková Hana 

2+1 63,30 

4 Staňková Anna 2+1 63,60 
5 Božovská Naděžda 2+1 64,40 
6 Bryndová Růžena 2+1 64,60 

 
27) Pan František Roček, Strakonice – žádost o udělení výjimky ohledně koupi bytu. 
Usnesení č.877/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s posunutím termínu úhrady ceny bytu č. 3 v domě za původně stanovenou cenu v souladu 
s usnesením č. 531/ZM/2004. 
 
28) Paní Šípová Marie, Strakonice – žádost o udělení výjimky ohledně koupi bytu. 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nepřijalo 
žádné navrhované usnesení týkající se  posunutí termínu úhrady ceny bytu č. 11 v domě za 
původně stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004. Další varianty usnesení 
s ohledem na projednávanou problematiku nebylo možné navrhnout a tudíž odsouhlasit. 
V souladu s jednacím řádem ZM Strakonice čl.VI, odst. 1, písm. c) byl návrh prohlášen za 
zamítnutý.Zůstává tedy v platnosti dříve přijaté usnesení. 
 
29) Postoupení práv a povinností z budoucí smlouvy o nájmu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací a smlouvy o nájmu bytu s panem Jaroslavem Krupkou, bytem 
Strakonice. 
Usnesení č.878/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 807/ZM/2005. 
II. Souhlasí 
s postoupením práv a povinností ze „Smlouvy o uzavření Budoucí smlouvy o nájmu a o 
uzavření budoucí smlouvy darovací“ a dále ze „Smlouva o nájmu bytu“ uzavřené na byt 1+1 
v domě č. p. 404 v ul. Nádražní (vestavba) s p. Jaroslavem Krupkou na p. Zdeňka Lopatku,  
Strakonice za podmínky úhrady všech pohledávek vůči městu Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody o postoupení práv a povinností. 
 
30)  Pan Radek Pilc, Strakonice II, 3+1, o výměře bytu 74,53 m2 a Iva Míková, 
Strakonice II, 2+1, o výměře 55,74  m2 – žádost o schválení dohody o výměně bytů. 
Usnesení č.879/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení „Smlouvy o výstavbě se smlouvou o uzavření budoucí 
smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací“ na b. j. č. 21 o velikosti 2+1 
v domě č. p. 75 s paní Ivou Míkovou (roz. Kubovou), Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením „budoucí smlouvy darovací“ na byt č. 22 o velikosti  3+1 v domě č. p. 75 s paní 
Ivou Míkovou s doplatkem kupní ceny ve výši 316.468,-Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy a dohody. 
 
31) Modernizace bytového fondu.  
Usnesení č.880/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením půjčky manželům Milanovi a Marii Kovářovým, bytem Strakonice, na zateplení 
obvodového pláště včetně oken ve výši 50.000,-Kč  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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32) Přidělení půdního prostoru v domě č.p. 60 a 156 v ul. Bezděkovská a č.p. 11 a 49 
v ul. Heydukova. 
Usnesení č.881/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 698/ZM/2005 ze dne 22. 6. 2005 – přidělení půdního prostoru č. p. 60 
v ul. Bezděkovská pro p. Daniela Rajnocha, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s přidělením půdního prostoru:  
-  v  č.p. 60 v ul. Bezděkovská p. Marku Zákosteleckému, Strakonice, 
- v  č.p. 156 v ul. Bezděkovská p. Bohumilu Strakovi, 538 34 Rosice u Chrasti, okr. Chrudim. 
- v  č.p. 11 v ul. Heydukova p. Martinovi Koubovi,  
- v  č.p. 49 v ul. Heydukova p.Janu Koubovi,  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem smluv o výstavbě. 
 
33) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace MěKS 
Strakonice. 
Usnesení č.882/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě 3.919.126,- Kč  
do správy příspěvkové organizace MěKS  Strakonice. Jedná se o technologii promítání v kině 
OKO ve Strakonicích.  
 
34) Město Písek – bezplatný převod ideální ½ budov dotřiďovací linky včetně zařízení, 
na pozemcích st. p. č. 423, st. 422/1 a st. parc. č. 422/2 v k. ú. Smrkovice. 
Usnesení č.883/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným převodem ideální ½ budov dotřiďovací linky včetně zařízení, na pozemcích st. 
p. č. 423 o výměře 101 m2, st. 422/1 o výměře 582 m2 a st. parc. č. 422/2 o výměře 134 m2 
v k. ú. Smrkovice na město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
35) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uplatnění předkupního práva 
k ideálním ¾ nemovitostí v areálu Strakonického hradu.  
Usnesení č.884/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s neuplatněním předkupního práva k spoluvlastnickému podílu o velikosti ideálních ¾ 
nemovitostí a to č. p. 50 na stav. parc. č. 1/4, stavbou bez č.p. na st. p. č. 1/3, pozemků st. p.č. 
1/4 , st. p. č. 1/3 a poz. p. č. 6/2, vše v k. ú. Nové Strakonice.       
 
36) Obec Radošovice – žádost o vyřešení nesrovnalostí v katastru nemovitostí. 
Usnesení č.885/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
se sepsáním souhlasného prohlášení, týkající se pozemků dle PK  p. č. 563/2 a 566 v k. ú. 
Nové Strakonice, kde by bylo prohlášeno, že se jedná o pozemky ve vlastnictví obce 
Radošovice.   
Řešení vzniklé situace je plně v kompetenci KÚ. 
 
37) Paní Eva Uhlíková, Strakonice – doplnění usnesení ZM. 
Usnesení č.886/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení ZM č. 618/ZM/2005, týkající se termínu odstranění stavby 
nacházející se na sousedním pozemku, a to do 31. 12. 2006. V případě neodstranění zbývající 
části stavby pani Uhlíkové  – nosná zeď – tj. část zasahující cca 10 cm  na sousední pozemek 
v majetku města, se stanoví smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč. 
 
38) Žádost o vyjádření k uvažované stavbě inženýrských sítí a přístupové komunikace 
dle zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu. 
Žadatel: Vlasta Beníšková, Strakonice, v zastoupení Miloslav Founě, Vimperk 
Usnesení č.887/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy, kde předmětem koupě jsou 
hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace) a komunikace s asfaltovým povrchem včetně 
části dotčeného pozemku p. č. dle KN 186 v k. ú. Dražejov u Strakonic za celkovou cenu 
600.000,- Kč,-. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  
předmětné stavby komunikace a inženýrských sítí za předpokladu  kolaudačního rozhodnutí 8 
RD dle investičního záměru výstavby.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru posouzení projektové dokumentace stavby dle bodu I. a pověřuje ho 
přejímkou uvedené stavby. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
39) AMAFILTER spol. s r.o., Strakonice – žádost o posunutí termínu splatnosti smluvní 
pokuty. 
Usnesení č.888/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní. 
 
41) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.889/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:   
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 
- PC 486 + příslušenství – poř. cena 56.199,60 Kč, r. poř. 1992  
- PC 486 + příslušenství – poř. cena 32.000,- Kč, r. poř. 1995  
-  pult výpůjční  - poř. cena 23.200,- Kč, r. poř. 1980  
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  
- 2x projektor MEO 5X – poř. cena á 64.672,- Kč, poř. r. 1990 
SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
- vysokotlaký čistící stroj WAP Triton Alto 1000, pořiz. cena 34.038,- Kč, r. poř. 2003 
VODOVODY A KANALIZACE  
- kabelové rozvody nízkého napětí nadzemní – poř. cena 44.096,- Kč, poř. 30. 1. 1979  
- čerpadlo SIGMA 150-OVA-350-23 – poř. cena  20.526,- Kč, poř. 30. 10. 1973  
- přístroje pro automatickou regulaci – poř. cena 64.420,- Kč, poř. 30. 10. 1973  
ZŠ DUKELSKÁ 
- PC 386 + tiskárna – poř. cena 50.328,30 Kč, r. poř. 1993 
- PC 386 DX 40 – poř. cena 29.310,- Kč, r. poř. 1995. 
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE 
- kopírovací stroj – poř. cena 24.387,80 Kč, r. poř. 1995 
- automatická pračka Primus – poř. cena 105.250,10 Kč, r. poř. 1999 
- kopírovací stroj CANON NP 3050 – poř. cena 51.240,- Kč, v r. 2000 
 
1) Manželé Dagmar a Jaroslav Němečkovi, Strakonice – návrh na revokaci části 
usnesení č. 531/ZM/2004 
Usnesení č.890/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 531/ZM/2004 – prodej bytu č. 004 v domě č.p. 409 ve Strakonicích 
manželům Němečkovým.  
 
2) Bezúplatný převod pozemků od Statku Nové Hrady, státní podnik. 
Usnesení č.891/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. souhlasí 
s podáním žádosti i bezúplatný převod  níže uvedených pozemků ve vlastnictví ČR - Statku 
Nové Hrady, státní podnik, se sídlem Česká 74, Nové Hrady. 
pozemková 
parcela č. 

k. ú. druh pozemku – způsob využití výměra v m2 

262/5 Střela ostatní plocha – jiná plocha   111 
262/6 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/7 Střela ostatní plocha – jiná plocha   294 
262/8 Střela ostatní plocha – jiná plocha   106 
262/9 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/10 Střela ostatní plocha – jiná plocha   180 
262/11 Střela ostatní plocha – jiná plocha     99 
262/12 Střela ostatní plocha – jiná plocha     64 
262/14 Střela ostatní plocha – jiná plocha 4347 
262/15 Střela ostatní plocha – jiná plocha   111 
64/4 Pracejovice ostatní plocha – jiná plocha   611 
599/25 Pracejovice ostatní plocha – dobývací 

prostor 
3125 

635 Pracejovice ostatní plocha - silnice 4407 
713 Pracejovice ostatní plocha - silnice 1189 
189/2 Hajská ostatní plocha – jiná plocha   253 
189/3 Hajská ostatní plocha – jiná plocha 1497 
189/6 Hajská ostatní plocha -  jiná plocha 4215 
747/5 N.Strakonice ostatní plocha – ostatní    54 
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komunikace. 
II. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy se státním podnikem Nové Hrady ohledně převodu výše 
uvedených pozemků. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) TST a.s. –  základní informace za r. 2005 
                        -   návrh rozdělení zisku 
                        -   strategické záměry 
                        -   program jednání VH TST a.s. 
Usnesení č.892/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
a) informace o TST za r. 2005 
b) návrh rozdělení zisku 
c) strategické záměry 
d) program jednání VH TST a.s. 
II. Pověřuje 
starostu Ing. Pavla Vondryse a jako náhradníky místostarostu Ing. Pavla Pavla a 
místostarostku p. Tomšovicovou zastupováním města Strakonice na Valné hromadě konané 
dne 25.5. 2006 společnosti Teplárna Strakonice a.s.  
 
11) Informativní zprávy o hospodaření ROS,a.s., Odpady Písek, s.r.o. a TS Strakonice 
s.r.o.  
Usnesení č.893/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informativní zprávy o hospodaření ROS,a.s., Odpady Písek, s.r.o. a TS Strakonice s.r.o. 
 
12) TS - Kalkulace ceny vodného a stočného na vodohospodářský r. 2006  
Usnesení č.894/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
podrobnou kalkulaci vodného a stočného, jehož výše byla odsouhlasena na jednání ZM ze dne 
14. 12. 2005 rozhodnutím č. 831/ZM/2005  
 
13) Grantový program pro oblast kultury na r. 2006      
Usnesení č.895/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením Grantového programu města Strakonice pro rok 2006 na podporu kultury, 
cestovního ruchu a zájmové činnosti mládeže v oblasti kultury s tím, že vzhledem k 640. 
oslavám města v roce 2007 budou upřednostněny projekty, které budou s oslavami souviset       
a mohly by být jejich součástí. 
II. Souhlasí 
s úpravou Pravidel pro poskytování dotací města Strakonice tak, že se v odstavci 1 nahradí 
slova „sekretariát starosty“ slovy „příslušný odbor MěÚ“, dále se v odstavci 1 vypustí věta 
„Předkladatelem materiálu do rady města je starosta.“, v odstavci 2, bod 4 se vypustí slova 
„doklad z finančního úřadu o bezdlužnosti subjektu i občana“  a v odstavci 2 se pak doplní 
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toto ustanovení: „V případě rozhodnutí o přidělení grantu města bude před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí grantu požadováno předložení dokladu z finančního úřadu                        
o bezdlužnosti subjektu i občana“. Dále se v odstavci 3, bod 7 mění na „Jeden subjekt může 
podat maximálně 3 žádosti o grant“, dále se v odst. 4 nahrazují slova „na odboru rozvoje“ za 
„na příslušném odboru MěÚ“.  V odst. 4 se také mění slova „Návrh na vyhlášení výsledků 
předloží starosta“ na „Návrh na vyhlášení výsledků předloží příslušný odbor MěÚ“,         
v odst. 7 se nahradí slova „předložit na finančním odboru MěÚ (odboru rozvoje města)“ slovy 
„předložit na příslušném odboru“. 
 
14) a) Zápis č.8/2005 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.12. 2005 
      b) Zápis č.1/2006 ze zasedání finančního výboru ze dne 28.2. 2006 
Usnesení č.896/ZM/2006 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č.8/2005 ze zasedání finančního výboru ze dne 13.12. 2005 
b) Zápis č.1/2006 ze zasedání finančního výboru ze dne 28.2. 2006 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 
 


