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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 5. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 13.6. 2007 ve 

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

 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.107/ZM/2007 
 
1) Dětské zastupitelstvo – prezentace 
         Usnesení č.108/ZM/2007  
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., TS s.r.o.,  
    Měšťanský pivovar a.s.) 
         Usnesení č.109/ZM/2007  
3) Podněty ke zpracování změn závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice     
         Usnesení č.110/ZM/2007  
4) Strategický plán rozvoje města Strakonice na období 2007 – 2013            
         Usnesení č.111/ZM/2007  
5) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn ÚP sídelního útvaru Strakonice 
          Usnesení č.112/ZM/2007  
6) Členský příspěvek Svazku obcí dolního Pootaví      
         Usnesení č.113/ZM/2007  
7) Majetkové záležitosti                  
                          Usnesení č.114/ZM/2007-č.156/ZM/2007 
8) Závěrečný účet ročního hospodaření města a jím řízených organizací za rok 2006          
         Usnesení č.157/ZM/2007  
9) Rozpočtová opatření                  
         Usnesení č.158/ZM/2007  
10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky odpadů Písek Vydlaby           
         Usnesení č.159/ZM/2007  
11) Dodatek č. 1 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti  
      odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002      
         Usnesení č.160/ZM/2007  
12) Dohoda o spolupráci měst Strakonice a Písku – společný útulek pro psy              
         Usnesení č.161/ZM/2007  
13) a) Zápis č. 2/2007 ze zasedání finančního výboru dne 17.4.2007            
      b) Zápis č. 3/2007 ze zasedání finančního výboru dne 31.5.2007           
                                         Usnesení č.162/ZM/2007 
14) Zápis č. 2/2007 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 4. 2007            
         Usnesení č.163/ZM/2007  
15) Zřízení Osadního výboru v části obce Strakonice -  Střela 
         Usnesení č.164/ZM/2007  
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Usnesení č.107/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 5. zasedání Zastupitelstva města  
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  p. Krýzová, Mgr. Cháberová, MUDr. Vávra 
b) ověřovatele zápisu : p. Vlasáková, Mgr. Pavelka 
 
1) Dětské zastupitelstvo – prezentace 
Usnesení č.108/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vyslovuje uznání a vyjadřuje poděkování 
jednotlivým členům Dětského zastupitelstva za jejich práci v Dětském zastupitelstvu v období 
školního roku 2006/2007 
 
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., TS s.r.o., 
Měšťanský pivovar a.s.) 
Usnesení č.109/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2006: 
- Recyklace odpadů a skládky a.s.   
- TS Strakonice s.r.o. 
- Měšťanský pivovar a.s. 
 
3) Podněty ke zpracování změn závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice     
Usnesení č.110/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o tom, že podněty ke změnám územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
předkládané k projednání ZM Strakonice dne 7. 3. 2007 v usneseních č. 42 až 46/ZM/2007 
budou projednávány v rámci nového územního plánu města Strakonice 
 
4) Strategický plán rozvoje města Strakonice na období 2007 – 2013            
Usnesení č.111/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu přípravy Strategického plánu rozvoje města Strakonice na období 2007 – 
2013 
 
5) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn ÚP sídelního útvaru  
Strakonice                 
Usnesení č.112/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ur čuje 
na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (stavební zákon) 
zastupitele Ing. Karla Vlasáka  pro spolupráci na pořizování změn územního plánu sídelního 
útvaru Strakonice 
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6) Členský příspěvek Svazku obcí dolního Pootaví      
Usnesení č.113/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zvýšením členského příspěvku Svazku obcí dolního Pootaví z 1,- Kč/obyvatele/rok na 3,-
Kč/obyvatele/rok s platností od r. 2008. Město Strakonice platí členský příspěvek za 1/3 
obyvatel města dle aktuálního stavu počtu obyvatel. Výše členského příspěvku města 
Strakonice na r. 2008 bude 23 824 Kč.   
    
7) Majetkové záležitosti  
1) Vyhlášení záměru na přidělení půdních prostorů žadatelům s použitím vlastních 
finančních prostředků.  
Usnesení č.114/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na přidělení půdního prostoru v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej b.j. jednotlivým nájemcům v domě č.p. 49 Velké náměstí, 
Strakonice. 
 
2) Radka Sandorová, Alois Sandor, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.115/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 106/45 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 35 m2  
vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází studna, která slouží okolním zahrádkářům.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
3) Marie Dubová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.116/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/70 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
cca 17 m2. Přesná výměře bude určena na základě geometrického plánu.  
 
4) HAMAGA a.s., Karel Šnobr, předseda představenstva, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.117/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením  záměru   na   prodej  části  pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 
130 m2.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
5) Miroslav Kroupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.118/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 753 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 18 m2, 
nacházející se pod garáží, která je ve vlastnictví žadatele.  
 
6) Mojmír Štefan, Strakonice -  žádost o prodej částí  pozemků  – vyhlášení záměru  
Usnesení č.119/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení ZM číslo 732/ZM/2005, kde nesouhlasí s vyhlášením záměru  na prodej částí 
pozemků p.č. 1285/1 o výměře cca 460 m2, p.č. 776/11 o výměře cca 10 m2, p.č. 773/2 o 
výměře cca 3 m2 , vše v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že na danou lokalitu je zpracován 
projekt lávky pro pěší, která bude budována v souvislosti s realizací stavby severního 
dopravního půloblouku a do předmětných pozemků bude stavba zasahovat.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků. 
 
7) Jiří Roh, Jana Rohová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.120/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1018/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 60 m2, vzhledem k tomu, že v současné době Město Strakonice požádalo o změnu 
územního plánu na daný pozemek za účelem individuální výstavby bytových domů. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
8) Marie Bažatová, JUDr. Miroslav Bažata, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.121/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na    prodej    části    pozemku p.č. 499/1 v k.ú. Strakonice    o výměře 
cca 633 m2, vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemek a záměr žadatelů je v rozporu 
s územním plánem (funkční využití lesu). 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
10) Jaromír Švec, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.122/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.292 v k.ú. Strakonice o výměře do 100 m2, 
přičemž přesná hranice prodávaného pozemku bude určena architektem města Strakonice.   
 
11) Ing. Petra Šimsová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.123/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
v současné s prodejem  části pozemku p.č. 320/1 v ulici Povážská x Hraniční a jeho prodej 
odložit do doby po realizaci výstavby školy „Povážská“ a pozemek nyní ponechat jako 
rezervní a trvá na usnesení ZM číslo 741/2005.  
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.      
 
12) Jan Polata, Milevsko 399 01 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.124/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemků p.č.  1371/112, p.č. 1371/1 a p.č. 1385 v k.ú. 
Strakonice -  
výměra pozemků činí: 
plocha A: cca 9000 m2 , 
plocha B: cca 5000 m2 , 
plocha C: cca 7000m2 , za podmínky dodržení regulačního plánu daného území s tím, že 
parkování bude řešeno v suterénu pod bytovými domy.  Přesná výměra pozemků bude určena 
na základě GP. 
Prodej předmětných pozemků  bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní za minimální 
cenu 800,-Kč/m2, přičemž do 2 let od podpisu budoucí kupní smlouvy bude zahájena výstavba 
bytových domů a do 5 ti let od podpisu budoucí kupní smlouvy budou bytové domy zkolaudovány.  
 
13) Společenství vlastníků jednotek, Tržní 1152, Strakonice  – žádost o prodej pozemku 
– vyhlášení záměru  
Usnesení č.125/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením   záměru  na   prodej  části   pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
24 m2 za účelem výstavby betonových lodžií. Přesná výměra bude určena na základě GP. 
 
14) Ing. Stanislav Koumar, Strakonice – žádost o prodej nemovitosti – vyhlášení záměru  
Usnesení č.126/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na  prodej pozemku p.č.st. 800/2 v k.ú. Strakonice vzhledem k tomu, že 
v současné době probíhá příprava na zpracování studie jako celku dané lokality.    
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
15) Radim Žahour, Garantstav ST, České Budějovice  – opětovná žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.127/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem pozemků p.č. 1248/6, p.č. 1311/3, p.č. 1224/13 o celkové výměře cca 3.000 m2  
v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
16) Milan a Milena Tarasovi,  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.128/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s prodejem části pozemku p.č. 596/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 12 m2 (přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu) manželům Milanu a Mileně 
Tarasovým, Šumavská 253, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že se jedná o 
zaplocený pozemek neoprávněně užívaný žadateli. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) FRUTEK spol. s r.o., Strakonice – žádost o prodej pozemku   
Usnesení č.129/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem  celých pozemků p.č.  p.č. 864/8 o výměře 168 m2,  p.č. 865/3 o výměře 160 m2, 
p.č. 1291/2 o výměře 927 m2 a části pozemku p.č 1290/1 o výměře cca 20 m2,  vše              
v k.ú.  Strakonice – přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, za cenu                
250,- Kč/m2, společnosti FRUTEK s.r.o., Písecká 1115, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   

 
18) Renata Nepodalová, Michal Nepodal, Strakonice – prodej pozemku v lokalitě 
Jezárky 
Usnesení č.130/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/105 o výměře 853 m2 manželům Renatě a Michalovi 
Nepodalovým, Zahradní 905, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou, přičemž kupní cena bude 
zaplacena ve dvou stejných splátkách.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
19) Ing. Jitka Červinková, Strakonice, Vladimír Tesař, Volyně 387 01 -    prodej 
pozemku v lokalitě Jezárky 
Usnesení č.131/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/101 o výměře 1.134 m2 paní Ing. Jitce Červinkové,  
Strakonice, a panu Vladimíru Tesařovi, Volyně 387 01,  za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že 
prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.        
 
20) Miroslava a Roman Nejdlovi, 387 16 – prodej pozemku v lokalitě Jezárky 
Usnesení č.132/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1381/86 o výměře 926 m2 manželům Miroslavě a Romanu 
Nejdlovým, 16 Novosedly, za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen smlouvou o 
smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
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21) Václav Mála, Strakonice, Michaela Hnítková, Strakonice  -    prodej pozemku 
v lokalit ě Jezárky 
Usnesení č.133/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/83 o výměře 692 m2 v k.ú. Strakonice panu Václavu Málovi, 
Strakonice,  a paní Michaele Hnítkové, Strakonice za cenu   800,- Kč/m2 a to tak, že prodej 
bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
22) Manželé Kurschovi, Strakonice – prodej pozemku v lokalit ě Jezárky 
Usnesení č.134/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/104 o výměře 1.170 m2 v k.ú. Strakonice, manželům 
Kurschovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen smlouvou o 
smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
23) Manželé Jan a Růžena Slavíčkovi, Dražejov , Strakonice  – odečtení výměry při 
odkoupení pozemku  
Usnesení č.135/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s odečtením výměry 41 m2, které chybí manželům Slavíčkovým na jejich pozemku             
p.č. 1227/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, při koupi pozemku p.č. 1228/5 v k.ú. Dražejov            
u Strakonic. 
A dále sděluje manželům Slavíčkovým, že při prodeji zahrady v roce 1974, byla  prodávána 
zahrada v hranicích, které jsou k dnešnímu dni platné a proto není možné snížit cenu 
pozemku, jelikož se hranice předmětného pozemku od doby koupě nezměnily. Ke změně 
výměry došlo na základě přesnějších  výpočtů výměry vyměřených Katastrálním úřadem.  
 
24) Výkup pozemků p.č. 1277/21, p.č. 1277/22 a p.č. 1277/7, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č.136/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení č. 983/ZM/2006. 
II. Souhlasí 
s úhradou daně z převodu nemovitostí při prodeji pozemků p.č. 1277/7 o výměře 376 m2,             
p.č. 1277/21 o výměře 700 m2 a p.č. 1277/22 o výměře 128 m2, vše  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Výkup ideální ½ pozemku p.č. 1284 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.137/ZM/2007 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem ideální ½ pozemku p.č. 1284 o výměře 21 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu 
150,-Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
26) JIHOSPOL, Jihočeská obchodní  a stavební společnost, a.s., Strakonice - žádost o 
prodloužení termínu zahájení výstavby 
Usnesení č.138/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 05-707, uzavřené mezi 
Městem Strakonice společností JIHOSPOL a.s., Strakonice , týkající se posunutí termínu 
zahájení výstavby o jeden rok, tj. zahájit výstavbu bytového domu nejpozději do 31.7.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
27) Daniel Matoušek, Strakonice – žádost o převzetí smlouvy o připojení  
Usnesení č.139/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s odkoupením „Smlouvy o připojení odběratele k distribuční soustavě s E.ON ČR“ uzavřené 
mezi panem Matouškem a společností E.ON ČR,  ve výši 10.962,- Kč, od pana Daniela 
Matouška, Strakonice. 
 
28) Vyřazení majetku  
Usnesení č.140/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MŠ Lidická, odloučené pracoviště Spojařů 1260: 
- vysavač Elektrolux – poř. cena 32.240,- Kč, r.poř. 1990 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- televizor Multiservis – poř. cena  29.930,- Kč, r.poř. 1989 
- mixážní  pult AZL 24 (Tesla) – poř. cena  37.600,- Kč, r.poř. 1989 
Jídelna při ZŠ Dukelská, Strakonice:        
- počítač Pentium – poř. cena  28.865,20 Kč, r.poř. 2000 
Mateřská škola Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice: 
- PC Pentium 75 MHz 64 MB 3GB Win 95  – poř. cena 29.792,32 Kč, r.poř. před r. 2003   
Šmidingerova knihovna Strakonice:  
- čtečka čárového kódu MS 9535 – poř. cena 28.353,- Kč, r.poř. 2003 
Mateřská škola U Parku, Strakonice: 
- počítač 486 DX 2/86 – poř. cena 42.950,10 Kč, r.poř. 1994 
- kopírovací stroj Canon  NP 1520 – poř. cena  21.838,- Kč, r.poř. 2001 
Město Strakonice – majetek zápůjčený  Technickým službám Strakonice s.r.o.: 
- sada trubkového lešení – poř. cena 36.213,- Kč, r.poř. 1987 
- sada lešení – poř. cena 31.100,- Kč, r.poř. se nepodařilo dohledat 
- ostřička DURD – poř. cena 41.005,- Kč, r.poř. 1972 
- nákladní auto Liaz 706 MTS 24, ST 50-49, poř. cena 102.151,- Kč, r.poř. 1986 



 9

- dezinfekční stroj STERIMOB – poř. cena 28.742,- Kč, r.poř. 1988 
- vysokozdvižný vozík – poř. cena 109.840,- Kč, r.poř. 1988. 
Městská policie Strakonice 
- Škoda Felicia, SPZ 10-90 – poř. cena 350.000,- Kč, r.poř. 1997, vozidlo bude odprodáno 
bazarem firmy Verold Strakonice, finanční částka získaná z odprodeje bude odvedena na účet 
města Strakonice.  
 
29) Manželé Iveta a Libor Matasovi , Strakonice – žádost o vydání souhlasu se zápisem 
zástavního práva  
Usnesení č.141/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1371/52 v k.ú. Strakonice. 
 
30) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ČR – ÚZSVM 
Usnesení č.142/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu  těchto pozemků z vlastnictví ČR – ÚZSVM   
do vlastnictví města Strakonice: 
k.ú. Strakonice 
p.č. 2  o výměře 154 m2  

p.č. 398/23 o výměře 489 m2 
p.č. 395/36 o výměře  269 m2    
p.č. 398/1 o výměře 269 m2 
p.č. 398/8 o výměře 849 m2       
p.č. 398/17 o výměře 200 m2  
p.č. 565/20 o výměře 546 m2 
p.č. 565/21 o výměře 39 m2    
p.č. 565/22 o výměře 11 m2  
p.č. 1149/4 o výměře 457  m2  
p.č. 532/50 o výměře 1053 m2  
p.č. 532/52 o výměře 2496 m2  
p.č. 554/6 o výměře 15 m2 
p.č. 591/1 o výměře 3590 m2  
p.č. 591/12 o výměře 1584 m2  
p.č. 46/3 o výměře 174 m2 
p.č. 591/3 o výměře 157 m2 

p.č. 1494/4 o výměře 1310 m2 
p.č. st. 513 o výměře 35 m2 
p.č. 1371/16 o výměře 3642 m2  
p.č. st. 800/1 o výměře 1299 m2  
p.č. 1371/3 o výměře 997 m2  
p.č.1066/107 o výměře 869 m2  
p.č. 1066/108 o výměře 348 m2  
p.č. 1066/113 o výměře 4215 m2  
p.č. 1066/114 o výměře 751 m2  
p.č. 1066/115 o výměře 109 m2  
p.č. 554/3 o výměře 1493 m2  
p.č. 1031/3  o výměře 165 m2  



 10

p.č. 512/1 o výměře 173 m2  
p.č. 520/1 o výměře 1554 m2  
p.č. 1155/8 o výměře 187 m2  
p.č. 1158  o výměře 927 m2 
p.č. 23/4 o výměře 32 m2 

p.č. 46/7 o výměře 1 073 m2  

p.č. 257/2 o výměře 2701 m2  

p.č. 310/3 o výměře 110 m2  
p.č. 393/1 o výměře 15 374 m2  
p.č. st. 1940 o výměře 57 m2   
p.č. st. 1941 o výměře 74 m2  
p.č. st. 1942/2 o výměře 74 m2 

p.č. 595/1 o výměře 18157 m2 
p.č. 532/8 o výměře  4727 m2 

p.č. 1091/1 o výměře 148 m2 

p.č. 1114/3 o výměře 85 m2  
p.č. 1444 o výměře 524 m2  
p.č. 1371/15 o výměře 1400 m2  
p.č. st. 3295 o výměře 101 m2  
p.č. 441/20 o výměře 278 m2  
k.ú. Nové Strakonice 
p.č. 633/20 o výměře 564 m2 

p.č. 633/21 o výměře 54 m2 
p.č. 633/24 o výměře 799 m2  
p.č. 640/9 o výměře 1626 m2 

p.č. 642/3 o výměře 109 m2 
p.č. 160/7 o výměře 212 m2 
p.č. 722/4 o výměře 352 m2  
p.č. 502 o výměře 497 m2  
p.č. 770 o výměře 52 723 m2   
p.č. 69/1 o výměře 4539  m2    
p.č. 69/2 o výměře 4907 m2   
p.č. st.141/1 o výměře 312 m2  
p.č. 633/22 o výměře 125 m2  
p.č. 633/25 o výměře  3 m2 
p.č. 640/8 o výměře 14 m2  
k.ú. Dražejov u Strakonic 
p.č. 1277/23 o výměře 117 m2  
p.č. 1243 o výměře 1041 m2 
p.č. 1245/21 o výměře 1077 m2     
p.č. 1245/27 o výměře 109 m2 
p.č. 991/2 o výměře 188 m2  
p.č. 960/2 o výměře 53 m2 
k.ú. Hajská 
p.č. 117/5 o výměře 725 m2  
p.č. PK 55 o výměře 549 m2 
p.č. PK 72 o výměře 276 m2 
k.ú. Přední Ptákovice 
p.č. 191/15 o výměře 8 m2 
k.ú. Modlešovice 
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p.č. PK 1110 o výměře 61 m2  
p.č. 35 o výměře 935 m2  
p.č. 1115 o výměře  935 m2 
Tyto pozemky budou užívány v souladu s veřejným zájmem, nebudou využívány ke 
komerčním účelům a město Strakonice jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků. 
 
31) Upravení „Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města 
Strakonice“ 
Usnesení č.143/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Upravuje 
„Pravidla pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města Strakonice“ schválená 
Zastupitelstvem města Strakonice dne 29.9.2004 a 14. 12.2005 takto:  
1) čl. V, třetí věta – Měsíční nájemné pro první rok nájmu je stanoveno dle zákona č. 
107/2006 Sb. ve výši 20,32 Kč/m2, s tím že se výše nájemného upraví vždy k 1.7. příslušného 
roku podle míry inflace za předcházející rok, pro druhý a třetí rok nájmu pak ve výši 35,-
Kč/m2,  čtvrtý rok 50,- Kč/m2, pátý rok 60,- Kč/m2, s tím že se výše nájemného upraví vždy 
k 1.7. příslušného roku podle míry inflace za předcházející rok.  
II. Ukládá  
majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů 
ve vlastnictví města Strakonice“. 
III. Ukládá  
TS Strakonice s.r.o., ve stanoveném termínu oznámit nájemcům bytů úpravu výše nájemného.  
 
32) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům 
Usnesení č.144/ZM/2007 
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.  
Chelčického  č.p. 427 
stav. parcela č. 553 o výměře 372 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 1.830,-Kč 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
33) Exekutorský úřad Strakonice – usnesení o nařízení exekuce proti povinnému Václav 
a Libuše Martínkovi, Strakonice 
Usnesení č.145/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výmazem předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 5 v domě ve Strakonicích. 
 
34) Karolína Kacovská ( roz. Česká ), Strakonice – žádost o postoupení práv a 
povinností 
Usnesení č.146/ZM/2007 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu 
bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 18.4.2004 mezi městem Strakonice 
a paní Karolínou Kacovskou (roz. Česká), Strakonice na pana Josefa Janouška, , na byt 2+1 
(výměra 57,58 m2), Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o postoupení práv a povinností.  
 
35) Luboš Velek, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny 
z bytu 
Usnesení č.147/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení č. 994/ZM/2006 . 
 
36) Naďa Zábranská, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.148/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 14, o velikosti 3+1 (výměra bytu 69,40 m2) včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Naďě Zábranské za cenu dle 
znaleckého posudku, která činí 711.360,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 
 
37) Renata Pechlátová Kovářová, Strakonice – žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č.149/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 18, č.p. 87, o velikosti 1+0 (výměra bytu 32,40 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Renatě 
Pechlátové Kovářové za cenu dle znaleckého posudku, která činí 395.310,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 
 
38) Alena a Lumír Marouškovi, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.150/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 5, č.p. 449, o velikosti 2+1 (výměra bytu 62,00 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích manželům 
Aleně a Lumírovi Marouškovým za cenu dle znaleckého posudku, která činí 602.470,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 
 
39) Nájemci bytových jednotek č.p. 988, ul. Ellerova , Strakonice – žádost o prodej 
bytových jednotek do osobního vlastnictví 
Usnesení č.151/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek, č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích 
vzhledem k tomu,že v souladu s pravidly prodeje bytů nedojde ke splnění těchto podmínek a 
současně tyto  bytové jednotky slouží jako rezerva bytového fondu města Strakonice 
 
40) Josef Křišťan, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny bytu 
Usnesení č.152/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením  kupní ceny bytové jednotky č. 7, č.p. 632, ve Strakonicích. 
.  
41) Žádost manželů Miroslava a Evy Šrámkových, Strakonice o sepsání „Prohlášení“ 
Usnesení č.153/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
se sepsáním Prohlášení, kde Město Strakonice jako vlastník pozemku p.č. 1371/82 v k.ú. 
Strakonice prohlašuje, že do doby převodu vlastnictví na budoucího vlastníka, umožní přístup 
k rozestavěné budově na tomto pozemku vedle stavebníka, i pro každého dalšího majitele této 
budovy (majitele zástavy). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného prohlášení. 

1) Dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném  převodu  pozemku  p.č. 1371/32 v k.ú. 
Strakonice (lokalita Jezárky) 
Usnesení č.154/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 986/ZM/2006. 
II. Souhlasí  
s uzavřením  dodatku č. 1 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ke 
smlouvě ze dne 30.5.1997 (bezúplatný převod pozemku parc.č. 1371/32 v k.ú. Strakonice) 
týkající se změny: 
čl. III. smlouvy – dosavadní znění se na konci doplňuje slovy „a bytovou výstavbu“ 
čl. V. smlouvy – dosavadní znění se doplňuje novým odstavcem: 
Pokud Město Strakonice po dobu deseti let, nejpozději do 16.9.2007  nově vzniklé pozemky 
p.č. 1371/51, st.p.č. 4068,  p.č.1371/52, p.č.1371/53, st.p.č. 4096 a p.č. 1371/107 v k.ú 
Strakonice, obec Strakonice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště  Strakonice nevyužije k výstavbě domova důchodců nebo bytové 
výstavbě, ale naloží s touto parcelou jinak, pak se zavazuje, že 75% ceny zjištěné v době 
převodu, tj. 2 683 163,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetosmdesáttřitisícstošedesáttři   korun 
českých) převede do státního rozpočtu. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.       

2) Dodatek č.1    ke smlouvě o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1371/1 v k.ú. 
Strakonice (lokalita Jezárky) 
Usnesení č.155/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 987/ZM/2006. 
II. Souhlasí 
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s uzavřením  dodatku č. 1 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ke 
smlouvě ze dne 4.11.1997 (bezúplatný převod pozemku parc.č. 1371/1 v k.ú. Strakonice) 
týkající se změny čl. V. smlouvy  - dosavadní znění čl. V. se doplňuje novým odstavcem:  
Pokud Město Strakonice po dobu deseti let, nejpozději do 29.12.2007  nově vzniklé pozemky 
p.č. 1371/1, 1371/47, 1371/48,  st.  4076, 1371/49, 1371/50, 1371/72, 1371/73, 1371/74, 
1371/75, 1371/76, 1371/77, 1371/78, 1371/79, 1371/80, 1371/81, 1371/82, 1371/83, 1371/84, 
1371/86, 1371/87, st. 4092, 1371/88, 1371/89, 1371/90, 1371/91, 1371/92, 1371/93, 1371/94, 
1371/95, 1371/96, 1371/97, 1371/98, 1371/99, st.  4079, 1371/100, st. 4088, 1371/101, 
1371/102, 1371/103, st. 4063, 1371/104, 1371/105, 1371/106, 1371/107, 1371/108,  1371/112 
v k.ú Strakonice, obec Strakonice zapsané na LV č. 1  Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice, jako ostatní plocha  - nevyužije k bytové výstavbě, ale 
naloží s touto parcelou jinak, pak se zavazuje, že 75% ceny zjištěné v době převodu, tj. 14.105 
925,-Kč (slovy:čtrnáctmilionůstopěttisícdevětsetdvacetpět korun českých) převede do státního 
rozpočtu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  

1) Výkup částí pozemků zasahujících pod komunikací v ul. Prácheňská 
Usnesení č.156/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem částí pozemků zasahujících pod komunikací v ul. Prácheňská za cenu 150,-Kč za 
m2. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných kupních smluv.                

 
8) Závěrečný účet ročního hospodaření města a jím řízených organizací za rok 2006         
Usnesení č.157/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřízených a založených organizací a to   
    bez výhrad 
b) s příděly do fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu  
c) s vyúčtováním vztahů k příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 
 
9) Rozpočtová opatření                  
Usnesení č.158/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu  o: 
RO  č. 24  ve výši   2 700 000,-  Kč 
Převod finančních prostředků z položky občanská vybavenost – projekty na položku 
komunikace 
RO  č. 28  ve výši   20 000,-  Kč 
Zvýšení dotace TJ Dražejov. Radou města byla usnesením č. 666/2007 ze dne 9.5.2007 
schválena dotace ve výši 50 000,- Kč. Celková dotace pro TJ Dražejov se tímto opatřením  
zvýší na 70 000,- Kč, tj. na úroveň poskytnuté dotace v roce 2006. 
Rozpočtové opatření bude v příjmech kryto z výtěžku z provozu VHP. 
RO  č. 34  ve výši    2 000 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Realizace parku Jezárka“ na akci „Výstavba psího 
útulku ve Strakonicích“. 
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RO  č. 36  ve výši   600 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Oprava elektroinstalace v ZŠ F. L. Čelakovského“, 
která se nebude v roce 2006 realizovat, na akci „Výměna prosklené stěny v ZŠ Poděbradova“. 
Jedná se o hlavní vchod do školy – vstupní stěnu s dveřmi. Stávající stěna je z jednoduchého 
skla, dveře netěsní, dochází k velkým tepelným ztrátám  
RO  č. 37  ve výši   500 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Oprava elektroinstalace v ZŠ F. L. Čelakovského“, 
která se nebude v roce 2006 realizovat, jako rezervu na případné nutné opravy budov 
v majetku města (viz. Příloha č. 4). 
RO  č. 38  ve výši   600 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Strakonický hrad SO 04 – ZUŠ“, která je před 
dokončením a dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Strakonický hrad – SAFARI“. 
Jedná se o výběh pro chov zvěře v hradním příkopu – oplocení, zemní práce, travní porost  
RO  č. 39  ve výši   1 100 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Strakonický hrad SO 04 – ZUŠ“, která je před 
dokončením a dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Strakonický hrad – SO 13“. 
Jedná se o stavební úpravy objektu u západní brány, které  řeší zázemí pro správce hradu – 
sociální zařízení, kancelář – dílna, sklad  
RO  č. 40  ve výši   1 220 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků základním školám ve Strakonicích (ZŠ Dukelská 320 tis. Kč,  
ZŠ Poděbradova 300 tis. Kč, ZŠ a MŠ Povážská 300 tis. Kč, ZŠ F.L. Čelakovského 300 tis. 
Kč)  na  náklady spojené s připojením základních škol  k internetu v rámci metropolitní sítě 
města (nutné doplnění hardwaru na straně serverů a dokoupení softwaru)  
Rozpočtové opatření bude kryto:  částka  1 150 000,- Kč z dotací od obcí, zbývající část ve 
výši  
70 000,- Kč z přijatých pokut a sankcí. 
RO  č. 41  ve výši   23 500 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na dofinancování stavby „Železniční most na trati České 
Budějovice – Plzeň“. Jedná se o podchod pod tratí u ČZ ve Strakonicích.Ve schváleném 
rozpočtu je již na tuto akci schválena částka 15 mil. Kč. 
Rozpočtové opatření bude kryto:  16 500 000,- Kč z akce přístavba MěÚ (nebude v roce 2007 
realizováno), 5 000 000,- Kč z akce realizace parku Jezárka (nebude v roce 2007 realizováno),  
1000 000,- Kč z příjmů za prodej teplovodu, 1 000 000,- Kč z prostředků minulých let. 
RO  č. 42  ve výši   557 000,-  Kč 
Navýšení dotace TJ ČZ Strakonice na akci „Zastřešení házenkářského hřiště Strakonice“ 
z důvodu provedení nezbytných víceprací. 
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 
RO  č. 43  ve výši   4 300 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na dofinancování akce „Rekonstrukce atletické dráhy a 
sektorů pro technické disciplíny Strakonice“. Z výběrového řízení vzešla cena   14 763 404,- 
Kč.Schválený rozpočet na uvedenou akci včetně projektové dokumentace činí 10 575 000,- 
Kč (z toho grant KÚ 5 500 000,- Kč, zdroje města 5 075 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Regenerace sídlišť“.  
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválená RO  č. 24, 28, 34, 36 – 43 provést. 
III. Bere na vědomí: 
předložený Přehled rozpočtových opatření za rok 2007 
IV. Souhlasí 
s použitím případné úspory finančních prostředků ze schválených akcí v rozpočtu města na 
nutné opravy komunikací a chodníků do celkové max. výše 15 mil. Kč  
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V. Pověřuje 
radu města v měsících červnu – září 2007 k provádění těchto rozpočtových opatření. 
 
10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky odpadů Písek Vydlaby          
Usnesení č.159/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky odpadů Písek Vydlaby 
II. Pověřuje  
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
11) Dodatek č. 1 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti  
 odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002      
Usnesení č.160/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002 
II. Pověřuje  
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
12) Dohoda o spolupráci měst Strakonice a Písku – společný útulek pro psy             
Usnesení č.161/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti výstavby 
a provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy, v návaznosti na usnesení RM Strakonice č. 
780/2007, ze dne 30.5.2007.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice Ing. Pavla Vondryse k podpisu této Dohody měst Strakonice a 
Písek o společném postupu v oblasti výstavby a provozování útulku pro nalezené a opuštěné 
psy. 
 
13) a) Zápis č. 2/2007 ze zasedání finančního výboru dne 17.4.2007            
      b) Zápis č. 3/2007 ze zasedání finančního výboru dne 31.5.2007           
Usnesení č.162/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 2/2007 ze zasedání finančního výboru dne 17.4.2007    
b) Zápis č. 3/2007 ze zasedání finančního výboru dne 31.5.2007 
 
14) Zápis č. 2/2007 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 4. 2007     
Usnesení č.163/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 2/2007 ze zasedání kontrolního výboru dne 4. 4. 2007 
II. Schvaluje 
jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Strakonice 
III. Upravuje  
usnesení č. 13/ZM/2006 ze dne 13.12.2006 takto: 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
znění obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně 
životního prostředí a vzhledu města, kterou se zrušuje vyhláška č. 5/2006 o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města 
 
15) Zřízení Osadního výboru v části obce Strakonice -  Střela 
Usnesení č.164/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Zřizuje 
Osadní výbor v části obce Strakonice - Střela  
II. Jmenuje  
členy tohoto Osadního výboru: 
Jitka Šefčíková,  
František Dvořák,  
Milan Levý,  
Milan Sichyngr,  
Ing. Jana Levá,  
III. Volí 
předsedkyní tohoto Osadního výboru Jitku Šefčíkovou 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 


