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U s n e s e n í 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 23.1. 2008 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
Zahájení jednání  Usnesení č.271/ZM/2008 
1) Majetkové záležitosti    Usnesení č.272/ZM/2008  
2) Obecně závazná vyhláška č.3/2007 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací  
    přístroje      Usnesení č.273/ZM/2008  
 
Usnesení č.271/ZM/2007 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 8. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pavelka, p. Šrámek, Ing. Roudnická 
b) ověřovatele zápisu : p. Štrébl, pí Vlasáková 
 
1) Majetkové záležitosti 
1) Postoupení   práv  a  povinností  ze   smlouvy  o  výstavbě  bytové  jednotky (formou půdní    
     vestavby) v  ul. Husova ve Strakonicích 
Usnesení č.272/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 267/2007 ze dne 12.12.2007, týkající se postoupení práv a povinností ze smlouvy  o 
výstavbě b.j. formou  půdní  vestavby v  ul. Husova  ve  Strakonicích z p. RNDr. Ladislava Havla, 
Strakonice, na p. Jaroslava Němce, okr. Strakonice a sl. Evu Kohoutovou, Praha 1. 
II. Souhlasí 
s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní 
vestavby, uzavřené dne 10.4.2007 mezi městem Strakonice a stavebníkem  RNDr. Ladislavem 
Havlem, Strakonice,  na p. Martina Vávru, okr. Strakonice  (žádost ze dne 9.3.2007) 
V případě nezájmu p. Martina Vávry ZM souhlasí s přidělením výše uvedeného půdního prostoru dle 
níže uvedeného seznamu náhradníků: 
1. náhradník:  p. Ladislav Žížek, Písek (žádost ze dne 1.8.2007) 
2. náhradníci: Ing. Karolína Mikešová a Ing. Martin Mikeš, Strakonice (žádost ze dne 10.12.2007) 
3. náhradník: p. Jakub Šlechta, Volyně (žádost ze dne 10.12.2007) 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o postoupení práv a povinností. 
 
2) Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní 
hrací přístroje 
Usnesení č.273/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
po zapracování změn se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č.1/2008 o stanovení míst, 
kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje  
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 


