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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 11. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 25.6. 2008 ve 
velké zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.353/ZM/2008 
 
 1)  Dětské zastupitelstvo – prezentace 
             Usnesení č.354/ZM/2008  
 2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (TS Strakonice s.r.o.,  
     Měšťanský pivovar a.s., Odpady Písek s.r.o.)      
             Usnesení č.355/ZM/2008  
 3) Přísedící u Okresního soudu        
             Usnesení č.356/ZM/2008  
 4) a) Návrh na vydání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
              Usnesení č.357/ZM/2008  
     b) Návrh na vydání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
              Usnesení č.358/ZM/2008  
     c) Návrh na vydání změny č. 29 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
              Usnesení č.359/ZM/2008  
     d) Návrh na vydání regulačního plánu Nad Vaněčků lomem    
              Usnesení č.360/ZM/2008  
     e) Návrh na vydání regulačního plánu Mezi lesy      
             Usnesení č.361/ZM/2008  
     f) Návrh zadání územního plánu Strakonice       
             Usnesení č.362/ZM/2008  
5) Majetkové záležitosti         
                Usnesení č.363/ZM/2008-č.407/ZM/2008 
6) OZV č.2/2008 o zákazu  požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
             Usnesení č.408/ZM/2008  
7) OZV č.3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí   
             Usnesení č.409/ZM/2008  
8) Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města   
             Usnesení č.410/ZM/2008  
9) Rozpočtová opatření         
             Usnesení č.411/ZM/2008  
10) Kontokorentní úvěr   
             Usnesení č.412/ZM/2008  
11) Závěrečný účet města a jím zřizovaných a založených organizací za r. 2007   
             Usnesení č.413/ZM/2008  
12) Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 10.6.2008     
             Usnesení č.414/ZM/2008  
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Usnesení č.353/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města 
zvolení ověřovatelé (pí Rabová, MUDr. Gregora) zápis ověřili, následně byla vznesena 
námitka (Ing. Roudnická), o konečné podobě zápisu rozhodne zastupitelstvo města na 
nejbližším zasedání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 11.zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Vávra, pí Vlasáková, MUDr. Gregora 
b) ověřovatele zápisu : pí Tomšovicová, pí Krýzová 
c) volební komisi (k bodu č.11/8)  ve složení : Mgr. Pavelka, p. Štrébl 
 
1) Dětské zastupitelstvo – prezentace 
Usnesení č.354/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vyslovuje uznání a vyjadřuje poděkování 
jednotlivým členům Dětského zastupitelstva za jejich práci v Dětském zastupitelstvu v období 
školního roku 2007/2008 
 
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (TS Strakonice s.r.o.,  
Měšťanský pivovar a.s., Odpady Písek s.r.o.)      
Usnesení č.355/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2007: 
- TS Strakonice s.r.o. 
- Měšťanský pivovar a.s. 
- Odpady Písek s.r.o. 
 
3) Přísedící u Okresního soudu        
Usnesení č.356/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nezvolilo 
níže uvedeného přísedícího pro Okresní soud ve Strakonicích: 
Pavel Mašek  
 
4) a) Návrh na vydání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Usnesení č.357/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. (správní 
řád) v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 33 závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice 
 
b) Návrh na vydání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Usnesení č.358/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Vydává 
v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) 
v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 36 závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice 
 
c) Návrh na vydání změny č. 29 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Usnesení č.359/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) 
v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 29 závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice 
 
d) Návrh na vydání regulačního plánu Nad Vaněčků lomem    
Usnesení č.360/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) 
v platném znění, opatření obecné povahy regulační plán Nad Vaněčků lomem 
 
e) Návrh na vydání regulačního plánu Mezi lesy      
Usnesení č.361/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) 
v platném znění, opatření obecné povahy regulační plán Mezi lesy 
 
f) Návrh zadání územního plánu Strakonice       
Usnesení č.362/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, zadání územního plánu Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v  souladu se schváleným zadáním 
 
5) Majetkové záležitosti         
1)  Libor Hlinka, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.363/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice , vzhledem k tomu, 
že se prodejem předmětné části pozemku nezamezí tomu, aby měl žadatel volný přístup ke 
své nemovitosti.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  



 4

 
2) Milan Jungvirt, Český rybářský svaz, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.364/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 492/1 v k.ú. Nové Strakonice – 
komunikace, vzhledem k tomu , že je možné tento pozemek využívat jako výhybnou plochu 
pro auta.  
II.Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
3) Václav Jonáš, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.365/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 
150 m2  s tím, že hranice požadovaného pozemku budou určeny na základě odměření 5,5 m 
od hranice stávající komunikace. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu. 
 
4) MUDr. Ilonka Pilečková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.366/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře  
cca 30 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
5) SRSoft, spol. s r.o., Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.367/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 726/17 a p.č. 726/8 v k.ú. Nové Strakonice 
o výměře cca 840 m2.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
6) Libor a Marcela Štětkovi, Dražejov - Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č.368/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemků p.č. 1275/1 a p.č. 1332/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře cca 40 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  

 
7) Antonín Demetr, Strakonice,  JILORO , občanské sdružení – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.369/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice o výměře 9.857 m2 za 
účelem zřízení fotbalového hřiště, vzhledem k tomu, že územním plánem není tento pozemek 
určen pro sport a rekreaci.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
8) Společenství vlastníků jednotek č.p. 1238, Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.370/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením  záměru  na prodej  části  pozemku  p.č. 239/16 v k.ú.  Strakonice  o výměře  cca 
15 m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií. 
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře  cca 15 m2, za účelem 
výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek, č.p. 
1238, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Revokace usnesení ZM číslo 292/ZM/2008 ze dne 19. března 2008 
Usnesení č.371/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení ZM číslo 292/ZM/2008 ze dne 19. března 2008 týkající se prodeje 
pozemku p.č. 1371/73 o výměře 828 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky  manželům     
Ing. Stanislavu a Heleně Patkovým, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/73 o výměře 828 m2 v k.ú. Strakonice – 
lokalita Jezárka (dle nového geometrického plánu). 
 
10) Revokace usnesení ZM číslo 189/ZM/2007 ze dne 26. září 2007 
Usnesení č.372/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení ZM číslo 189/ZM/2007 ze dne 26. září 2007 týkající se prodeje  pozemku 
p.č. 1371/67 o výměře 414 m2 , pozemku p.č. 1371/108 o výměře 1 m2 , pozemku               
p.č. 1371/68 o výměře 54 m2 , pozemku p.č. 1371/72 o výměře 396 m2 a pozemku              
p.č. 1371/117 o výměře 15 m2 , vše v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky,  panu Ladislavu 
Havlovi, Strakonice .  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/67 o výměře 414 m2 , pozemku              
p.č. 1371/108 o výměře 1 m2 , pozemku p.č. 1371/68 o výměře 54 m2 , pozemku p.č. 1371/72 
o výměře 396 m2 a pozemku p.č. 1371/117 o výměře 15 m2 , vše v k.ú. Strakonice – lokalita 
Jezárky  (dle nového geometrického plánu). 
 
11) David Straneva, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.373/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1292/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci, která je využívána v obci Starý Dražejov. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
12) Jiří John,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.374/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 472/2 v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu , že se jedná o lesní 
pozemek. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
13) JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni, 387 01 Volyně – žádost o prodej pozemku 
– vyhlášení záměru 
Usnesení č.375/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice – bývalý areál 
SÚS, z důvodu možného budoucího využití celého areálu a trvá na usnesení ZM číslo 
55/ZM/2007 ze dne 7.3. 2007. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
14) JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni, 387 01 Volyně – žádost o prodej pozemku 
– vyhlášení záměru  
Usnesení č.376/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 570 o výměře 598 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
a trvá na usnesení ZM číslo 925/ZM/2006.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
15) Van Yen Nguxen, České Budějovice  - žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.377/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1322/3 o výměře 12 m2 a pozemku p.č. st. 416 o 
výměře 38 m2 , vše v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství 
v centru města. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
16) Mykhaylo Dragun, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.378/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1322/3 o výměře 12 m2 a pozemku p.č. st. 416 o 
výměře 38 m2 , vše v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství 
v centru města. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
17) Mykhaylo Dragun, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.379/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1537 v k.ú. Strakonice o výměře 66 m2, 
vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství v centru města.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
18) KSČaM, Václav Smeták, předseda KSČaM, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č.380/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 3416 o výměře 102 m2 a části pozemku      
p.č. 239/12 o výměře cca 6 m2 , přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Souhlasí 
pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce s prodejem  pozemku 
p.č.st. 3416 o výměře 102 m2 a části pozemku p.č. 239/12 o výměře cca 6 m2 (přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu), KSČM, OV Strakonice, Spojařů 1273, 
Strakonice za cenu tj. 500,- Kč/m2  
 
19) PODSKALÍ – MÍR II. spol. s r.o., Strakonice, zastoupené jednatelem společnosti 
MUDr. Ji řím Tuháčkem – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.381/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. st. 3415 v k.ú. Strakonice o výměře 751 m2 společnosti PODSKALÍ 
– MÍR II., spol. s r.o.  zastoupené  jednatelem  panem  MUDr. Jiřím Tuháčkem,  za cenu   
500,- Kč/m2 . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
20) Směna pozemků se společností SALVETE  spol.  s r.o. , Strakonice – vyhlášení 
záměru + směna 
Usnesení č.382/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 679/6 o výměře 93 m2 , ve vlastnictví 
města Strakonice za část pozemku p.č. 679/1  ve vlastnictví firmy Salvete spol. s r.o.,  
Strakonice, o výměře 93 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 679/6 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře 93 m2  ve vlastnictví města Strakonice za část pozemku p.č. 679/1 v k.ú. Nové 
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Strakonice o výměře 93 m2 ve vlastnictví firmy Salvete spol. s r.o., Strakonice, s doplatkem 
města Strakonice firmě Salvete spol. s r.o. ve výši 20.620 Kč, a to po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy.   
 
21) Olga Levá, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.383/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 20 m2 , 
přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, paní Olze Levé,  Strakonice, za 
cenu 250,- Kč/m2.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) Marcela Vlková, Jiří Vlk,  Strakonice -  žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.384/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/96 v k.ú. Strakonice o výměře 1.039 m2 manželům Marcele a 
Jiřímu Vlkovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2, přičemž prodej bude řešen smlouvou o 
smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Prodej nebytových prostorů v ulici Žižkova čp. 823, Strakonice   
Usnesení č.385/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem nebytového prostoru č. 823/8, 1 místnost, umístěného v suterénu, o velikosti 
14m2. Součástí nebytové jednotky je její vnitřní elektroinstalace včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 140/4710 na společných částech budovy a dále spoluvlastnického podílu o 
velikosti 140/4710 k pozemku, na kterém je budova postavena – p.č. st. 1111 o výměře 
185m2, v k.ú. Strakonice manželům Karlu Cibulkovi, Strakonice a Jitce Cibulkové,  
Strakonice za jejich cenovou nabídku tj. 5.000,- Kč/m2 , tj. celkem 70.000,- Kč. 
II. Souhlasí 
s prodejem nebytového prostoru č. 823/7, 1 místnost, umístěného v suterénu, o velikosti 
14m2. Součástí nebytové jednotky je její vnitřní elektroinstalace včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 140/4710 na společných částech budovy a dále spoluvlastnický podíl o 
velikosti 140/4710 k pozemku, na kterém je budova postavena – p.č. st. 1111 o výměře 
185m2, v k.ú. Strakonice manželům Karlu Krýslovi, Strakonice, a Blaženě Krýslové, 
Strakonice, za jejich cenovou nabídku tj. 5.000,- Kč/ m2, tj. celkem 70.000,- Kč. 
III. Souhlasí 
s prodejem nebytového prostoru č. 823/5, 1 místnost, umístěného v suterénu, o velikosti 
14m2. Součástí nebytové jednotky je její vnitřní elektroinstalace včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 140/4710 na společných částech budovy a dále spoluvlastnický podíl o 
velikosti 140/4710 k pozemku, na kterém je budova postavena – p.č. st. 1111 o výměře 
185m2, v k.ú. Strakonice paní Iloně Bláhové, Strakonice za její cenovou nabídku  tj.  5.000,- 
Kč/m2 , tj. celkem 70.000,- Kč. 
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IV. Souhlasí  
s prodejem nebytového prostoru č. 823/6, 1 místnost, umístěného v suterénu, o velikosti 
12m2. Součástí nebytové jednotky je její vnitřní elektroinstalace včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 140/4710 na společných částech budovy a dále spoluvlastnický podíl o 
velikosti 140/4710 k pozemku, na kterém je budova postavena – p.č. st. 1111 o výměře 
185m2, v k.ú. Strakonice manželům Ouškovým, Strakonice, za jejich cenovou nabídku  tj. 
5.000,- Kč/m2 , tj. celkem 60.000,- Kč. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
24) Tran Quang Du   a   Phan Thi Thu Huong, Volary     384 51 – žádost o prodej 
pozemku  
Usnesení č.386/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 25 m2 panu  Tran Quang 
Du, a  Phan Thi Thu Huong, Volary 384 51 , za cenu 500,- Kč/m2 vzhledem k tomu, že se 
jedná o pozemek neoprávněně užívaný kupujícím. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
25)  Prodej pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice v ulici Strojařů 
Usnesení č.387/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem částí pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, jež jsou užívány obyvateli ulice 
Strojařů a doporučuje celou záležitost řešit smlouvou o výpůjčce. 
 
26) Václav Šefčík, Strakonice - žádost o výměnu pozemku 
Usnesení č.388/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem  pozemku p.č. 1371/67 o výměře 414 m2 , pozemku p.č. 1371/108 o výměře 1 m2, 
pozemku p.č. 1371/68 o výměře 54 m2 , pozemku p.č. 1371/72 o výměře 396 m2 a pozemku 
p.č. 1371/117 o výměře 15 m2 , vše v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky (dle nového 
geometrického plánu) panu Václavu Šefčíkovi, Strakonice za cenu 800,- Kč/m2, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce a v případě, že pan Václav 
Šefčík písemně zruší svůj zájem o pozemek p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice. Prodej bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
27) Prodej pozemku p.č. 1371/77 v k.ú. Strakonice o výměře 763 m2  lokalita Jezárka 
(dle nového geometrického plánu ) 
Usnesení č.389/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení ZM číslo 339/ZM/ 2008 ze dne 30. dubna 2008, kde nesouhlasí s prodejem 
předmětného pozemku panu Hrachovi. 
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II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/77 o výměře 763 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky (dle 
nového geometrického plánu)  manželům Štěpánce a Martinu Halamovým, Strakonice, za 
cenu 800,- Kč/m2 , přičemž  prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně 
kupní smlouvou.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
28) Jiří Kubeš, Strakonice, Stanislav Lešák, Strakonice, Věra Tupá, Strakonice – žádost 
o snížení kupní ceny pozemků v k.ú. Strakonice  
zastupitelstvo města po projednání neodsouhlasilo k výše uvedenému bodu žádné 
z navrhovaných usnesení 
 
29) Hana Uhlíková, Strakonice – výkup stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a 
pozemku p.č. st. 3528 o výměře  21 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.390/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a pozemku p.č. st. 3528 o výměře  21 m2 
v k.ú. Strakonice za cenu 800.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
30) AGROKAT spol. s r.o., Katovice - výkup pozemku p.č. 1292/8 o výměře 68 m2 v k.ú.  
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.391/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 1292/8 o výměře 68 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. 
Dražejov u Strakonic za cenu 150,-Kč/m2 . 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
31) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky „Strakonice - Nový Dražejov“ 
Usnesení č.392/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č.871/ZM/2006 
II. Souhlasí 
s výkupem  všech částí pozemků v k.ú. Strakonice a v k.ú. Dražejov u Strakonic zasahujících 
pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý pás mezi komunikací a cyklostezkou, která bude 
vedena podél komunikace ze Strakonic (Kaufland) do Nového Dražejova za cenu 100,-Kč/m2. 
III. Souhlasí 
s doplatkem ceny ve výši 50,- Kč/m2  bývalým spoluvlastníkům pozemku p.č. 367/2 o výměře    
970 m2 v k. ú. Strakonice  a  bývalému vlastníku pozemků  p.č. 1390/2 o výměře 8 m2, 1390/3 
o výměře 31 m2,  p.č.1391/2 o výměře 850 m2 a  p.č. 1389 o výměře 663 m2 , vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv a dodatků.      
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32) Mikroregion „Svazek obcí Strakonicka“ – bezúplatný převod části cyklostezky v ul. 
Volyňská, vybudované na pozemcích nacházejících se v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.393/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem části stavby cyklostezky v ul. Volyňská vybudované na pozemcích 
v k.ú. Nové Strakonice,  z vlastnictví „Svazku obcí Strakonicka“, zastoupené předsedou        
p. Ludvíkem Koubou, na město Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
33) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům 
Usnesení č.394/ZM/2008 
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.  
Bezděkovská   
stav. parcela č. 869 o výměře 294 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Marcela Bydžovská 1+1 43,70 
2 Olga Vachtová 3+1 74,00 
3 Pavel Palivec 3+1 74,10 
4 Bohumil a Marie 

Danešovi 
1+1 43,70 

5 Marie Hanzlíková 2+1 58,50 
6 Miroslav Nevole 3+1 74,00 
7 Milan a Marie Obstovi 3 + 1 74,00 
8 Ludmila Soukupová 1 + 1 43,70 
9 Brigita Suwa 2 + 1 58,50 
10 Bohuslav a Blažena 

Dunovských 
3 + 1 74,10 

11 František a Jana 
Tlachovi 

3 + 1 74,10 

12 Marie Lešková 1 + 1 43,70 
13 Jiřina Remišová 2 + 1 58,50 
14 František a Alena 

Hodinovi 
3 + 1 74,10 

15 Michal a Marie Fárkovi 3 + 1 74,10 
16 Roman Fišer 1 + 1 43,70 
17 Jiřina Boušová 2 + 1 58,50 
18 Miroslav a Ivana 

Soukupovi 
3 + 1 74,10 

Bezděkovská   
stav. parcela č. 868 o výměře 372 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
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Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 JUDr. Ivana Kolářová 1+1 43,70 
2 Karel a Zdeňka 

Grauerovi 
3+1 74,10 

3 Božena Čejková 3+1 74,10 
4 Petr Šušněv 1+1 43,70 
5 byt není určen k prodeji 

soudní řízení  
2+1 58,50 

6 Zdeněk a Drahomíra 
Vadlejchovi 

3+1 74,10 

7 Jaroslav a Ludmila 
Šťastných 

3 + 1 74,00 

8 Karel Veselý 1 + 1 43,70 
9 Marie Vondrášková 2 + 1 58,50 
10 Ing. Filip a Petra 

Novotných 
3 + 1 74,00 

11 Zdeněk a Martina 
Hroudovi 

3 + 1 74,00 

12 Markéta Jůzková 1 + 1 43,70 
13 Jaroslav a Zdeňka 

Soukupovi 
2 + 1 58,50 

14 Matěj a Zdenka Kišovi 3 + 1 74,00 
15 Anna Horejšová 3 + 1 74,00 
16 Anna Soukupová 1 + 1 43,70 
17 Růžena Procházková 2 + 1 58,50 
18 Josef Malý 3 + 1 74,00 

Bezděkovská   
stav. parcela č. 867 o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Blažena Růžičková 1+1 43,70 
2 Karel a Ludmila 

Čapkovi 
3+1 74,10 

3 Libor a Jana Vaněčkovi 3+1 74,00 
4 Pavel Němec 1+1 43,70 
5 Jakub Schmitt 2+1 58,50 
6 Petr Vopalecký 3+1 74,00 
7 Petr a Helena Paškovi 3 + 1 74,10 
8 Václav a Jiřina 

Slivoňovi 
1 + 1 43,70 

9 Jan Staněk 2 + 1 58,50 
10 Jana Grabmülerová 3 + 1 74,10 
11 Jaromír a Marie Tritovi 3 + 1 74,10 
12 Anna Horáková 1 + 1 43,70 
13 Tomáš a Dagmar 2 + 1 58,50 
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Machovi 
14 Jana Kovářová 3 + 1 74,10 
15 Jiří Jungwirt 3 + 1 74,10 
16 Marie Pašková 1 + 1 43,70 
17 Miroslav a Ludmila 

Kloudovi 
2 + 1 58,50 

18 Karel a Ema Zemanovi 3 + 1 74,10 
Bezděkovská   
stav. parcela č. 865 o výměře 322 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Mgr. Richard Petrásek 1+1 43,70 
2 Bronislava 

Hlavničková 
3+1 74,10 

3 Vojtěch a Hana 
Boškovi 

3+1 74,10 

4 Monika Mertlová 1+1 43,70 
5 Miroslava Šťastná 2+1 58,50 
6 Jaroslav a Hana 

Koželoužkovi 
3+1 74,10 

7 Pavel a Kateřina 
Zimanzlovi 

3 + 1 74,10 

8 Miluše Šochmanová 1 + 1 43,70 
9 Věra Profantová 2 + 1 58,50 
10 Stanislav a Eva Levých 3 + 1 74,10 
11 Jaroslav Sybera 3 + 1 74,10 
12 Pavla Jílková 1 + 1 43,70 
13 Jaroslav Vorel 2 + 1 58,50 
14 Josef a Anna Ředinovi 3 + 1 74,10 
15 Jolana Lukešová 3 + 1 74,10 
16 Lyudmila Bělohlavová 1 + 1 43,70 
17 Josef a Věnceslava 

Uhlíkovi 
2 + 1 58,50 

18 Miroslav a Jana 
Kovářovi 

3 + 1 74,10 

Bezděkovská   
stav. parcela č. 864 o výměře 320 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce veliko

st 
podlahová 
plocha v m2 

1 Ladislav a Eva Peleškovi 1+1 43,70 
2 Jozef a Alice Račkovi 3+1 74,10 
3 MUDr. Ibrahim Razak 3+1 74,10 
4 Bohuslav Regál 1+1 43,70 
5 Miloslava Mičanová 2+1 58,50 
6 Jan Kuštán 3+1 74,10 
7 MUDr. Sabah a Ivana 3 + 1 74,10 
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Muradovi 
8 Vladimír a Květoslava 

Karešovi 
1 + 1 43,70 

9 Libor Holman 2 + 1 58,50 
10 MUDr. Milan Mucha a 

MUDr. Marie 
Slapničková 

3 + 1 74,10 

11 Karel a Marie Kotrcovi 3 + 1 74,10 
12 Božena Hekrová 1 + 1 43,70 
13 Miloslav Pavelec 2 + 1 58,50 
14 Jindřich a Petra Šiškovi 3 + 1 74,10 
15 Dagmar Špeciánová 3 + 1 74,10 
16 Štěpán Gregor 1 + 1 43,70 
17 Ing. Jiří a Alena Klichovi 2 + 1 58,50 
18 Karel a Marie Čulíkovi 3 + 1 74,10 

Bezděkovská   
stav. parcela č. 863 o výměře 322 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy: 3.290,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Zdena Kolmanová 1+1 41,20 
2 Robert a Hana 

Kozubíkovi 
3+1 74,10 

3 Jaromír a Jitka Šikovi 3+1 74,10 
4 Jana Krejčová 1+1 43,70 
5 Ivana Naušová 2+1 58,50 
6 Jiří a Lenka Jariabkovi 3+1 74,10 
7 Václav a Ivana Tylovi 3 + 1 74,10 
8 Zdeňka Smrkovská 1 + 1 43,70 
9 Jaroslava 

Kratochvílová 
2 + 1 58,50 

10 Jan Vaňata 3 + 1 74,10 
11 Mojmír a Eva Vizinovi 3 + 1 74,10 
12 Petr Faltín 1 + 1 43,70 
13 Ing. Miroslav Krejčí 2 + 1 58,50 
14 Karel a Miloslava 

Houškovi 
3 + 1 74,10 

15 Karel a Jarmila 
Kolesovi 

3 + 1 74,10 

16 Ondřej Benedikt 1 + 1 43,70 
17 Pavel a Marcela 

Kratochvílovi 
2 + 1 58,50 

18 Pavel a Iva Danihelkovi 3 + 1 74,10 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
34) Jiří Dvořák - návrh na revokaci prodeje bytové jednotky 
Usnesení č.395/ZM/2008 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 307/ZM/2008, 
týkající se prodeje b.j. č. 792/3, v domě č.p. 792, ve Strakonicích panu Jiřímu Dvořákovi. 
II. Souhlasí   
s prodejem bytové jednotky č. 792/3  č.p. 792, ul. Husova, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, dle zákona č. 72/1994, v platném znění (zákon o 
vlastnictví bytů) panu Jiřímu Dvořákovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu 
s platnými Zásadami prodeje bytů z důvodu obdržení bytu jako náhrady při stavbě SDP a 
finanční kompenzace. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
  
35) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č.396/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 994/ZM/2006, 
týkající se prodeje b.j. č. 60/3, v domě č.p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, ve Strakonicích, 
panu Jaroslavu Holečkovi (původní nájemce). 
II. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č.p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, č.b. 60/3 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 paní Monice Holečkové.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
36) Josef Strašil, b. j. č. 07, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.397/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 07, ve Strakonicích, o velikosti 2+0 včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, panu Josefu Strašilovi za cenu 396.000,- Kč.  
 
37) Vladimíra Špindlerová, b.j. č. 05, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.398/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem b.j. č. 05, o velikosti 3+1 (výměra bytu 63,05 m2) včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Vladimíře Špindlerové za cenu 
dle znaleckého posudku, která činila v loňském roce  751.510,- Kč. 
II. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 05, paní Vladimíře Špindlerové za cenu dle aktuálního znaleckého posudku. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
38) Jaroslav Šimsa, Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností 
Usnesení č.399/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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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 15. 7. 2005 mezi městem 
Strakonice a panem Jaroslavem Šimsou, Strakonice na pana Milana Rajdoše, na byt 1+0 
(výměra 54,78 m2), v ulici, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
39) Postoupení práv a povinností ze smlouvy o výstavbě bytové jednotky (formou půdní  
vestavby) v  č.p. 782 v ul. Husova ve Strakonicích 
Usnesení č.400/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 267/ZM/2007 ze dne 12.12. 2007, týkající se postoupení práv a povinností ze 
smlouvy  o výstavbě b.j. formou  půdní  vestavby v č.p. 782 v ul. Husova  ve  Strakonicích 
uzavřené mezi městem  Strakonice a sl. Silvií Kristkovou, Strakonice, na  p. Marka Hejského, 
Praha 6. 
II. Souhlasí 
s ukončením Dohody o postoupením práv a povinností ze smlouvy o výstavbě b.j. formou 
půdní vestavby v č.p. 782 v ul. Husova ve Strakonicích, uzavřené mezi sl.Silvií Kristkovou, 
Strakonice, p. Markem Hejským, Praha 6 a městem Strakonice.  
III. 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     
sl. Silvií Kristkovou, Strakonice, na p. Ladislava Žížka, Písek (žádost ze dne 1.8. 2007). 
V případě nezájmu p. Ladislava Žížka,  ZM souhlasí s přidělením tohoto půdního prostoru dle 
níže uvedeného seznamu náhradníků: 
1. náhradníci: manželé Ing. Karolína Mikešová, a Ing. Martin Mikeš, Strakonice (žádost ze 
dne 10.12. 2007) 
2. náhradník: p. Jakub Šlechta, Volyně (žádost ze dne 10.12. 2007) 
3. náhradník: Pavel Škopek, Strakonice (žádost ze dne 15.1. 2008) 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o ukončení a dohody o postoupení práv a povinností.  
 
40) Vyřazení majetku  
Usnesení č.401/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- počítač HUNDAY – poř. cena  61.180,90 Kč, r.poř. 1994 
- PC IBM monitor Belinea – 6 ks á 53.397,84 Kč, r.poř. 2001 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166: 
- notebook NX 9010 – 39.969,- Kč, r.poř. 2003 
- PC IBM Net Vista – 24.302,- Kč, r.poř. 2002 
- NB Acer Aspire 1312 – 39.947,- Kč, r.poř. 2003 
- PC Pentium Mintaka 32 – 27.128,- Kč, r.poř. 1999 
STARZ  Strakonice: 
- kopírka Canon Copy – 43.798,- Kč, r.poř. 1996 
- křovinořez SOLO 152 L – 20.650,- Kč, r.poř. 2001 
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ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263: 
- PC Pentium 166 MMX – 68.538,70 Kč, r.poř. 1997 
- PC Morex – 61.341,60 Kč, r.poř. 1996 
- Pentium BELLA TRIX  64 – 65.784,90 Kč, r.poř. 1999 
ZŠ Strakonice, F.L.Čelakovského, Jezerní 1280: 
- počítač + monitor ADI 15, tiskárna DJ 610 – 45.787,80 Kč, r.poř. 1998 
Městská policie Strakonice: 
- kamerový zabezpečovací systém na MP – 23.415,- Kč, r.poř. 1995. 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
-  osobní vozidlo Seat Inca 1,4i – poř. cena 360.000,- Kč, r.poř. 1998, vozidlo bude odprodáno 
bazarem firmy Verold Strakonice, finanční částka získaná z odprodeje bude odvedena na účet 
města Strakonice.  
 
41) Úprava Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených 
Zastupitelstvem města Strakonice dne 15.10. 2003 a 22.6. 2005  
Usnesení č.402/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Upravuje 
čl. I., odstavec a) Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice takto: 
žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, nemají žádné 
nesplněné závazky vůči městu Strakonice.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat úplné znění Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Strakonice. 
 
42) Žádost o vyjádření – změna provedení komunikací v lokalitě Jezárky  
Usnesení č.403/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a panem Janem Polatou, Milevsko, jejímž 
předmětem bude bezúplatný převod komunikací a parkovišť (100 park. míst) na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č. 1371/1 a p.č. 1385 v k.ú. Strakonice, vybudovaných 
v souvislosti s realizací čtyř bytových domů v lokalitě Jezárky dle „Situace stavby“ 
vypracované společností KUPROS s.r.o., Praha 3, do majetku města Strakonice. K převodu 
předmětných komunikací a pozemků dojde nejpozději do 1 měsíce po nabytí právní moci 
příslušného kolaudačního souhlasu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  předmětné dohody. 

 
43) TRION spol. s r.o., Strakonice, Strakonice,Tomáš Maleč, jednatel a majitel 
společnosti – žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č.404/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zrušením věcného břemene (předkupní právo k nemovitosti) k nemovitosti čp. 144, ve 
Strakonicích, na pozemku p.č.st. 200 o výměře 1111 m2, týkající se předkupního práva pro 
Město Strakonice, vzniklého na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.1992. 
II. Souhlasí 
s přijetím níže uvedeného věcného daru od společnosti TRION spol. s.r.o. Strakonice:   
- laserová tiskárna HP LaserJet P2015dn – 4 ks 
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- handsfree sada HF300 bluetooth – 5 ks 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o zrušení věcného břemene a předmětné 
darovací smlouvy.  
 
44) Hana a Pavel Hanzlíkovi, Strakonice – žádost o prodloužení termínu pro uhrazení 
kupní ceny 
Usnesení č.405/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
částečnou změnou usnesení ZM číslo 296/ZM/2008 ze dne 19. března 2008, týkající se platby 
kupní ceny: 
První splátka ve výši 100.000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, druhá splátka do výše 100 % kupní ceny bude uhrazena do konce srpna 2009. 

 
45) Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
Usnesení č.406/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností ode dne 1.7. 2008 Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí 
obecného zájmu dle přílohy a k tomuto dni ukončuje účinnost předchozích Zásad pro realizaci 
staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu schválených dne 22.6. 2005 pod 
č.usnesení 695/ZM/2005. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vypracovat úplné znění Zásad realizace staveb komunikací a 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
 
46) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č.407/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 994/ZM/2006, 
týkající se prodeje b.j. č. 39/7, v domě č.p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, ve Strakonicích, 
panu Lubošovi Velkovi (původní nájemce). 
II. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č.p. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, č.b. 39/7 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 manželům Lubošovi a Janě Velkovým.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
6) OZV č.2/2008 o zákazu  požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
Usnesení č.408/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
po zapracování připomínek obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejném prostranství 
 
7) OZV č.3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí   
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Usnesení č.409/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Vydává 
po zapracování připomínek obecně závaznou vyhlášku č.3/2008  o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí (koeficient 2) 
 
8) Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města   
Usnesení č.410/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání předloženého návrhu  Směrnice k sestavování, schvalování 
a úpravám rozpočtu města Strakonice 
I. Schvaluje  
směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města Strakonice   
 
9) Rozpočtová opatření         
Usnesení č.411/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu  o: 
RO č. 41  ve výši   383 400,- Kč  
Rozdělení části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  383 400,- Kč  takto: 
  1.   20 000,- Kč –  Kontakt bB – OS pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér – transfer  
                                na pobytovou akci ve Strakonicích – výuka plavání pro osoby s tělesným  
                                postižením 
  2.   50 000,- Kč –  Českomoravská myslivecká jednota – transfer na činnost 
  3.   63 400,- Kč –  TJ Dražejov – transfer na údržbu a provoz sportoviště 
  4. 150 000,- Kč –  ZO Českého svazu včelařů Strakonice – finanční podpora na obnovu  
                                včelstev 
5. 50 000,- Kč  -  TJ FEZKO Strakonice – transfer na úhradu splátkového režimu na         

dostavbu  kuželny 
6. 25 000,- Kč  -  Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40 
7. 25 000,-Kč – ZŠ ve Strakonicích (na preventivní aktivity) 

RO č. 49  ve výši   463 000,- Kč  
Zvýšení investičního transferu příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na nákup  
kompaktního stroje pro venkovní i vnitřní úklid na údržbu atletického oválu a in-line dráhy.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 50  ve výši  350 000,-  Kč 
Podíl vlastních zdrojů města na akci „Naučná stezka Švandy dudáka“. Celková délka trasy je 
15 kilometrů, po trase budou umístěny mapové nosiče, budou zrealizována 2 odpočinková 
místa, očištěny ostatky šibenice, vytištěn barevný průvodce naučnou stezkou. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 51  ve výši   1 300 000,- Kč  
Finanční prostředky na realizaci stavby „Parkoviště MěÚ Strakonice“. Jde o nutné rozšíření 
parkovacích ploch ve dvoře MěÚ Strakonice v souvislosti s plánovaným sjednocením úřadu. 
(bourací práce činí 400 000,- Kč, stavební práce – rozšíření parkoviště ve dvoře MěÚ - činí 
 900 000,- Kč ).  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 52  ve výši   2 500 000,- Kč  
Finanční prostředky na výdaje spojené s přemístěním části úřadu do prostor Na Stráži čp. 270 
(budova Komerční banky) a propojení všech budov úřadu informační technologií, z toho: 
  1 900 000,- Kč -   počítačová síť, telefonní ústředna, optický kabel a propojení všech budov       
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                               úřadu (SUS, Smetanova, Velké náměstí, Na Stráži) informační technologií 
    300 000,- Kč  -  drobné stavební úpravy, dispoziční změny potřebné k provozu, malování  
                               prostor 
    300 000,- Kč  -  dovybavení kanceláří potřebným nábytkem 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 60  ve výši   2 350 000,- Kč  
Investiční transfer pro TJ ČZ Strakonice na dokončení akce „Zastřešení házenkářského hřiště“ 
ve Strakonicích. 
Na tuto akci byla v rozpočtu na rok 2008 schválena částka 5 mil. Kč (čerpání těchto 
prostředků  bylo podmíněno získáním dotace z MŠMT ve výši 7,512 mil Kč). Z výběrového 
řízení vzešla nejvýhodnější nabídka v ceně díla cca 14,862 mil. Kč, což znamená, že 
k profinancování celé akce v roce 2008 chybí částka 2,350 mil. Kč.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 61  ve výši   6 700 000,- Kč    
Navýšení prostředků na akci „Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 772“ Jde o bývalý 
objekt SÚS, který bude využíván pro potřeby úřadu. 
V rozpočtu na rok 2008 je na tuto akci schválena částka 8 mil. Kč, k navýšení prostředků 
dochází na základě prováděcí projektové dokumentace.   
Rozpočtové opatření bude kryto:  
   3 300 000,- Kč použitím prostředků z minulých  let 
   2 000 000,- Kč přesunem z akce „Rekonstrukce budovy Husova čp. 380“ – budova  
                            knihovny 
   1 400 000,- Kč přesunem z akce „Sběrný dvůr“ 
RO č. 62  ve výši   11 200 000,- Kč   
Přesun finančních prostředků  na položku „opravy a rekonstrukce komunikací“ ve městě 
(zejména ul. Tisová, úprava křižovatky v ul. Písecká a další) o částku: 
  -      992 000,- Kč   z akce „Sportoviště Mušky“ 
  -   3 784 600,- Kč   z akce „Základní škola Povážská – výstavba nové budovy“ 
      6 423 400,- Kč   navýšením příjmů – zpětná dotace na akci „Metropolitní síť  moderního  
                                 města  Strakonice.net“      
RO č. 63  ve výši   2 000 000,- Kč   
Přesun finančních prostředků z akce „Hajská – úpravna vody“ na akci „Úpravna vody – 
Pracejovice“ z důvodu přípravy realizace stavby ÚV Pracejovice.  
RO č. 64 ve výši   10 000 000,- Kč   
Přesun finančních prostředků z položky „sportovní činnost – příspěvky sportovním 
organizacím“ na položku „neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice“ 
na zajištění provozu organizace z důvodu nedosažení plánovaných příjmů.  
II. Ukládá: 
Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č.  41, 49 – 52, 60 - 64  provést. 
III. Bere na vědomí: 
Předložený přehled rozpočtových opatření za rok 2008. 
 
10) Kontokorentní úvěr   
Usnesení č.412/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s možností přijetí kontokorentního úvěru ve výši do 30 mil. Kč na financování oprav a 
rekonstrukcí majetku města Strakonice  
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II. Ukládá 
radě města provést vyhodnocení nabídek, a návrh na uzavření smlouvy o přijetí 
kontokorentního úvěru předložit na nejbližším jednání ZM 
 
11) Závěrečný účet města a jím zřizovaných a založených organizací za r. 2007   
Usnesení č.413/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání předloženého Závěrečného účtu města Strakonice a jím 
zřízených a založených organizací za rok 2007 
I. Souhlasí 
1)  s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací     
     bez výhrad 
2)  s příděly do fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu  
3)  s vyúčtováním vztahů k příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu 
 
12) Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 10.6.2008     
Usnesení č.414/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 10.6.2008  
 
           
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Karel Vlasák 
starosta       místostarosta 
 


