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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 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 16.7. 2008 ve velké 
zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

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

Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.415/ZM/2008 
 
1) Peněžitý dar města          
             Usnesení č.416/ZM/2008  
2) Majetkové záležitosti          
                Usnesení č.417/ZM/2008-č.429/ZM/2008 
3) Regulační plán „Podskalská-Lázeňská“      
             Usnesení č.430/ZM/2008  
4) Projekt „Přístavba plaveckého stadionu ve Strakonicích“ - prezentace    
             Usnesení č.431/ZM/2008  
5) Kontokorentní úvěr        
             Usnesení č.432/ZM/2008  
6) Zápis č. 3/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1.7.2008    
             Usnesení č.433/ZM/2008  
7) Realizace projektu „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“  
    a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
             Usnesení č.434/ZM/2008  
8) Realizace projektu „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ a jeho kofinancování a  
    předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
             Usnesení č.435/ZM/2008  
9) Realizace projektu „Revitalizace strakonického hradu“ a jeho kofinancování a  
    předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
             Usnesení č.436/ZM/2008  
 
Usnesení č.415/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 10. a 11.zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 12.zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : pí Rabová, Ing. Joza, pí Vlasáková 
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Pavelka, Mgr. Křiváčková 
 
1) Peněžitý dar města          
Usnesení č.416/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,-Kč  
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RO č. 68 bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
2) Majetkové záležitosti          
1) IDEAL  AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., okres Tachov, PSČ 348 02 – žádost o odkoupení 
nemovitostí ve vlastnictví města Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č.417/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej uvedených pozemků: 
parc.č. 1190/17 o výměře 9.341 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1165 o výměře 9.857 m2 , trvalý travní porost 
část pozemku parc.č. 1208/11 o výměře cca 2.060m2, orná půda 
parc.č. 1190/14 o výměře 266 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/16 o výměře 5.928 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/20 o výměře 393 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/21 o výměře  137 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/2 o výměře 2.591 m2 , ostatní plocha 
parc.č. 1190/22 o výměře 228 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1340/44 o výměře 1492 m2, ostatní plocha  
parc.č. 1340/4 o výměře 2.348 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/28 o výměře 388 m2, ostatní plocha 
parc.č. st. 2178 o výměře 1.193 m2, zastavěná plocha a nádvoří   
parc.č. 1208/5 o výměře 12.236 m2, orná půda , 
vše v k.ú. Strakonice.           
 
2) Petra Reisingerová, b.j. č. 31, Strakonice – žádost o odkoupení bytu  
Usnesení č.418/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b. j. č. 31, ve Strakonicích, o velikosti 2+1 (výměra bytu 52,89 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  paní Petře Reisingerové za 
cenu dle znaleckého posudku, která činí 685.560,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
3) Prodej bytové jednotky č. 04, Strakonice II                   
Usnesení č.419/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 4 ve Strakonicích II, o velikosti 1+3 (výměra bytu 92,20 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Lukáši Kolářovi, 
Domažlice, za cenu 1.162.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Prodej bytové jednotky č. 01, Strakonice I                    
Usnesení č.420/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 1 ve Strakonicích, o velikosti 1+0 (výměra bytu 40,10 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Janu Vlachovi, , 
Strakonice  za cenu 600.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Prodej bytové jednotky č. 04, Strakonice I 
Usnesení č.421/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 4 ve Strakonicích, o velikosti 1+2 (výměra bytu 87,20 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Karlu Froydovi,  
Strakonice a Lence Kůtové za cenu   1.215.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Prodej bytové jednotky č. 020, Strakonice I 
Usnesení č.422/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 20 ve Strakonicích, o velikosti 1+0 (výměra bytu 29,00 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku paní Šárce Šopincové,  
Strakonice  za cenu 610.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) Manželé Marie a Milan Dubských, Strakonice II – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.423/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 7, ve Strakonicích,  o velikosti 2+1 (výměra bytu 77,90 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku manželům  Marii  a  
Milanovi  Dubským  za cenu  dle  znaleckého  posudku,  která  činí 892.840,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
8) Jaroslav Šimsa, Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností – revokace 
usnesení č.399/ZM/2008 
Usnesení č.424/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 399/ZM/2008 ze dne 25.6.2008, týkající se souhlasu 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),  
Strakonice. 
II. 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 
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Strakonice a panem Jaroslavem Šimsou, Strakonice na pana Pavla Mrkvičku, a na slečnu 
Ivetu Oberreiterovou, Strakonice, na byt 1+0 (výměra 54,78 m2), Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
1) Jiří a Andrea Chocholatých, Strakonice – žádost o prodej pozemku v lokalitě Jezárka 
Usnesení č.425/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/73 o výměře 828 m2 a pozemku p.č. 1371/116 o výměře 20 m2  
v k.ú. Strakonice, dle nového geometrického plánu, manželům Jiřímu a Andree Chocholatým, 
Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní a následně kupní smlouvou a kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách. 1. splátka ve 
výši 100.000,- Kč bude zaplacena  při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zbytek 
kupní ceny bude doplacen do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Olga Kalbáčová, Václav Kalbáč, Strakonice – žádost o prodej pozemku v lokalitě 
Jezárka 
Usnesení č.426/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/95 o výměře 1014 m2 v k.ú. Strakonice, manželům Olze a 
Václavu Kalbáčovi, 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. 
 
3) Jitka Hanzlovská, Ctibor Hanzlovský,  Strakonice – žádost o prodej pozemku 
v lokalit ě Jezárka 
Usnesení č.427/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2   v k.ú. Strakonice, 
dle nového geometrického plánu. 
II. souhlasí 
s prodejem  pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2   v k.ú. Strakonice, dle nového 
geometrického plánu. manželům Jitce a Ctiboru Hanzlovským, Strakonice, za cenu 800,- 
Kč/m2, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 
smlouvou,  pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Výkup pozemku v k.ú. Mutěnice u Strakonic 
Usnesení č.428/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Mutěnice u Strakonic o výměře 13.565 m2  ze cenu 
maximálně 65,- Kč/m2 . 



 5

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
5) Výkup pozemku v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.429/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 540/28 v k.ú. Strakonice o výměře cca 95 m2  ze cenu dle 
znaleckého posudku. Výkup bude řeše smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně po 
vybudování a zaměření chodníku Kupní smlouvou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv 
 
3) Regulační plán „Podskalská-Lázeňská“      
Usnesení č.430/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním regulačního plánu „Podskalská - Lázeňská“ ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat regulační plán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 
4) Projekt „Přístavba plaveckého stadionu ve Strakonicích“ - prezentace   
Usnesení č.431/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o přípravě projektu „Přístavba plaveckého stadionu ve Strakonicích“, včetně 
základního prostorového řešení  
 
5) Kontokorentní úvěr        
Usnesení č.432/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši do 30 mil. Kč na financování oprav a rekonstrukcí 
majetku města 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a.s., pobočka 
Strakonice na financování oprav a rekonstrukcí majetku města , s použitím pohyblivé úrokové 
sazby (7D PRIBOR + marže v pevné výši 0,00 % p.a.), se žádným jištěním úvěru a s dobou 
splatnosti do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy o úvěr 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Vondryse podpisem úvěrové smlouvy 
 
6) Zápis č. 3/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1.7.2008    
Usnesení č.433/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 3/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1.7.2008 
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7) Realizace projektu „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní 
úrovni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č.434/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní 
úrovni“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
(celkové výdaje projektu 6.130.078,-  Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 
5.982.657,- Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní 
úrovni“ z rozpočtu města Strakonice na rok 2008, a to ve výši 7,5 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 448.700,- Kč, a dále s vyčleněním finančních prostředků ve výši 
minimálně 147.421,- Kč na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní 
úrovni“ z rozpočtu města Strakonice na rok 2008, a to ve výši 92,5 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 5.533.957,- Kč 
 
8) Realizace projektu „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č.435/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, 
Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (celkové výdaje projektu 28.935.445,-  Kč 
– z toho celkové způsobilé výdaje projektu 21.536.499,- Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ z rozpočtu města 
Strakonice po dobu realizace projektu (tj. rok 2008, 2009 a 2010), a to ve výši 7,5 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.615.237,43 Kč, a dále s vyčleněním finančních 
prostředků ve výši minimálně 7.398.946,- Kč na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ z rozpočtu města 
Strakonice po dobu realizace projektu (tj. rok 2008, 2009, 2010), a to ve výši 92,5 % z 
celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19.921.261,57 Kč 
 
9) Realizace projektu „Revitalizace strakonického hradu“ a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č.436/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Revitalizace strakonického hradu“ spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního 
ruchu, Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 12.696.370,-  Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Revitalizace strakonického hradu“ z rozpočtu města Strakonice po 
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dobu realizace projektu (tj. rok 2008, 2009 a 2010), a to ve výši 7,5 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 952.228,- Kč 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Revitalizace strakonického hradu“ z rozpočtu města Strakonice po 
dobu realizace projektu (tj. rok 2008, 2009, 2010), a to ve výši 92,5 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 11.744.142,- Kč 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 
 


