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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 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 19.11. 2008 ve velké zasedací  
místnosti MěÚ Strakonice 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.480/ZM/2008 
 
1) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r. 2008      
             Usnesení č.481/ZM/2008  
2) Přidělení názvu nově vzniklých ulic v lokalitě Nový Dražejov       
             Usnesení č.482/ZM/2008  
3) Integrovaný plán rozvoje města             
             Usnesení č.483/ZM/2008  
4) Kontokorentní úvěr             
             Usnesení č.484/ZM/2008  
5) Rozpočtová opatření             
             Usnesení č.485/ZM/2008  
6) MěÚSS – odúčtování pohledávky           
             Usnesení č.486/ZM/2008  
7) Majetkové záležitosti            
                Usnesení č.487/ZM/2008-č.503/ZM/2008 
8) TS - Bytové hospodářství            
                Usnesení č.504/ZM/2008-č.505/ZM/2008 
9) a) Zápis č. 4/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 10. 2008       
    b) Zápis č. 5/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 10. 2008      
             Usnesení č.506/ZM/2008  
10) Doplnění Kontrolního výboru  
             Usnesení č.507/ZM/2008  
11) Realizace projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských  
       atraktivit“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice   
             Usnesení č.508/ZM/2008  
12) Realizace projektu „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ a jeho  
     kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice   
             Usnesení č.509/ZM/2008  
13) Realizace projektu „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ a jeho kofinancování a  
      předfinancování z rozpočtu města Strakonice    
             Usnesení č.510/ZM/2008  
14) Realizace projektu „Sportareál Na Muškách Strakonice“ a jeho kofinancování a  
      předfinancování  z rozpočtu města Strakonice    
             Usnesení č.511/ZM/2008  
15) Zápis č. 3/2008 ze zasedání finančního výboru dne 11. 11. 2008  
             Usnesení č.512/ZM/2008  
 
 
 
Usnesení č.480/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 14. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
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II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Ing. Šíp, Ing. Joza, Mgr. Cháberová 
b) ověřovatele zápisu : MUDr. Vávra, pí Vlasáková 
c) volební komisi : Mgr. Křiváčková, p. Šrámek 
 
1) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r. 2008      
Usnesení č.481/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá 
p. tajemníkovi ve spolupráci s příslušnými odbory zaktualizoval materiál týkající se plnění usnesení 
ZM za I.pol. r. 2008 dle připomínek členů ZM 
 
2) Přidělení názvu nově vzniklých ulic v lokalit ě Nový Dražejov   
Usnesení č.482/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 
- název nově vzniklé ulice na pozemku p.č. 1107/25 v katastrálním území Nový Dražejov - „U 
Větrolamu“. 
- název nově vzniklé ulice na pozemku p.č. 1330 v katastrálním území Nový Dražejov - 
„Na Rozhledech“. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka zajistit označení nových ulic příslušnými orientačními tabulemi 
 
3) Integrovaný plán rozvoje města    
Usnesení č.483/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
dokument „Integrovaný plán rozvoje města Strakonice“   
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice v rámci Integrovaného 
operačního programu 
III. Schvaluje 
výběr deprivované obytné zóny vymezené ulicemi Husova, Ellerova, Mlýnská, Kochana z Prachové, 
Podskalská, mostem Jana Palacha, ulicí Komenského, okolo areálu Teplárny Strakonice, a.s., levým 
břehem řeky Otavy a sídlištěm Mír jako ucelené lokality pro zpracování Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice, který bude předložen do Integrovaného operačního programu 
IV. Schvaluje 
indikativní seznam těchto dílčích projektů města, jejichž prostřednictvím bude Integrovaný plán 
rozvoje města Strakonice naplňován: 

• Revitalizace veřejných prostranství v ul. Čelakovského, Strakonice 
• Revitalizace Rennerových sadů – II. etapa 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – ulice Kosmonautů 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – „Malý blok“ 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – propojení s Podskalím 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – ulice Obránců míru 
• Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – „Velký blok“ 
• Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. a II. etapa 
• Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – III. a IV. etapa  

V. Schvaluje 
závazek města k nutnému spolufinancování výše uvedených projektů  
    
4) Kontokorentní úvěr   
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Usnesení č.484/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši do 150 000 000,- Kč jako finanční rezervu na 
spolufinancování  akcí ,  které uspějí ve výběrových řízeních Operačních programů 
II. Ukládá 
odboru finančnímu  
1) zahájit  řízení k  podání nabídky služby – poskytnutí  kontokorentního úvěru 
2) předložit výsledky tohoto  řízení  na jednání zastupitelstva města Strakonice  
 
5) Rozpočtová opatření    
Usnesení č.485/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 92  ve výši  1 770 000,- Kč 
Zvýšení investičního transferu TJ ČZ Strakonice na dokončení akce „Zastřešení a přístavba 
házenkářské haly“. Na akci byla již v rozpočtu města na rok 2008 schválena částka  
7 350 000,- Kč. Důvodem navýšení transferu je provedení víceprací a dalších úprav nezbytných pro 
kompletní a kvalitní dokončení celé akce. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ve výši 1 000 
000,- Kč a z akce výstavba sběrného dvora ve výši 770 000,- Kč. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 92  provést. 
 
6) MěÚSS – odúčtování pohledávky        
Usnesení č.486/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Odúčtování pohledávky ( nevykrytá dotace z roku 1993) ve výši 1 809 000,- Kč  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zajistit realizaci odúčtování pohledávky v rámci účetnictví organizace 
 
7) Majetkové záležitosti   
1) Ivana Petrželková, Vladimír Petrželka, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
zastupitelstvo města se po projednání neshodlo na žádném usnesení 
 
2) Vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č.487/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej nebytových prostorů – kolen,  nacházejících se na pozemku         p.č. 
128/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 430 m2. 
 
3) ČR – Úřad zastupování státu ve věcech majetkových – výkup  pozemku p.č. st. 3540  o výměře 
34  m2 v  k.ú.  Strakonice  
Usnesení č.488/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení ZM č. 455/ZM/2008 ze dne 24.9.2008. 
II. Souhlasí 
s výkupem  pozemku p.č. st. 3540 o výměře 34 m2 v k.ú. Strakonice  od  ČR – ÚZSVM za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Libuše Hrdličková,  Strakonice – výkup pozemku p.č. 1277/1 o výměře 337 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic 
Usnesení č.489/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 1277/1 o výměře 337 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací 
akce „Protipovodňová ochrana části obce  Nový Dražejov“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle – výkup 
pozemků p.č. 722/43, 722/44, 722/45 (oddělených z pozemku p.č. 722/1), vše v k.ú. Nové 
Strakonice a p.č. 626/6, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10 (oddělených z pozemku p.č. 626/3), vše v k.ú. 
Přední Ptákovice z důvodu vybudování chodníku ve směru na Podsrp a v části lokality Podsrp 
Usnesení č.490/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků  p.č. 722/43 o výměře 229 m2, p.č. 722/44 o výměře 79 m2 a p.č. 722/45 o 
výměře 2571 m2,  vše v k.ú. Nové Strakonice a  p.č. 626/6 o výměře  1672 m2,  p. č.  626/7 o výměře 
4217 m2, p.č. 626/8 o výměře 537 m2,  p.č. 626/9  o výměře 1190 m2 a  p.č. 626/10 o výměře 289 m2, 
vše v k.ú. Přední Ptákovice od ČR – ŘSD za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město – výkup  
části  pozemku p.č. 1347 o výměře cca 26 m2 a části pozemku p.č. 1348 o výměře cca 621 m2, vše 
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.491/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 1347 o výměře cca 26 m2 a části pozemku p.č. 1348 o výměře          cca 
621 m2, vše v k.ú. Strakonice, od Správy železniční dopravní cesty, s.o. za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem  po dokončení stavby. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice – výkup 
pozemku p.č. 844/9 o výměře 96 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.492/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 844/9 o výměře 96 m2 v k.ú. Strakonice od firmy JIHOSPOL, Jihočeská 
obchodní a stavební společnost, a.s., se sídlem Písecká 893, Strakonice, za cenu  stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
8) ČR - Státní statek Jeneč, s.p., Karlovarská 7 – výkup pozemků v k.ú. Střela, Pracejovice, 
Hajská a Nové Strakonice  
Usnesení č.493/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 



 5

I. Souhlasí 
s výkupem níže uvedených pozemků ve vlastnictví ČR – Státního statku Jeneč, Karlovarská 7, Jeneč, 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
pozemková 
parcela č. 

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

262/5 Střela ostatní plocha – jiná plocha                111 
262/6 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/7 Střela ostatní plocha – jiná plocha   294 
262/8 Střela ostatní plocha – jiná plocha   106 
262/9 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/10 Střela ostatní plocha – jiná plocha   180 
262/11 Střela ostatní plocha – jiná plocha     99 
262/12 Střela ostatní plocha – jiná plocha     64 
262/14 Střela ostatní plocha – jiná plocha 4347 
262/15 Střela ostatní plocha – jiná plocha   113 
64/4 Pracejovice ostatní plocha – jiná plocha   611 
599/25 Pracejovice ostatní plocha– dobývací prostor 3125 
635 Pracejovice ostatní plocha - silnice 4407 
713 Pracejovice ostatní plocha - silnice 1189 
189/2 Hajská ostatní plocha – jiná plocha   253 
189/3 Hajská ostatní plocha – jiná plocha 1497 
189/6 Hajská ostatní plocha -  jiná plocha 4215 
747/5 N.Strakonice ostatní plocha – ost. komunikace    51 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: PROTOM STRAKONICE, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.494/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. dle KN 1053, 
1055/1, 1055/2, 1070/14, 1326/2 vše k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního řadu v délce cca 310 m a vodovodního řadu v délce 118 m, dále komunikace včetně 
pozemku pod budoucí komunikací. Kupní cena je stanovena ve výši 25 % celkových finančních 
nákladů tzn. 1.605.137,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
10) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: JUDr. Martin Sígler, 386 01 Strakonice, v zastoupení Ing. Vačkář, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č.495/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. dle KN 
129/1,129/6 vše k.ú. Střela v majetku města Strakonice s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a následně po kolaudaci stavby s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního a 
vodovodního řadu v délce cca. 150 m, veřejného osvětlení a dále komunikace. Kupní cena je 
stanovena ve výši 25% celkových nákladů díla tzn.  419.990,- Kč. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: Poleno Miloslav,  Radomyšl 
Usnesení č.496/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na pozemku 
p.č. dle KN 1107/25  k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o smlouvě kupní a následně po 
kolaudaci stavby s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního řadu v délce 264 m, 
vodovodního řadu v délce 287 m, veřejného osvětlení (6 ks svítidel) a dále komunikace včetně 
pozemku p.č. dle KN 1107/25 k.ú. Dražejov u Strakonic. Kupní cena je stanovena ve výši 1.922.331 ,- 
Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
12) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č.497/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení ZM č. 394/ZM/2008, týkající se prodeje bytových jednotek v domě ve Strakonicích, níže 
uvedeným původním nájemcům. 
II. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky Strakonice, 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 níže uvedeným nájemcům.  
původní nájemce současný nájemce č.p.  č. bytové jednotky 
Olga Vachtová Olga Vachtová a František Doležal  2 
Božena Hekrová Petra Ponetová  12 
Ivana Naušová Ivana a Vladislav Babinských  5 
 
14) Bytová jednotka č. 2, ul. Strakonice II – přímý prodej 
Usnesení č.498/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 2 v domě ve Strakonicích II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, panu Josefu Chocholovi, , Strakonice za cenu 381.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
15) Josef Strašil – revokace usnesení č. 397/ZM/2008   
Usnesení č.499/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 397/ZM/2008 ze dne 25. června 2008,  týkající se prodeje b. j. č. 7 v domě ve Strakonicích, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, panu Josefu Strašilovi za 
cenu 396.000,- Kč. 
 
16) Úhrada daně z  převodu nemovitostí  („Stavba cyklostezky  v  lokalitě Podskalí – Nový 
Dražejov“)  
Usnesení č.500/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  
s úhradou daně z  převodu nemovitostí  při  výkupech  částí  pozemků v  souvislosti s realizací akce „ 
Stavba cyklostezky  v lokalitě Podskalí – Nový Dražejov“.  
 
17)   Vyřazení majetku  
Usnesení č.501/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městská policie Strakonice: 
- posilovací zařízení – poř. cena 35.779,- Kč, r.poř. 1976  
Městský úřad Strakonice: 
- PC 800/128/20.0 WIN98SE – 35.741,90 Kč, r.poř. 2001 
- PC 466/192/4,3 WIN98SE + monitor ADI E 55 – 34.449,90 Kč, r.poř. 2000 
- PC 700/192/10.0 WIN98SE – 21.392,70 Kč, r.poř. 2002 
- PC 700/128/20.0 WIN98SE – 28.692,40 Kč, r.poř. 2001 
- PC 766/192/10.0 WIN98SE + monitor ADI 5PD 17“ – 36.899,- Kč, r.poř. 2001 
- PC 800/128/20.0 WIN98SE + monitor Targa Visionary 17“ –  2 ks á 35.741,90 Kč, r.poř. 2001 
- PC 1000/128/20.0 WIN98SE + monitor Targa Visionary 17“ – 5 ks á 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1000/256/20.0 WIN98SE + monitor Targa Visionary 17“ – 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1000/256/10.0 + CD ROM  WIN98SE + monitor Belinea 17“ – 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1200/128/4.3 WIN98SE – 42.862,05 Kč, r.poř. 1996 
- jehličková tiskárna EPSON LQ 1070 – 21.508,- Kč, r.poř. 2001 
- jehličková tiskárna EPSON LQ 1070 – 22.609,- Kč, r.poř. 2001. 
 
18) Pan Petr Petřík a paní Jana Petříková - dohoda o postoupení práv a povinností  
Usnesení č.502/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 
dne 15. března 2005 mezi manželi Petrem a Janou Petříkovými na postupníky manžele Michala a 
Renatu Vlčkovi, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Alena Hájková, Strakonice II – žádost o postoupení práv 
Usnesení č.503/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 471/ZM/2008 ze dne 24. 9. 2008. 
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 19.12. 2001 mezi městem Strakonice a paní Alenou 
Hájkovou, Strakonice II, na p. Karla Helmu, Blatná a  paní Hanu Nagyovou, okr. Strakonice,  na byt 
1+2  (výměra 83,75 m2), Strakonice II. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
8) TS - Bytové hospodářství  
1) Štefan Demetr, Strakonice 
Usnesení č.504/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odepsání pohledávky  ve výši 37 418,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa 
byt.hospodářství, jako nevymožitelnou. 
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II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
2) Štefan Demetr, Strakonice 
Usnesení č.505/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odepsání pohledávky ve výši 42 048,- Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá                                                                                                                                    
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
          
9) a) Zápis č. 4/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 10. 2008       
    b) Zápis č. 5/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 10. 2008      
Usnesení č.506/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis č. 4/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 1. 10. 2008       
b) Zápis č. 5/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 10. 2008      
 
10) Doplnění Kontrolního výboru    
Usnesení č.507/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci člena Kontrolního výboru ZM p. Miloslava Trégla 
II. Volí 
člena Kontrolního výboru: 
Mgr. Radka Sosnu s účinností ode dne 19.11. 2008 
 
11) Realizace projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských  
       atraktivit“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice   
Usnesení č.508/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských 
atraktivit“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 
3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (celkové 
výdaje projektu 49.869.191,-  Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit“ 
z rozpočtu města Strakonice na rok 2009, a to ve výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 3.740.190,- Kč 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit“ 
z rozpočtu města Strakonice na rok 2009, a to ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 46.129.001,- Kč 
 
12) Realizace projektu „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ a  
      jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu města Strakonice   
Usnesení č.509/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ 
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – 
Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (celkové výdaje projektu 
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3.770.966,-  Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ z rozpočtu města 
Strakonice na rok 2009, a to ve výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 282.823,- Kč 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ z rozpočtu 
města Strakonice na rok 2009, a to ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
3.488.143,- Kč 
 
13) Realizace projektu „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ a jeho kofinancování a  
      předfinancování z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č.510/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 
3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu (celkové výdaje 
projektu  1.157.367,-  Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ z rozpočtu města Strakonice po dobu 
realizace projektu (tj. rok 2009 a 2010) a to ve výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
86.803,- Kč 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ z rozpočtu města Strakonice po dobu 
realizace projektu (tj. rok 2009 a 2010) a to ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 1.070.564,- Kč 
 
14) Realizace projektu „Sportareál Na Muškách Strakonice“ a jeho kofinancování a  
      předfinancování  z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č.511/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu s názvem „Sportareál Na Muškách Strakonice“ spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast 
podpory 2.2 - Rozvojové projekty spádových center (celkové výdaje projektu  14.210.891,-  Kč) 
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Sportareál Na Muškách Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice po dobu 
realizace projektu (tj. rok 2009, 2010 a 2011) a to ve výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 1.065.817,- Kč 
III. Schvaluje 
předfinancování projektu „Sportareál Na Muškách Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice po dobu 
realizace projektu (tj. rok 2009, 2010 a 2011) a to ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 13.145.074,- Kč 
 
15) Zápis č. 3/2008 ze zasedání finančního výboru dne 11. 11. 2008  
Usnesení č.512/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 3/2008 ze zasedání finančního výboru dne 11. 11. 2008  
 
 
Ing. Pavel Vondrys     PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 
 
 


