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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 16. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 25.2. 2009 ve 

velké zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.544/ZM/2009 
 
1) Návrh na vydání opatření obecné povahy - změna č. 30 ÚP sídelního útvaru Strakonice   
             Usnesení č.545/ZM/2009  
2) Návrh na vydání opatření obecné povahy - regulačního plánu Za Stínadly       
             Usnesení č.546/ZM/2009  
3) Rozpočtové opatření č. 1              
             Usnesení č.547/ZM/2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č.544/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 16. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pavelka, p. Šrámek, Ing. Šíp 
b) ověřovatele zápisu : pí Rabová, Mgr. Cháberová 
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1) Návrh na vydání opatření obecné povahy-změna č. 30 ÚP sídelního útvaru Strakonice   
Usnesení č.545/ZM/2009 
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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 30 závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice 
II.  Schvaluje 
vyhodnocení výsledku projednání rozšířeného  návrhu změny č. 30 územního plánu sídelního 
útvaru Strakonice 
 
2) Návrh na vydání opatření obecné povahy - regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č.546/ZM/2009 
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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy regulační plán Za Stínadly. 
     
3) Rozpočtové opatření č. 1              
Usnesení č.547/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.   Schvaluje 
RO č. 1  ve výši  950 000,- Kč 
Finanční prostředky na akci „Vybavení kuchyně hradního sklípku ve Strakonicích“. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 3  ve výši  1 106 000,- Kč 
Podíl města Strakonice na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci 
„1/22 Strakonice“ – severní dopravní půloblouk. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 1 a 3 provést. 
 
 
 
 
  
Ing. Pavel Vondrys     PhDr. Ivana Říhová 
starosta      místostarostka 
 
 


