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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 18. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 22.4. 2009 ve velké 
zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
Zahájení jednání  Usnesení č.612/ZM/2009 
 
1) Smlouva o kontokorentním úvěru          
             Usnesení č.613/ZM/2009  
2) Rozpočtová opatření         
             Usnesení č.614/ZM/2009  
3) MAS LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí dočasné návratné finanční výpomoci           
             Usnesení č.615/ZM/2009  
4) ZŠ Povážská 
             Usnesení č.616/ZM/2009  
 
Usnesení č.612/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 18. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : MUDr. Vávra, Ing. Joza, pí Rabová 
b) ověřovatele zápisu : p. Štrébl, p. Šrámek 
 
1) Smlouva o kontokorentním úvěru        
Usnesení č.613/ZM/2009  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
 výsledek vyhodnocení veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního úvěru 
II. Souhlasí  
s  uzavřením Smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a.s.,Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4, s  pohyblivou úrokovou sazbou složenou z 3 M PRIBOR a pevné odchylky 0,25 % p.a.  
 
2) Rozpočtová opatření          
Usnesení č.614/ZM/2009  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 25 ve výši 13 400 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace Strakonického hradu“. Akce je zařazena ve schváleném 
rozpočtu částečným podílem města ve výši 1 000 000,- Kč. Ze zadávacího řízení je vysoutěžená cena 
18 250 258,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je tedy celkem ještě 
17 500 000,- Kč, z toho se pro rok 2009 předpokládá částka 13 400 000 Kč, pro rok 2010 částka         
4 100 000,- Kč. 
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 11 744 142,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj. bude hrazena z úvěru. 
RO č. 26 ve výši 8 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Sportareál na Muškách Strakonice“. Akce je zařazena ve schváleném 
rozpočtu částečným podílem města ve výši 500 000,- Kč. Ze zadávacího řízení je vysoutěžená cena  
16 846 090,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je tedy celkem ještě  
16 500 000,- Kč, z toho se pro rok 2009 předpokládá částka 8 000 000 Kč, pro rok 2010 částka           
8 500 000,- Kč. 
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Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 13 145 074,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj. bude hrazena z úvěru. 
RO č. 27 ve výši 2 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“. Akce je 
zařazena ve schváleném rozpočtu částečným podílem města ve výši 300 000,- Kč. Ze zadávacího 
řízení je vysoutěžená cena 2 200 000,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je celkem ještě 2 000 000,- 
Kč. Celá akce bude realizována v roce 2009. 
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 2 035 000,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj. bude hrazena z úvěru. 
RO č. 28 ve výši 297 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na celkovou úpravu plochy mezi restaurací U Zborova a Domem kultury  v ulici 
Bavorova (navezení a rozprostření zeminy, odplevelení, sadovnické úpravy - výsadba okrasných 
stromů, keřů, trvalek, založení nových trávníkových ploch, zhotovení mlatového chodníčku, úprava 
zpustlé zahrady parc.č.1 – odstranění černé skládky, vyřezání náletů, odstranění sušáků). 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
a)  Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č. 25 – 28 provést. 
b)  Finančnímu odboru zařadit do rozpočtu roku 2010 dofinancování akcí uvedených   
     v rozpočtových opatřeních č. 25 - 26 : „Revitalizace strakonického hradu“ částku  
     4 100 000,-  Kč, „Sportareál na Muškách Strakonice“ částku 8 500 000,- Kč.     
 
3) MAS LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí dočasné návratné finanční výpomoci           
Usnesení č.615/ZM/2009  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dočasné návratné finanční výpomoci Místní akční skupině LAG Strakonicko, o.s. v celkové 
výši 1 288 000,- Kč na předfinancování činností spjatých s administrací strategického plánu LEADER 
(700 000 Kč) a předfinancování partnerského projektu „Venkovská tržnice II“, (588 000,- Kč), jejímž 
přínosem je podpora  podnikatelského  prostředí  regionu – rozpočtové opatření č. 31. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F. L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy – II. etapa“, která nebude v letošním roce realizována.  
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 31  provést. 
Vedoucí odboru vnitřních věcí připravit smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci s tím, že 
částka 700 000,- Kč bude na účet města vrácena nejpozději do 31.3. 2014 a částka 588 000,- Kč do 
31.3. 2011. 
 
4) ZŠ Povážská 
Usnesení č.616/ZM/2009  
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
číslo usnesení 848/ZM/2006 ze dne 15.3. 2006 týkající se ZŠ Povážská – výstavba nové školy 
(financování)  
II. Ukládá 
RM zorganizovat poptávkové řízení týkající se finančního krytí výstavby ZŠ Povážská.  Následně 
předložit výsledky tohoto řízení k projednání na zasedání ZM ke konečnému rozhodnutí 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys     PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 
 
 


