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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 20. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 23.9. 2009 ve velké 
zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.678/ZM/2009 
 
1) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (TS s.r.o.)          
             Usnesení č.679/ZM/2009  
2) Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti  
    odpadového hospodářství            
             Usnesení č.680/ZM/2009  
3) Majetkové záležitosti                          
           Usnesení č.681/ZM/2009-č.731/ZM/2009 
4) Projekt „Rekonstr.zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice –  
    1.fáze“ –  schválení realizace a zajištění fin. krytí projektu z rozpočtu města Strakonice           
             Usnesení č.732/ZM/2009  
5) Projekt „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. fáze“ –  
    schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice         
             Usnesení č.733/ZM/2009  
6) Plán zdraví a kvality života                          
             Usnesení č.734/ZM/2009  
7) Rozpočtová opatření                   
             Usnesení č.735/ZM/2009  
8) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2009 o místních poplatcích                    
             Usnesení č.736/ZM/2009  
9) Dopis – požadavek na kácení stromů v Rennerových sadech 
             Usnesení č.737/ZM/2009  
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Usnesení č.678/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 20. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : Bc. Krýzová, pí Vlasáková, Mgr. Pavelka 
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Cháberová, Ing. Šíp 
 
1) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (TS s.r.o.)     
Usnesení č.679/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2008: 
- TS Strakonice s.r.o. 
 
2) Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství          
Usnesení č.680/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002, jehož předmětem je stanovení postupu při 
vybudování překladiště komunálního odpadu na území města Strakonice a způsob 
kompenzace  ve vazbě na přepravní náklady.    
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
          
3) Majetkové záležitosti                 
1) Martin Jirsa, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.681/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na  prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v zátopovém území a pozemek sousedí s areálem 
zařízení ČOV a dále doporučuje odboru rozvoje a odboru životního prostředí danou lokalitu 
řešit jako celek.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Vyhlášení záměru a směna pozemků v lokalitě „ Přední Ptákovice“ –  Na Muškách“  
Usnesení č.682/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 569/ZM/2004 ze dne 15.12.2004. 
II. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na směnu  části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře               
cca 865 m2 (označeno v projektové dokumentaci č. 23) ve vlastnictví města Strakonice za 
pozemky p.č. 320/247 o výměře 1427 m2 a   p.č. 320/261 o výměře 14 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice (vlastnictví manželů Jana a Aleny Švehlových, bytem Přední Ptákovice 235). 
III. Souhlasí  
s uzavřením budoucí směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 320/1 o výměře            
cca 865 m2 ve vlastnictví města Strakonice (označeno v projektové dokumentaci č. 23)  za 
pozemek p.č. 320/247 o výměře 1427 m2 a p.č. 320/261 o výměře 14 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice (vlastnictví manželů Jana a Aleny Švehlových) po uplynutí zákonem stanovené 
lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce a následně směnné smlouvy po vyhotovení 
geometrického plánu na zaměření stavebních parcel v lokalitě „Na Muškách“. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
V. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/247 o výměře cca 933 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice, a to za podmínky získání pozemku p.č. 320/247 o výměře 1427 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice od manželů Jana a Aleny Švehlových, pro město Strakonice (v případě schválení 
odst. I., II. ,III. a IV tohoto bodu Zastupitelstvem města).  
          
3) Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „Na 
Muškách“-stanovení minimální ceny za m2  
Usnesení č.683/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                
cca 19.260 m2  za účelem výstavby rodinných domů.  
II. Souhlasí 
s minimální cenou za prodej předmětných pozemků ve výši 950,- Kč/m2.  
 
4) Josef  Pelouch, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.684/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic                    
o výměře cca 1.500 m2, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
5) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č.685/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1272/21 o výměře cca 63 m2 a části 
pozemku p.č.st. 7/1 o výměře cca 12 m2 vše v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že 
v pozemku se nachází inž. sítě  a pozemek bude využíván i nadále jako veřejná zeleň.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
6) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost  o prodej 
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pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.686/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.st. 7/1 a p.č. 1320/4 o výměře cca 40 m2 
v k.ú. Strakonice, za účelem zřízení parkovacích míst, do vyřešení majetkových vztahů 
sousedního pozemku (p.č. st. 3 k.ú. Strakonice). 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
7) Společenství vlastníků bytů Havlíčkova 365, Strakonice – žádost o prodej části 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.687/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 572/10 v k.ú. Strakonice o výměře           
cca 565 m2, vzhledem k tomu, že město Strakonice, získalo předmětný pozemek bezúplatně, 
za účelem rozvoje dané lokality.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
8) JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s. – směna pozemku p.č. 844/9  
o výměře 96 m2 za část pozemku p.č. 1322/1 o výměře 12,3 m2 (vlastnictví města 
Strakonice), vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.688/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 492/ZM/2008 ze dne 19.11.2009. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1322/1 (podle GP díly h, i, j, k, l, m)           
o výměře 12,3 m2 v k.ú. Strakonice (vlastnictví města Strakonice) za část pozemku                    
p.č. 844/9 v  k.ú. Strakonice o výměře 96 m2 (vlastnictví Jihospolu, Jihočeská obchodní a 
stavební společnost, a.s.).  

III. Souhlasí 
se směnou části pozemku p.č. 1322/1 (podle GP díly h, i, j, k, l, m) o výměře cca  12,3 m2  v                 
k.ú. Strakonice (vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 844/9 v k.ú. Strakonice             
o výměře 96 m2 (vlastnictví Jihospolu, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.)   
s doplatkem města Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
9) Výstavba garáží – žádost společnosti RG - STAVBY s.r.o. 
Usnesení č.689/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 384/1, p.č. 393/13 a p.č. 402/2 v kat. území 
Strakonice za účelem výstavby garáží, neboť s výstavbou garáží na těchto pozemcích vyslovil 
nesouhlas architekt města.  
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10) JUDr. Jan Mrázek, advokát, zastupující obchodní společnost APaeroservice s.r.o., 
Havlíčkova 5, Sedlice – žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č.690/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice, vzhledem 
k tomu, že se jedná o lokalitu letiště.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
11) Pavel Přib, Strakonice – žádost o směnu pozemků   
Usnesení č.691/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 624/10 v k.ú. Strakonice cca 430 m2 a 
pozemku p.č.st. 3639 m2 se stavbou č.p. 292 na tomto pozemku (vlastnictví města Strakonice) 
za část pozemku p.č. 324/10 o výměře cca 380 m2 (vlastnictví p. Pavel Přib) vzhledem 
k tomu, že není zatím vyhotovena prováděcí projektová dokumentace na stavbu „Severní 
dopravní půloblouk“. 
 
12) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1263 ve Strakonicích, ul. Obránců míru 
1263, Strakonice - žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č.692/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře              
cca 5,5 m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5,5 m2, za účelem 
výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek domu 
čp. 1263 ve Strakonicích, Obránců míru 1263, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
13) Společenství pro dům č.p. 1257, ul. Obránců míru 1257, Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č.693/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře                
cca 8,4 m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,4 m2, za účelem 
výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství pro dům č.p. 1257, 
Obránců míru 1257 Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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14) JEDNOTA spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69,  387 01 Volyně  
Usnesení č.694/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení ZM číslo 638/ZM/2009 ze dne 17.6.2009, kde se nesouhlasí s prodejem 
předmětného pozemku (kolize s ÚP + celkové vyřešení celého areálu).  
 
15) Monika Šedinová, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.695/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 358/3 o výměře cca 200 m2, jež navazuje na pozemek ve 
vlastnictví žadatelky, v k.ú. Strakonice, dle schváleného regulačního plánu, za cenu                     
250,- Kč/m2 paní Monice Šedinové, Strakonice.  Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Ondřej Šulc, Strakonice, Dana Šulcová, Strakonice  –  žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.696/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem  části pozemku p.č. 358/4 o výměře 35 m2  v k.ú. Strakonice, náležející k pozemku 
žadatelů, dle schváleného regulačního plánu, za cenu 250,- Kč/m2 manželům Odřejovi 
Šulcovi, Strakonice a Daně Šulcové, Strakonice.   
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Radek a Jaroslava Paulíkovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.697/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 40 m2, náležející 
k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu na danou lokalitu, za nabídkovou 
cenu 250,- Kč/m2, manželům Radkovi a Jaroslavě  Paulíkovým, Strakonice.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.698/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 90 m2 náležející 
k pozemku žadatele, dle schváleného regulačního plánu na danou lokalitu za cenu                    
250,- Kč/m2 panu Jiřímu Chalupovi, Strakonice.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 



 7 

 
19) František a Hana Vachuškovi,  Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.699/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 358/3 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2 náležející 
k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu na danou lokalitu za cenu                   
250,- Kč/m2 manželům Františku a Haně Vachuškovým, Strakonice.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
20) Radek Cinádr, Monika Cinádrová, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.700/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 13 m2 a části pozemku p.č. 1285/5              
o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. Strakonice, manželům Radkovi a Monice Cinádrovým, 
Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2.    
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Zdeněk Kadlec, Marie Kadlecová, Strakonice  - žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.701/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku 695/3 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 30 m2 manželům Zdeňkovi 
a  Marii Kadlecovým, za cenu 250,- Kč/m2.  

Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) František Šíma, Strakonice, zastupující dceru paní Moniku K řešničkovou, 
Strakonice - žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.702/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 997/18 v k.ú. Dražejov u  Strakonic, o výměře cca 24 m2, paní 
Monice Křešničkové, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Jaroslava Lebedová, Jaroslav Lebeda, Praha– žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.703/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem  pozemku p.č. 1269/40 o výměře 191 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic manželům 
Jaroslavě a Jaroslavu Lebedovým, Praha , za cenu  500,- Kč/m2.   
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o, Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku  
Usnesení č.704/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 18 m2 a části pozemku p.č. 2/1                            
v k.ú. Strakonice o výměře cca 18 m2, společnosti ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., 
Havlíčkova 1289, Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice – žádost o prodej pozemku – souhlas 
s uzavřením smlouvy 
Usnesení č.705/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.st. 570 o výměře 598 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice se společností SRSoft spol. s r.o. za kupní cenu 500,- Kč za m2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
26) Manželé Lacinovi, paní Zemenová – žádost o opětovné projednání 
Usnesení č.706/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení zastupitelstva města č.  637/ZM/2009 ze dne 17.6.2009. 
II. Souhlasí 
s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 40 m2 v kat. území Nové Strakonice 
manželům Lacinovým za kupní cenu 250,- Kč za m2 . 
III. Souhlasí 
s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 150 m2 v kat. území Nové Strakonice paní 
Zemenové za kupní cenu 250,- Kč za m2.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv.  
 
27) Paní Marie Barabášová, Liberec (spoluvlastnický  podíl ¼) , paní Jana Mlíčková, 
Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) paní Vlasta  Slavová,  Písek (spoluvlastnický podíl 
¼), a paní  Bohuslava Škopová, Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) – výkup pozemku 
p.č. 770/40 v k.ú. Strakonice o výměře 29 m2  
Usnesení č.707/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 647/ZM/209 ze dne 17.6.2009. 
II. Souhlasí  
s výkupem pozemku p.č. 770/40 o výměře 29 m2 v k.ú. Strakonice za cenu dle znaleckého 
posudku.  
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
28) Výkup pozemků v souvislosti s akcí: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ 
Usnesení č.708/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem částí pozemků p.č.st. 403 o výměře 7 m2, p.č.  244/2 o výměře 3 m2, p.č. 244/9         
o výměře 1 m2, p.č. 244/8 o výměře 2 m2,  p.č.  244/7 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti s realizací akce: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ za cenu 
150,- Kč za m2 a s úhradou  daně z převodu nemovitosti. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
29) Jihotank, s.r.o., Kostelní 1228/34, České Budějovice – výkup pozemku  p.č.  847/8 o 
výměře 798 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.709/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 847/8 o výměře 798 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 150,- Kč za m2.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
30)  Emil Sokol, 383 01 Prachatice – výkup pozemku p.č. 340/3 o výměře 3366 m2 v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č.710/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výkupem pozemku p.č.  340/3 o výměře 3366 m2 v k.ú. Strakonice. 
 
31) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – výkup části pozemků p.č. 612/1   a  p.č. 612/2 vše 
v k.ú. Střela o výměře cca 188 m2  
Usnesení č.711/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně po vyhotovení geometrického plánu kupní 
smlouvy  na  výkup   části    pozemků   p.č. 612/1  a 612/2 vše v k.ú. Střela o výměře  cca  
188 m2 od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, za cenu stanovou znaleckým posudkem, za účelem 
stavebních úprav a prodloužení komunikace pro pěší – Střela . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
32)  Manželé Ing. Pavel Kopecký a Mgr. Olga Kopecká, Strakonice – přijetí daru - 
pozemku p.č. 1050/38 o výměře 57 m2   v  k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.712/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru  - pozemku p.č.  1050/38  o výměře 57 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
zastavěného chodníkem pro pěší. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
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33) ČR – Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se sídlem   Severní 2303, České 
Budějovice – bezúplatný převod pozemku p.č. 864/11   v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.713/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usn.č.  982/ZM/2006 ze dne 27. 9. 2006. 
II. Souhlasí 
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 864/11 o výměře 1542 m2  v k.ú. Strakonice z ČR – 
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se sídlem Severní 2303, České Budějovice na 
město Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu.  

   
34)  Jan Běhavý, Strakonice – žádost o odkup bytu se slevou 
Usnesení č.714/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem b.j. č. 022, č.p. 207, ul. Stavbařů o velikosti 3+1 (69,8 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích panu Janu 
Běhavému se slevou. 
II. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 022, č.p. 207 ul. Stavbařů panu Janu Běhavému za cenu dle znaleckého 
posudku. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
35) Iveta Oberreiterová a Pavel Mrkvička, Strakonice – žádost o postoupení práv a 
povinností 
Usnesení č.715/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
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 7.8.2008, mezi městem Strakonice 
a Ivetou Oberreiterovou a Pavlem Mrkvičkou, Strakonice na pana Václava Říhu, na byt 1+0 
(výměra 71,19 m2), v ulici Tržní, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
36) Bc. Šárka Nováčková a Ing. Zdeněk Nováček, Strakonice – žádost o postoupení práv 
a povinností 
Usnesení č.716/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
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 25.10.2000, mezi městem 
Strakonice a manželi Nováčkovými, Strakonice na pana Jaroslava Hluchého, na byt 2+1 
(výměra 57,32 m2), v ulici Luční, , Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
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37) Žádost o přidělení půdního prostoru v domě v ul. Bezděkovská, ve Strakonicích 
Usnesení č.717/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 91/ZM/2009, bod II. III. 
II. Souhlasí 
s přidělením půdního prostoru v domě v ul. Bezděkovská ve Strakonicích sl. Šárce 
Vaňkové,Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smlouvy o výstavbě. 
 
38) Martin Vávra, Cehnice - žádost o prodloužení termínu kolaudace půdní bytové 
jednotky v domě č.p. 781 v ul. Husova ve Strakonicích 
Usnesení č.718/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě ze dne 10.4.2007,  týkající se  prodloužení 
termínu kolaudace půdní bytové jednotky v domě č.p. 781 v ul. Husova z původně 
stanoveného termínu 31.8.2009 na 31.10.2009.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
39) Darování movitého majetku 
Usnesení č.719/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem bude darování níže uvedeného majetku 
města Strakonice do vlastnictví spol. Technické služby Strakonice s.r.o.: 
- nakladač ND 5060 – poř. cena 11.000,- Kč, r.poř. 1987 
- nakladač k traktoru – poř. cena 21.674,- Kč, r.poř. 1974 
- sklápěcí přívěs – poř. cena 24.028,- Kč, r.poř. 1974 
- traktor kolový – poř. cena 46.445,- Kč, r.poř. 1969 
- návěstná fréza – poř. cena 14.204,- Kč, r.poř. 1983 
- malotraktor TZ4K 14K – poř. cena 36.120,- Kč, r.poř. 1985 
- malotraktor MT 8-052 – poř. cena 65.100,- Kč, r.poř. 1986. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
40) Poplatek za  vyčištění  1 m3 odpadních vod pro obec Řepice 
Usnesení č.720/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o společném postupu ve věci odkanalizování obce Řepice (dle přílohy). 
Součástí dohody je stanovení  poplatku za  vyčištění  1 m3  odpadních vod pro obec Řepice, 
který je na základě kalkulace vypočten ve výši 7,77 Kč / 1 m3 bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
41) Převod použitého movitého majetku z  příspěvkové organizace 



 12 

Usnesení č.721/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s převedením následujícího použitého movitého majetku města spravovaného Mateřskou 
školou Lidická 625, Strakonice (odloučené pracoviště ŠJ Školní 80) do majetku města 
Strakonice - kap. 213 - majetkový odbor : 
- konvektomat UNOX -  pořizovací cena 192.539,40 Kč, r.poř.  2004. 
 
42) Uzavírání nájemních smluv mimořádného rozsahu 
Usnesení č.722/ZM/2009 
zastupitelstvo města si po projednání 
I. Vyhrazuje  právo 
předjednat všechny případy ve věci uzavírání nájemních smluv na pronájem majetku města 
Strakonice, jehož hodnota (stanovená znaleckým posudkem dle vyhlášky platné v době 
uzavírání předmětné smlouvy) přesahuje částku 20 mil. Kč a současně doba pronájmu bude 
delší než 1 rok případně doba neurčitá dřív, než o případném pronájmu rozhodne RM 
 
1)  Pan Bc. Vladimír Babka, Strakonice – vyhlášení záměru a směna pozemků v k.ú. 
Střela 
Usnesení č.723/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 639/ZM/2009 ze dne 17.6.2009. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu pozemků p.č. 303 o výměře 18 m2   a p.č. 304 o výměře 22 m2  

(vlastnictví města Strakonice, celkem o výměře 40 m2 ) za pozemek p.č. 302 o výměře  20 m2 

(vlastnictví  p. Bc. Vladimíra Babky), vše v k.ú. Střela.   

III. Souhlasí 
se směnou pozemků p.č. 303 o výměře 18 m2  a p.č. 304 o výměře 22 m2  (vlastnictví města 
Strakonice, celkem o výměře 40 m2) za pozemek p.č. 302 o výměře 20 m2 (vlastnictví                                
p. Bc. Vladimíra Babky), vše v k.ú. Střela, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že 
se nepřihlásí jiný zájemce, s  doplatkem  p. Bc. Babky  za  20 m2  pozemku  (rozdíl ve 
směňovaných výměrách) ve výši 250,- Kč za m2.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
2) FEZKO THIERRY, a.s., se sídlem Heydukova 111, Strakonice – přijetí daru  - 
pozemku p.č. 1709 o výměře 78 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.724/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru - pozemku p.č. 1709 o výměře 78 m2 v k.ú. Strakonice od FEZKO   
THIERRY, a.s., se sídlem Heydukova 111, Strakonice, pro město Strakonice v souvislosti s 
realizací stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice.“  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
3) Petr Pešek, Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností 
Usnesení č.725/ZM/2009 
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 21.9.1999 mezi městem Strakonice 
a panem Petrem Peškem, Strakonice, na manžele Milana a Danielu Poislovy, na byt 1+1 
(výměra 40,01 m2), v ulici Bezděkovská, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
4) Libuše Voldřichová, Strakonice I – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č.726/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 010, ul. Arch. Dubského o velikosti 3+1 (výměra bytu 79,45 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Libuši 
Voldřichové za cenu dle znaleckého posudku, která činí 805.170,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smluvy. 
 
5) Bytová jednotka č. 005, ul. Tovární, Strakonice  
Usnesení č.727/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 005 v domě,  ul. Tovární ve Strakonicích včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a  pozemku  paní Elišce  Lazarové,  Strakonice, za cenu 
838.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Bytová jednotka č. 015, ul. Mládežnická, Strakonice 
Usnesení č.728/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. č. 015 v domě,  ul. Mládežnická ve Strakonicích včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku panu Milanovi Našincovi,  386 01 Strakonice, 
za cenu 725.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.729/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Mateřská škola Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice: 
- myčka na nádobí OPT 910 – poř. cena 90.300,- Kč, stáří cca 15 let.  
- počítač, pořizovací cena 26.230,30 Kč,  rok .poř. 2002. 
 
8) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace  MŠ Lidická, 
odloučené pracoviště Stavbařů 213,  Strakonice  
Usnesení č.730/ZM/2009 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě  378.502,- Kč 
do správy příspěvkové organizace MŠ Lidická, odloučené pracoviště Stavbařů 213, 
Strakonice.  Jedná se o DHM v hodnotě: 42.454,- Kč, DDHM v hodnotě 336.048,- Kč.  
 
1) ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, Praha 13 , Stodůlky – směna pozemků  
Usnesení č.731/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2 (pozemek ve 
vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 430 m2 , část pozemku 
p.č. 320/80 o výměře cca 10 m2 , pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice, a za část pozemku p.č. 583/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
(pozemky ve vlastnictví  ČZ a.s. celkem o výměře cca 803 m2).  
II. Souhlasí 
se směnou části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2  v k.ú. Nové Strakonice (pozemek 
ve vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 430 m2 , část 
pozemku p.č. 320/80 o výměře cca 10 m2 , pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice, a za část pozemku p.č. 583/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
(pozemky ve vlastnictví   ČZ a.s. celkem o výměře cca 803 m2)  po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty v případě, že se se nepřihlásí jiný zájemce, s  doplatkem  města Strakonice  za 
rozdíl ve směňovaných výměrách (cca 553 m2) za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. 
V případě, že nedojde k dohodě o směně pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2 a části pozemku 
p.č. 320/2 o výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice (pozemky pod plánovaným 
parkovištěm. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2 (vlastnictví 

města Strakonice) za část pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 190 m2, část pozemku p.č. 320/80 
o výměře cca 10 m2 vše v k.ú. Přední Ptákovice, a za část pozemku p.č. 583/3 o výměře cca 
10 m2 v k.ú. Nové Strakonice (pozemky ve vlastnictví  ČZ a.s. celkem o výměře cca 210 m2, a 

to  v případě, že nedojde k dohodě o směně pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2 a části 
pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice (pozemky pod 
plánovaným parkovištěm.  
IV. Souhlasí 
se směnou části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2  v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví 

města Strakonice) za část pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 190 m2 , část pozemku p.č. 
320/80 o výměře cca 10 m2 , vše v k.ú. Přední Ptákovice a za část pozemku p.č. 583/3 o 
výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice (pozemky ve vlastnictví   ČZ a.s. celkem o výměře 
cca 210 m2)  po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s  
doplatkem  ČZ a.s. za rozdíl ve směňovaných výměrách (cca 40 m2) za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem,  a to v případě, že nedojde k dohodě o směně pozemku p.č. 320/7 o 
výměře 353 m2 a části pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice 
(pozemky pod plánovaným parkovištěm). Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
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4) Projekt „Rekonstr.zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice 
– 1.fáze“ –  schválení realizace a zajištění fin.krytí projektu z rozpo čtu města Strakonice         
Usnesení č.732/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ a předložení žádosti o podporu projektu do 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 108.703.157,- 
Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 104.742.157,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 42,72% z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 44.742.157,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši 
minimálně 3.961.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 57,28% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 60.000.000,- Kč 
 
5) Projekt „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. 
fáze“ –  schválení realizace a zajištění fin. krytí projektu z rozpo čtu města Strakonice 
Usnesení č.733/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. 
fáze“ a předložení žádosti o podporu projektu do 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 167.090.013,- Kč – z toho celkové 
způsobilé výdaje projektu 162.129.013,- Kč) 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích 
– I. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 62,99% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 102.129.013,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 
4.961.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve 
Strakonicích – I. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 37,01% z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 60.000.000,- Kč 
     
6) Plán zdraví a kvality života  
Usnesení č.734/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stav řešení námětů shromážděných v Plánu zdraví a kvality života 2008-2009, včetně souhrnu 
aktivit, kterými město reagovalo na prioritní náměty vzešlé z tzv. „Desatera problémů města“. 
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II. Ukládá   
koordinátorovi Zdravého města a místní Agendy 21 předložit Zastupitelstvu města Strakonice 
Hodnotící zprávu Zdravého města a místní Agendy 21 za rok 2009 a to do konce března 2010. 
                       
7) Rozpočtová opatření                   
Usnesení č.735/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 75 ve výši  12 300 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru na akce: 
        400 000,- Kč „Cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez“ – sanace  
                     podloží na cyklotrase 
     2 700 000,- Kč „Lávka u strakonického hradu“ – dofinancování akce – úprava  
                              technického řešení stavby – lanové závěsy 
     1 350 000,- Kč oprava lávky na sídlišti Mlýnská – náhon – havarijní stav lávky 
        750 000,- Kč „Žižkova ul – stavební úpravy“ – sanace podloží 
        700 000,- Kč „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – II. etapa“ –  
                 dofinancování projektu 

500 000,- Kč vybudování nových zastávek BUS v lokalitách ulic Husova, Katovická,  
U sv. Markéty 

        600 000,- Kč „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ –   
vypracování projektu v návaznosti na II. etapu             

700 000,- Kč „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – III. etapa“ – včetně 
osvětlení přechodů – podíl města při získání dotace ze SFDI 

  1 000 000,- Kč komunikace – projekty 
  1 000 000,- Kč komunikace – investice 
     300 000,- Kč komunikace – opravy 
     600 000,- Kč chodníky – investice 
     300 000,- Kč chodníky – projekty 
     150 000,- Kč veřejné osvětlení – investice 
     250 000,- Kč veřejné osvětlení – opravy 
     200 000,- Kč revitalizace sídlišť – sídliště Mír a ul. Čelakovského   

  700 000,- Kč „Most na Ostrov“ – dofinancování projektu mostu mezi ulicí Tržní a ul. 
Na Ostrově 

100 000,- Kč podíl města na náklady spojené s připojením nového odběrného místa 
k distribuční soustavě E.ON – bytový dům Tovární č.p. 220, Strakonice 

Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akcí, které nebudou v roce 2009 realizovány 
v plném rozsahu nebo při jejich realizaci dojde k úspoře fin. prostředků oproti schválenému 
rozpočtu 
    10 000 000,- Kč „Úpravna vody Hajská“  
      2 300 000,- Kč výkupy pozemků  
RO  č. 77  ve výši  32 000 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akci „Hrad – obnova národní kulturní památky - víceúčelový sál, ZUŠ 
– II. etapa“. V současné době je ve rozpočtu města schválená částka 8 000 000,- Kč. 
Předpokládané výdaje roku 2009 na akci činí 40 000 000,- Kč. Potřeba dalšího finančního 
krytí je tedy ještě 32 000 000,- Kč. Na akci byla získána dotace z SM EHP / Norsko, která 
bude uvolňována postupně po předložení uhrazených uznatelných výdajů, pravděpodobně ale 
až v roce 2010. Prostředky vynaložené v roce 2009 musí být uhrazeny z prostředků města, tj. 
bude hrazeno ze schváleného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 78  ve výši  770 000,- Kč  
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Navýšení rozpočtu na třídění odpadu z důvodu navýšení částky za předání a vytřídění 
komodit papíru a plastu na dotřiďovací linku Odpadům Písek s.r.o. 
Rozpočtové opatření bude kryto z příspěvku na dopravu a uložení odpadu od města Písek. 
RO  č. 79  ve výši  1 500 000,- Kč  
Investiční transfer Tenisovému klubu Strakonice, o.s. na dostavbu tříkurtové pevné tenisové 
haly ve stávajícím areálu Tenisového klubu Strakonice, o.s. Celkové výdaje bez DPH na 
projekt dle plánovaného rozpočtu činí 11 067 tis. Kč. Na akci je přislíbena dotace z MF ve 
výši 5 000 tis. Kč, městem Strakonice již byl poskytnut transfer ve výši 1 500 tis. Kč, část 
výdajů bude kryta úvěrem. 
Rozpočtové opatření bude kryto z překročených rozpočtovaných příjmů: za pronájem 
pozemků ve výši 360 000,- Kč,  z dotací od obcí ve výši 400 000,- Kč, z příjmů lesního 
hospodaření ve výši 150 000,- Kč, z příjmů z místních poplatků ve výši 240 000,- Kč a dále 
snížením výdajů města  na akci „Rekonstrukce Mariánského sloupu“ ve výši 350 000,- Kč. 
RO  č. 80  ve výši  10 000 000,- Kč  
Snížení sdílených daňových příjmů města. Sdílené daňové příjmy jsou pro rok 2009 
rozpočtovány ve výši 215 000 tis. Kč. Vzhledem k současnému vývoji těchto příjmů k 31.8. 
2009 (plněno pouze na 59 %), nebudou sdílené daňové příjmy do konce letošního roku 
naplněny. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 81 ve výši  416 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru Š a CR na realizaci části projektu „V hlavní roli: Strakonice pro 
turisty“  - zhotovení prezentačního DVD o městě Strakonice - o částku 416 000,- Kč. Na 
projekt je schválena dotace z ROP ve výši 92,5 % uznatelných výdajů, která bude na účet 
města připsána až v roce 2010, proto je nutné akci předfinancovat z prostředků města, tj. bude 
hrazeno ze schváleného kontokorentního úvěru. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 75, 77 - 81  provést. 
III.  Bere na vědomí   
Přehled rozpočtových opatření roku 2009 
 
8) Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2009 o místních poplatcích                    
Usnesení č.736/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předloženou obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2009 o místních poplatcích, 
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích. 
 
9) Dopis – požadavek na kácení stromů v Rennerových sadech 
Usnesení č.737/ZM/2009 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vzalo na vědomí 
informaci Ing. Brůžka k situaci ošetření a kontroly zdravotního stavu stromů v Rennerových 
sadech. 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 
 
 


