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U s n e s e n í 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 9. 6. 2010 ve velké zasedací  
místnosti MěÚ Strakonice 
 
 
Program: 
 
Zahájení jednání                                                                          Usnesení č.883/ZM/2010 
 
1) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2009                                                                        Usnesení č.884/ZM/2010 
 
2) Majetkové záležitosti                                              Usnesení č.885/ZM/2010-908/ZM/2010                                                                                                
 
3) Rozpočtová opatření                                                                       Usnesení č.909/ZM/2010                              
 
4) Zápis z finančního výboru konaného 25. 5. 2010                           Usnesení č.910/ZM/2010                              
 
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období r. 2010 – r. 2014 
                                                                                                             Usnesení č.911/ZM/2010                                                                       
 
 
 
 
 
 
Usnesení č.883/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 26. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  pí Rabová, Ing. Šíp, Ing. Roudnická 
b) ověřovatele zápisu : Ing. Joza, MUDr. Vávra 
 
1) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných  
a založených organizací za rok 2009 
Usnesení č.884/ZM/2010 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí: 
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací a    
to bez výhrad 
 
2) Majetkové záležitosti 
1) AWIK  House  Production,  s.r.o.  –  žádost  o prodej  části  pozemku    p.č. 1208/5 
v k.ú. Strakonice  -  vyhlášení záměru  
Usnesení č.885/ZM/2010   
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/5 v kat. území Strakonice  
o výměře  cca 1720 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
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2) Ing. Lucie Klimešová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.886/ZM/2010    
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením  záměru  na prodej  části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 4 m2 
(pozemek náležející ke dvěma garážím). Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
 
3) Martin Vojta,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.887/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/6 v k.ú. Strakonice o výměře 181 m2 za podmínky 
zřízení věcného břemene k inž. sítím uložených v pozemku. 

               
             4) ELKOST PLUS s.r.o., Strakonice – žádost o prodej části pozemku  - vyhlášení záměru 

– přehodnocení stanoviska usnesení ZM 
Usnesení č.888/ZM/2010    
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. 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. 

5a) Dr. Ilonka Pilečková,  Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru  - 
nové posouzení žádosti 
 
5b) Karel Šefránek,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.889/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice, té části, do které 
nejsou uloženy inž. sítě, o výměře cca 85 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
 
6) Ing. Karel Křišťan, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.890/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 106/17 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 64 m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
 
7) Martin Hoch, Strakonice – žádost o prodej nemovitostí – vyhlášení záměru,  případně 
zřízení předkupního práva 
Usnesení č.891/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 272, Myslivna v Novém Dražejově, na pozemku 
p.č.st. 346 a pozemku p.č.st. 346 o výměře 204 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, vzhledem 



 3

k tomu, že uvedená nemovitost je využívána pro potřeby města Strakonice – shromažďovací 
místnost – volby. 

II. Nesouhlasí 
se zřízením předkupního práva k uvedeným nemovitostem.  

III. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku a zřízení předkupního práva.  
8) Manželé Jiří a Věra  Koštýřovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č.892/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 386/1, p.č. 320/1  a p.č. 596/1                      
v k.ú. Přední Ptákovice, a to pouze těch částí, které  jsou v souladu s regulačním plánem „Nad 
Vaněčků lomem“, ( tzn. že tyto pozemky nejsou určeny k výstavbě komunikace a st. parcel 
pro RD) . 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, který bude v souladu 
s regulačním plánem dané lokality,  za účasti a souhlasu pracovníků majetkového odboru a 
odboru rozvoje.   
 
9) Prodej pozemků v lokalitě Habeš  + vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č.893/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/22 o výměře cca 217 m2, v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. 

II. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 997/22 o výměře cca 217 m2, v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
manželům Hrdinovým, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  

III. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 997/25 o výměře cca 175 m2, v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
manželům Hrdinovým,  Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu.  

IV. Souhlasí 
s prodejem  pozemku p.č.st. 76 o výměře 29 m2, se stavbou kolny na uvedeném pozemku, 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, manželům Hrdinovým,  Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2.  Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  

V. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 997/12 o výměře cca 200 m2, v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
manželům Janě a Zdeňku Šperlovým, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2. Přesná výměra bude 
určena na základě geometrického plánu.  

IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 

10) Manželé Karel Pavelka a Alena Pavelková, Strakonice – žádost   o prodej pozemku 
p.č. st.  10/3 v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
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Usnesení č.894/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č.st. 10/3 v k.ú. Hajská, obec Strakonice o výměře 
23 m2. 

II. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č.st. 10/3 v k.ú. Hajská o výměře 23 m2 manželům Karlovi Pavelkovi  

a Aleně Pavelkové, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí jiný 
zájemce. 

III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

11) Karel Babka,  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.895/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 15 m2 – ulice 
Pohraniční Stráže, panu Karlu Babkovi, Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2, vzhledem k tomu, 
že pozemek  je zaplocen žadatelem.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

12) Výbor SVJ Hradeckého  1068, Strakonice -  prodej pozemku  
Usnesení č.896/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 781/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 11m2, přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu, za cenu 250,- Kč/m2, SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ HRADECKÉHO STRAKONICE, Mudr. K. Hradeckého 1068, Strakonice.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

13) Milan Kroupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.897/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 

s prodejem  části pozemku p.č. 358/3 o výměře cca 75 m2, jež navazuje na 
pozemek ve vlastnictví žadatele, v k.ú. Strakonice, dle schváleného regulačního 
plánu, panu Milanu Kroupovi, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2.  

Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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15) Žádost o prodej nebytové jednotky č. 78/23 v ul. Bezděkovská 78, Strakonice 
Usnesení č.898/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na prodej nebytové jednotky č. 78/23 o výměře 15 m2, nacházející se v přízemí 
domu Bezděkovská 78, Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku.   
 
16)  Ing. Emil Sokol, Prachatice – výkup pozemku p.č. 340/3 o výměře 3366 m2 v k.ú. 
Strakonice, případně směna za pozemek v lokalitě Mušky 
Usnesení č.899/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá  
na znění usnesení ZM č. 836/ZM/2010 ze dne 24.3.2010, tzn. nesouhlas s výkupem pozemku 
p.č. 340/3 o výměře 3366 m2 v k.ú. Strakonice.  
 
17) ÚZSVM – bezúplatný převod pozemku p.č. 692/7 o výměře 482 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Usnesení č.900/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 530/ZM/2008 ze  dne 10.12.2008,  týkající  se bezúplatného  převodu  
pozemku p.č. 692/7 o výměře 520 m2 v k.ú. Nové Strakonice od ÚZSVM na město 
Strakonice. 
II. Souhlasí 

s bezúplatným převodem pozemku p.č. 692/7 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
482 m2 na město Strakonice, a to za předpokladu, že se město Strakonice zavazuje 
o tento pozemek řádně pečovat v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej 
nebude využívat ke komerčním účelů, či jiným výdělečným účelům a ani jej 
k takovému účelu pronajímat.  Současně město Strakonice nepřevede tento 
pozemek na třetí osobu, to vše po dobu 10 let od účinku vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 

III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
18) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR – výkup pozemku p.č. 1336/6 v k.ú. Dražejov  
u Strakonic o výměře 147 m2  
Usnesení č.901/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 457/ZM/2008 ze dne 24.9.2008. 
II. Souhlasí 
s výkupem     pozemku   p.č. 1336/6   v k.ú. Dražejov  u  Strakonic  o výměře   147 m2 od ČR 
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, za cenu stanovou znaleckým posudkem, pod stávajícím 
chodníkem a pod přilehlou zelení. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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19) Žádost o uzavření  smlouvy kupní v souvislosti se zásadami realizace staveb 
komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu 
ŽADATEL:  Václav Matoušek, Ivana Matoušková, Strakonice 

Usnesení č.902/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby RD na pozemku p.č. dle KN 244/10 v k.ú. Přední Ptákovice 
s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě „Prodloužení kanalizačního řadu na pozemku 
p.č. dle  KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice“. Kupní cena je stanovena ve výši 25 % celkových 
finančních nákladů, tzn. 19.729,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
20) Svazek obcí Strakonicka – darovací smlouva 
Usnesení č.903/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru od Svazku obcí Strakonicka v souvislosti s výstavbou cyklostezek na území 
města Strakonice v celkové výši 2.338.918,12 Kč. Předmětem daru jsou stavby cyklostezek, 
které byly v letech 2001 – 2009 financovány svazkem obcí Strakonicka a leží na území města 
Strakonice (lokalita Barvínkov I. a II. etapa, cyklostezka podél komunikace I/4). 

II. Pověřuje 
starostu města uzavřením a podpisem předmětné darovací smlouvy. 

21) Lesy České republiky s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové – 
Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemku p.č. 642/2   o výměře 47 
m2 v k.ú. Strakonice na město Strakonice 
Usnesení č.904/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 642/2 o 
výměře 47 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
 
22) Dita Lašáková, Strakonice – žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví  
Usnesení č.905/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem bytové jednotky č. 077 o velikosti 3+1 v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice 
II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), manželům Štěpánovi a Ditě 
Lašákovým, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku hradí kupující.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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23) Jaroslav a Šárka Hrdinovi, Strakonice – žádost o posunutí termínu uzavření kupní 
smlouvy 
Usnesení č.906/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1  ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 10.5.2007, 
uzavřené mezi městem Strakonice a manželi Jaroslavem a Šárkou Hrdinovým, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku je posunutí termínu uzavření kupní smlouvy (původně 
31.3.2012) – nyní do 31.3.2014 a termínu dokončení stavby (původně do 31.1.2012) – nyní 
do 31.1.2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
24) Vyřazení a prodej majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č.907/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného vozidla s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč, zapůjčeného 
od města Strakonice  TS Strakonice s.r.o.   

Multicar M 25  (SPZ ST 84-80) – poř. cena 75.720,- Kč, r. výroby 1983. 

II. Souhlasí 
s prodejem výše uvedeného vozidla panu Karlu Krýslovi, Strakonice,  za cenu dle znaleckého 
posudku tj. 7.870,- Kč. 

III. Pov ěřuje 

starostu města podpisem kupní smlouvy.  

25) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 

Usnesení č.908/ZM/2010                                                                        

zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MÚ Strakonice:  
• telefonní ústředna – poř. cena 734.699,16 Kč, r.poř. 1995  
• tiskárna HP 5L – poř. cena 29.262,90 Kč, r.poř. 1997 
• tiskárna HP 5L – poř. cena 23.082,40 Kč, r.poř. 2003  
• tiskárna HP 2200 – poř. cena 41.480,- Kč, r.poř. 2002  
ZŠ Povážská Strakonice: 
• soubor regálů 34 ks – poř. cena 49.491,- Kč, r.poř. 1993 
• soubor nábytku 18 ks – poř. cena 28.882,- Kč, r.poř. 1993. 
Mateřská škola U Parku, Strakonice: 
• počítač PC II – 766 – poř. cena 33.261,- Kč, r.poř. 2002. 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
• frézka SP P2 – poř. cena 31.120,15 Kč, r.poř. 1995, nefunkční, dle posudku oprava 

nerentabilní. 
MÚSS Strakonice: 
• elektrokardiograf  EKG BTL-08 – poř. cena 82.179,89 Kč, r. převedení do organizace 2001 
• sterilizátor lékařský – poř. cena 32.500,- Kč, r. převedení do organizace 2001.  
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3) Rozpočtová opatření 
Usnesení č.909/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 20  ve výši  7 100 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Nízkoprahové centrum ve 
Strakonicích“, která nebude v letošním roce z důvodu přehodnocení žádosti o dotaci z ROP zahájena, 
na akce: 
    600 000,- Kč vodovod Kuřidlo – dopočet DPH na akci schválenou v rozpočtu  
                                   města na rok 2010 
 1 500 000,- Kč akce „Regenerace sídliště 1. Máje“ (celkové náklady 4 500 000,- Kč,  
   dotace MMR – 3 000 000,- Kč, město 1 500 000,- Kč) 
 1 100 000,- Kč akce „Bezbariérový podchod pod tratí“ – projektová dokumentace 
 1 900 000,- Kč akce „Sportareál na Muškách“ – dofinancování akce (změna 

zatříďování hornin, přemístění doskočiště, betonová zídka, hromosvod, 
ochranné sítě) 

1 000 000,- Kč drobné opravy komunikací 
1 000 000,- Kč drobné opravy chodníků, parkovišť, lávek 
II.  Ukládá  
finančnímu odboru  rozpočtové opatření  č. 20 provést. 
 
4) Zápis z finančního výboru konaného 25. 5. 2010 
Usnesení č.910/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
  I. Bere na vědomí  
  zápis z finančního výboru konaného dne 25. 5. 2010 
 
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období r. 2010 – r. 2014 
Usnesení č.911/ZM/2010                                                                        
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanovuje 
v souladu s § 67 zákona. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů zastupitelstva 
města Strakonice  pro volební období r. 2010 - r. 2014 na 21 člen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


