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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 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 14.12., 15.12., 16.12., 
28.12.2011 ve velké zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
Zahájení jednání                         Usnesení č.180/ZM/2011 
1) Zápis 3/2011 z jednání kontrolního výboru dne 8. 9. 2011     
          Usnesení č.181/ZM/2011 
2) Plnění usnesení Zastupitelstva města za I. pololetí r. 2011      
          Usnesení č.182/ZM/2011 
3) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (ROS a.s.)   
          Usnesení č.183/ZM/2011 
4) Vydání Územního plánu Strakonice        
          Usnesení č.184/ZM/2011 
5) Zápis 4/2011 z jednání finančního výboru dne 15.11. 2011  
          Usnesení č.185/ZM/2011 
6) Rozpočtová opatření         
          Usnesení č.186/ZM/2011 
7) Přijetí úvěru na dofinancování akce „Intenzifikace ČOV a  doplnění kanalizace“ 
          Usnesení č.187/ZM/2011 
8) Dodatek č.3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.     
          Usnesení č.188/ZM/2011 
9) Rozpočet města           
          Usnesení č.189/ZM/2011 
10) Majetkové záležitosti          
        Usnesení č.190/ZM/2011-č.231/ZM/2011 
11) TS -  vodné, stočné a výše nájemného z VH infrastruktury  na rok 2012   
          Usnesení č.232/ZM/2011 
12) TS – odpis nevymožitelných pohledávek      
          Usnesení č.233/ZM/2011 
13) OZV města č. 7/2011 o stanovení míst na kterých je provozování některých  
       sázkových her povoleno          
          Usnesení č.234/ZM/2011 
14) OZV města Strakonice č. 8/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška  
       č. 7/2010 o místních poplatcích         
          Usnesení č.235/ZM/2011 
15) OZV města  č. 6/2011, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřizovaných městem 
          Usnesení č.236/ZM/2011 
16)  Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 - 2014   
          Usnesení č.237/ZM/2011 
17)  Hodnotící zpráva Zdravého města a MA 21 a projektu podpořeného z Revolvingového  
        fondu  MŽP           
          Usnesení č.238/ZM/2011 
18) Projekt „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“     
          Usnesení č.239/ZM/2011 
19)  a) Zápis 4/2011 z jednání kontrolního výboru dne 20. 10. 2011 
       b) Zápis 5/2011 z jednání kontrolního výboru dne 6.12. 2011   
          Usnesení č.240/ZM/2011 
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Usnesení č.180/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis ze 5.ZM 14.9.2011  
b) program jednání včetně navržených úprav 6. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  p. Šrámek, Mgr. Parkosová, p. Jungvirt 
b) ověřovatele zápisu : pí Rabová, Ing. Němejc 
 
1) Zápis 3/2011 z jednání kontrolního výboru dne 8. 9. 2011    
Usnesení č.181/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis 3/2011 z jednání kontrolního výboru dne 8. 9. 2011    
 
2) Plnění usnesení Zastupitelstva města za I. pololetí r. 2011      
Usnesení č.182/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol. r. 2011 
II. Schvaluje 
vyřazení 86 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Schvaluje 
vyřazení usnesení č. 11/MZ/99, 236/ZM/00,394/ZM/2001, 395/ZM/2001, 460/ZM2001, 
632/ZM/2002, 61/ZM/2003, 381/ZM/2004, 535/ZM/2004, 768/ZM/2005, 625/ZM/2005 
z evidence usnesení s trvalou platností 
III. Schvaluje 
vyřazení usnesení č. 72/ZM/2011, 119/ZM/2011 do evidence usnesení s trvalou platností 
IV. Revokuje 
usnesení č. 382/ZM/2001, 503/ZM/2001, 322/ZM/2008, 456/ZM/2008, 831/ZM/2010, 
876/ZM/2010 
V. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 171 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
3) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (ROS a.s.)   
Usnesení č.183/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejím výsledku hospodaření za rok 2010: 
- ROS a.s. 
 
4) Vydání Územního plánu Strakonice        
Usnesení č.184/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dokumentaci Územního plánu Strakonice včetně výsledku projednání a vyhodnocení 
připomínek 
II.  Konstatuje 
že Územní plán Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
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krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
III.  Rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Strakonice tak, jak 
je uvedeno v „Rozhodnutí o námitkách“, které bude součástí textové části územního plánu 
Strakonice vydaného formou opatření obecné povahy. 
Předložené námitky: 
1) Jiří Bernas,  
Požaduje zařazení pozemku p.č. 772/1 a p.č. 772/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic do ploch 
bydlení – rodinné domy 
Námitce se vyhovuje   
(Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce vyhověno) 
2) Josef Kučera,  
Požaduje zařazení pozemků p.č. 512/1 a p.č. st. 111 v k.ú. Dražejov u Strakonic do ploch 
bydlení – rodinné domy 
Námitce se vyhovuje   
(Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce vyhověno) 
3) Jaroslav a Dana Štěrbovi,  
Požadují zařazení pozemek p.č. 582/1 v k.ú. Nové Strakonice do ploch pro bydlení 
Námitce se vyhovuje 
4) Marie Míšková,  
Požaduje zařazení pozemků p.č. 771, p.č. 773, p.č. 775 a p.č. 777 (dle současného stavu 
pozemky p.č. 822, p.č. 823, p.č. 824, p.č. 825) v k.ú. Nové Strakonice do ploch rekreace 
Námitce se nevyhovuje 
5) Tomáš Javůrek,  
Požaduje zařazení pozemků p.č. 1079/4 a p.č. st. 401/3 v k.ú. Strakonice do ploch pro 
bydlení. 
Námitce se nevyhovuje  
6) ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5 
Nesouhlasí se zařazením pozemků západně od areálu ČZ (pozemky p.č. 582/3, p.č. 582/4, p.č. 
582/5, p.č. 582/6, p.č. 582/7, p.č. 582/8, p.č. st. 1065, p.č. 582/9, p.č. 582/10, p.č. 582/11, p.č. 
582/12, p.č. st. 1064, p.č. 582/13, p.č. 582/14, p.č. st. 1069, p.č. 582/15, p.č. st. 1074, p.č. st. 
160/1, p.č. 582/16, p.č. st. 160/2, p.č. 582/1, p.č. 582/17, p.č. 581/3, p.č. 581/2, p.č. st. 394, 
p.č. 577/2, p.č. st. 179, p.č. st. 718, p.č. st. 1207, p.č. 577/1, p.č. st. 412, p.č. 574/1, p.č. 574/2, 
p.č. 574/3, p.č. st. 697, p.č. 574/4, p.č. st. 720, p.č. 574/5, p.č. 574/6, p.č. st. 1076, p.č. 574/7, 
p.č. 573, p.č. st. 439, p.č. 572/41, p.č. 572/5, p.č. 572/38, p.č. 572/37, p.č. 572/36, p.č. 572/33, 
p.č. 572/35, p.č. 572/34, p.č. 572/30, p.č. 572/20, p.č. 572/27, p.č. 572/21, p.č. 572/18, p.č. 
572/18, p.č. 572/25, p.č. 572/16, p.č. 572/17, p.č. 572/23, p.č. 572/40, p.č. st. 1212, p.č. st. 
1176, p.č. st. 1079, p.č. st. 1083, p.č. 572/15, p.č. st. 1082, p.č. 572/14, p.č. 572/29, p.č. 
572/24, p.č. 572/11, p.č. st. 737, p.č. 572/10, p.č. st. 873, p.č. 572/9 a p.č. 565/1 v k.ú. Nové 
Strakonice) do ploch s funkčním využitím „plochy rekreace“ z důvodu hygienických limitů 
hluku a požaduje, s ohledem na specifické podmínky a charakter území, pro plochu stanovit 
jiné funkční využití. 
Námitce se vyhovuje 
 – vyjma pozemků se stávajícími rodinnými domy a vyjma stávající plochy určené změnou 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice pro funkční využití „individuální nízkopodlažní 
zástavbu – městského typu“, které byly zařazeny do ploch s funkčním využitím „plochy 
bydlení – rodinné domy“.  
Plochu mezi areálem ČZ a.s. a řekou Volyňkou, která je zařazena do funkčního využití 
„plochy rekreace“ je možné využívat pouze k zahradním účelům, přičemž výstavba 
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zahradních objektů je omezena obdobným způsobem jako ostatní zástavba v plochách 
rekreace. Z důvodu specifických podmínek území je na tuto plochu pohlíženo jako na plochu 
zahrad a nemůže být definována jako chráněný venkovní prostor.  
7) Marta Braunová, Nikola Braunová,  
Požadují zařazení pozemku p.č. 164/1 v k.ú. Přední Ptákovice do ploch pro výstavbu 
rodinných domů 
Námitce se vyhovuje  (Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce 
vyhověno) 
8) Richard Kutra,  
Požaduje zařazení pozemku p.č. 462 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím 
„zahrady“ 
Námitce se nevyhovuje   
9) Ladislav Soukup,  
Požaduje zařadit jihovýchodní část pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Strakonice – obec Strakonice v 
novém územním plánu Strakonice do ploch určených pro výstavbu rodinného domu 
Námitce se vyhovuje  (Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce 
vyhověno)  
10) Jindřich Vrchlavský,  
Požadujete zařadit pozemek p.č. 825 v k.ú. Nové Strakonice – obec Strakonice v novém 
územním plánu Strakonice do ploch určených pro rodinnou rekreaci. 
Námitce se vyhovuje  
11) Jiří Janeš, Olga Janešová, Karel Malý,  
Petra Malá, L. Šípová, Bohumila Regálová,  
Nesouhlasí s funkčním využitím pozemku p.č. 104/42 v k.ú. Nové Strakonice v návrhu 
nového územního plánu Strakonice jako plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava. 
Námitce se vyhovuje 
12) František Pavelka,  
Požaduje zařadit východní část pozemku p.č. 104 v k.ú. Hajská – obec Strakonice v novém 
územním plánu Strakonice do ploch s funkčním využitím „plochy bydlení“ 
Námitce se vyhovuje (Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce 
vyhověno) 
13) Josef Vokáč,  
Požaduje zařadit pozemek p.č. 117/1 v k.ú. Hajská – obec Strakonice v novém územním 
plánu Strakonice do ploch s funkčním využitím „plochy bydlení“. V předložené námitce je 
zároveň vyjádřen souhlas s umístněním veřejného prostranství v jihovýchodní části na 
pozemku p.č. 117/1 v k.ú. Hajská (u klubovny Hajská).  
Námitce se vyhovuje  (Současným návrhem Územního plánu Strakonice je námitce 
vyhověno) 
14) Radek Věženský,  
Požaduje zařadit pozemek p.č. 120/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic– obec Strakonice v novém 
Územním plánu Strakonice do ploch s funkčním využitím „plochy bydlení“. 
Námitce se nevyhovuje   
15) Tereza Matějková,  
Požaduje zařadit pozemek p.č. 659/4 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím „plochy 
bydlení“. 
Námitce se nevyhovuje   
16) Pavel Petrlík,  
Nesouhlasí se zařazením severovýchodního cípu pozemku p.č. 770/8 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic do ploch s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství“ 
Námitce se nevyhovuje   
17) Petr Slezák,  
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Požaduje zařadit pozemek p.č. 98 (p.č. 398/1, 398/2) v k.ú. Přední Ptákovice do ploch 
s funkčním využitím „občanská vybavenost“ s případnou možností výstavby rodinných domů. 
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
18) Mgr. Hrabáková, Ing. Hrabák,  
Požadují zařadit pozemek p.č. 657/4 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím „plochy 
bydlení“. 
Námitce se nevyhovuje   
19) Mgr. Hrabáková, Ing. Hrabák,  
Požadují zařadit pozemek p.č. 521/24 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím  
„plochy bydlení“. 
Námitce se vyhovuje   
20) Milan Brablec,  
Požaduje plochu s funkčním využitím lesní plochy posunout od objektu na pozemku p.č. st. 
187 v k.ú. Nové Strakonice 
Námitce se vyhovuje   
21) Marie Sládková,  
Požaduje zařadit pozemek p.č. 153/15 v k.ú. Přední Ptákovice do ploch s funkčním využitím 
„plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. 
Námitce se vyhovuje   
22) MUDr. Jana Hainerová, Mgr. Ludmila Pecharová, MUDr. Jaromír Topinka, Ing. Milan 
Kofroň 
Nesouhlasí s plánovaným vedením vysokého napětí  přes jejich pozemky v rámci stavby Mezi 
lesy. 
Námitce se nevyhovuje   
23) Marie Bártíková,  
Požadavek zařadit pozemek p.č. st. 401/1 v k.ú. Strakonice do ploch Bi (bydlení rodinné 
domy individuální). Objekt na pozemku p.č. st. 401/1 v k.ú. Strakonice je v KN veden jako 
objekt bydlení 
Námitce se nevyhovuje   
24) Tomáš Javůrek,  
Požadavek zařadit pozemky p.č. st. 401/3 a p.č. 1079/4 v k.ú. Strakonice do ploch Bi (bydlení 
rodinné domy individuální). Objekt na pozemku p.č. st. 401/3 v k.ú. Strakonice je v KN 
veden jako objekt bydlení 
Námitce se nevyhovuje   
25) Marie Bártíková, Kristina Huszárová, Tomáš Javůrek,  
Požadavek vyjmout pozemek p.č. 114 v k.ú. Přední Ptákovice ze zastavitelných ploch (plocha 
výroby) a zařazení pozemku do ploch smíšených nezastavěných území – přírodně blízké 
ekosystémy.  
Námitce se nevyhovuje   
26) Jana Sichyngrová, Milan Sichyngr,  
Námitka proti umístění obchvatu silnice I/22 u Střely na pozemcích p.č. st. 4, p.č.st. 51,p.č. 
340/3, p.č. 340/2 a p.č. 238/3 v k.ú. Střela. 
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
27) Kristina Huszárová, Jan Huszár,  
Požadavek zařadit pozemky p.č. st. 401/2 a p.č. 1491 v k.ú. Strakonice do ploch Bi (bydlení 
rodinné domy individuální). Objekt na pozemku p.č. st. 401/2 v k.ú. Strakonice je v KN 
veden jako objekt bydlení 
Námitce se nevyhovuje   
28) Miloslava Steinerová,  
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Požadavek zařadit pozemky p.č. st. 399, p.č. 1183/2  a p.č. 1354/2 v k.ú. Strakonice do ploch 
Bi (bydlení rodinné domy individuální).  
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
29) Marie Kolbová,  
Požadavek zařadit pozemky p.č. st. 400 a p.č. st. 1515 a p.č. 1183/4 v k.ú. Strakonice do 
ploch Bi (bydlení rodinné domy individuální). Objekt na pozemku p.č. st. 400 v k.ú. 
Strakonice je v KN veden jako objekt bydlení 
Námitce se nevyhovuje   
30) Marie Jedličková,  
Námitka proti umístění obchvatu silnice I/22 u Střely na pozemcích p.č. st. 61, p.č. 9/1, p.č. 
9/2, p.č. 613/3 a p.č. 613/4 v k.ú. Střela. 
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
31) Ing. Evžen Procházka,  
Požadavek, aby v plochách staveb pro rodinnou rekreaci byla zastavěná plocha objektů 
povolována dle procentního podílu k celkové ploše pozemku. Nahrazení maximální zastavěné 
plochy objektu 50 m2 definicí, že zastavěná plocha objektu nesmí překročit  20 % celkové 
plochy pozemku 
Námitce se nevyhovuje   
32) Jiří Janeš, Olga Janešová, Bohumila Regálová, Karel MalýPetra Malá, Štefan Sokol, 
Blažena Červenková, Zdeněk Nečesaný,  Pavla „Dana“?, Martin Halíř, Libuše Šípová, 
DuVáclav Kopecký, Květoslava Kopecká, Alena Komárková, Josef Ředina, Anna Ředinová, 
Ivanka Lazecká, Milan Harajda, Karla Harajdová, Karel Rakůsek,Dana Rakůsková, Luboš 
Vrána, Pavla Vránová, Jana Hrádková, Stanislav Staněk, Rudolfa Michalčíková, Jan 
Michalčík, Jana Tůmová, Robert Tůma, Jana Machová,Jaromír Bouda, Josef Vichr, Jindřiška 
Dunovská, Jaroslav Huňáček, Marta Petráková, Jana Boučková, Petr Chládek, Andrea 
Chládková, Marcela Křiváčková, Vladislav Kříváček, Jaroslava Šimáková, Josef Šimák, Josef 
Pavlík, Božena Pavlíková, Marie Němejcová, Marcela Čudanová,  František Toman, 
Veronika Kvěchová, Stanislava Chourová,Bohumil Kouba,  
Požadavek, aby v plochách staveb pro rodinnou rekreaci byla zastavěná plocha objektů 
povolována dle procentního podílu k celkové ploše pozemku. Nahrazení maximální zastavěné 
plochy objektu 50 m2 definicí, že zastavěná plocha objektu nesmí překročit  20 % celkové 
plochy pozemku 
Námitce se nevyhovuje 
33) František Žahour,  
Požadavek zařadit pozemek p.č. 154/1 v k.ú. Přední Ptákovice do ploch bydlení – rodinné 
domy 
Námitce se vyhovuje (v rámci části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Přední Ptákovice) 
34) Radim Žahour, GARANSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 483, 370 01 České Budějovice  
Požadavek zařadit pozemek p.č. 1022 v k.ú. Dražejov u Strakonic do ploch bydlení – rodinné 
domy 
Námitce se nevyhovuje 
35) Radim Žahour,  
Požadavek zařazení celého pozemku p.č. 269 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím 
„občanské vybavení“ 
Námitce se vyhovuje 
36) Jindra Tocauerová, Ing. Jaroslav Beck,  David Mráz,  
V části plochy ST 53 ( pozemky p.č. 336/2, p.č. 336/3, p.č. 336/4, p.č. 336/5, p.č. 336/6, p.č. 
336/7, p.č. 336/8, p.č. 336/11, p.č. 336/12, p.č. 336/13, p.č. 336/14, p.č. 336/15, p.č. 336/16, 
p.č. 336/17, p.č. 336/19, p.č. 342/3, p.č. 342/4, p.č. 342/5 v k.ú. Strakonice – obec Strakonice) 
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požadavek, aby tato plocha byla navržena k zastavění rodinných domů bez vymezení 
dopravní infrastruktury a bez návrhu těchto komunikací jako veřejně prospěšných staveb. 
Požadavek na rozdělení plochy, kde je výstavba podmíněna zpracováním územní studie. 
Navržená plocha je graficky zobrazena a téměř se shoduje s plochou ST 53. V lokalitě 
Podskalí by byla výstavba podmíněna zpracováním územní studie, pro několik samostatných 
ploch. 
Námitce se vyhovuje. 
37) Český rybářský svaz – místní organizace Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice 
I) Požadavek na změnu vedení Lokalního biokoridoru 459 Kolčavka - po přetnutí dopravní 
komunikace Strakonice – Katovice v obci Střela se odklání do pozemku p.č. 405/1 v k.ú. 
Střela, přestože tok potoka pokračuje k jihu. 
II) Na pozemcích p.č. 405/1, p.č. 619/4, p.č. 405/2, p.č. st. 79, p.č. 340/15, p.č. 619/13 v k.ú. 
Střela vymezit funkční využití (vodní plocha) a nebo v textové části umožnit v ploše N 
(plochy smíšené nezastavitelné území) výstavbu vodních ploch 
III) S ohledem k plánovanému rozšíření hospodářské budovy na pozemku p.č. st. 500 v k.ú. 
Nové Strakonice o cca 75 m2 na pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Nové Strakonice požadavek převést 
pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Nové Strakonice z plochy veřejných prostranství na plochy 
občanského vybavení – neveřejný zájem 
I) námitce se vyhovuje 
II) námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
III) námitce se vyhovuje  
38) Společenství vlastníků pro dům čp. 1261 ve Strakonicích v zastoupení Ing. Zbyněk Roub 
Nesouhlas s umístěním plochy dopravní infrastruktura – silniční doprava na pozemku p.č. 
284/5 v k.ú. Strakonice. Na této ploše se nachází v současné době zeleň a orná půda.  
Požadavek stanovit taková regulativa pro navrhovanou plochu, která nám zajistí pohodu 
stávajícího bydlení, zajistí ochranu před zvýšením prašnosti a hluku z nově navrhovaných 
dopravních staveb parkovišť a jejich příjezdových komunikací. Požadavek zapracovat 
v bezprostřední blízkosti našeho domu plochu s funkcí ochranná zeleň, to v případě, že návrh 
UP Strakonice bude nově vymezovat  na části pozemku p.č. 284/5 v k.ú. Strakonice plochu 
dopravní infrastruktury.  
Námitce se částečně vyhovuje 
39) Jaromír Šváb, Jiří Šváb,  
I) Požadavek na změnu funkčního využití plochy PZ 10 (pozemky p.č. 209/2 a p.č. 383 v k.ú. 
Strakonice) na plochu „výroby a skladování“ z důvodu vybudování malé vodní elektrárny. 
II) nesouhlas s vymezením plochy veřejně prospěšné stavby cyklostezky D 10 na pozemcích 
p.č. 209/2 a p.č. 383 v k.ú. Strakonice 
I) Námitce se nevyhovuje 
II)  Námitce se nevyhovuje 
40) Ing. Jan Michalčík, Milan Harajda,  
Požadavek převést pozemky p.č. 96/2 a p.č. 104/12 v k.ú. Nové Strakonice do ploch bydlení 
Námitce se nevyhovuje 
41) Mgr. Marcela Křiváčková , Mgr. Vladislav Kříváček, 
Požadavek převést pozemky p.č. 657/3 a p.č. 657/6 v k.ú. Strakonice do ploch bydlení 
Námitce se nevyhovuje 
42) Jaroslav a Dana Štěrbovi,  
Nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Nové Strakonice do ploch rekreace - 
požadavek zařazení pozemku do ploch pro bydlení 
Námitce se vyhovuje 
43) Karel Hodouš,  
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Požadavek na zařazení pozemku p.č. 1066/121 v k.ú. Strakonice do ploch rekreace. Pozemek 
je používán k rekreaci. 
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
44) Eva Hanusová,  
Požadavek na zařazení pozemku p.č. 1066/122 v k.ú. Strakonice do ploch rekreace. Námitce 
se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje) 
45) Jaroslav Chval,  
Požadavek na zařazení pozemku p.č. 1066/120 v k.ú. Strakonice do ploch rekreace.  
Námitce se nevyhovuje (bezpředmětné - v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje) 
46) Karel Mach,  
Nesouhlas s návrhem územního plánu na pozemích p.č. 274/1 a p.č. 274/2 v k.ú. Strakonice 
z důvodu rozkouskování pozemků.  
Námitce se vyhovuje (kromě navržených komunikací bude celá plocha pozemků p.č. 274/1 a 
p.č. 274/2 v k.ú. Strakonice navržena pro funkční využití „plochy smíšené obytné – bydlení a 
podnikání“) 
IV. Vydává 
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního 
zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
Územní plán Strakonice formou opatření obecné povahy. 
V. Konstatuje 
že nabytím účinnosti Územního plánu Strakonice  pozbývá platnosti Územní plán sídelního 
útvaru Strakonice včetně jeho schválených a vydaných změn 
VI. Ukládá 
odboru rozvoje: 
- zajistit vyhotovení a předání dokumentace opatřené záznamem o účinnosti Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje  
-  zajistit záznam o vydání Územního plánu Strakonice v evidenci územně plánovací činnosti 
v ČR 
- v souladu s § 55 stavebního zákona zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu 
nejpozději do 14.12. 2015 
 
5) Zápis 4/2011 z jednání finančního výboru dne 15.11. 2011    
Usnesení č.185/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis 4/2011 z jednání finančního výboru dne 15.11. 2011    
 
6) Rozpočtová opatření  
Usnesení č.186/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO č. 80  ve výši  6 800 000,- Kč 
Snížení finančních prostředků na akci Úpravna vody Hajská – rekonstrukce. Finanční 
prostředky nebudou v letošním roce čerpány, jsou převedeny do návrhu rozpočtu města na rok 
2012. Konečná fakturace stavebních prací proběhne již na začátku roku, proto je nutné mít 
finanční prostředky k dispozici již na počátku roku 2012. 
RO č. 81  ve výši  5 000 000,- Kč 
Snížení finančních prostředků na akci MŠ Šumavská – zateplení a výměna oken. Akce bude 
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realizována v roce 2012, prostředky schválené v rozpočtu na rok 2011 ve výši 5 000 000,- Kč 
nebudou v letošním roce čerpány, jsou převedeny do návrhu rozpočtu města na rok 2012.  
Stavební práce budou probíhat již od začátku roku, proto je nutné mít finanční prostředky 
k dispozici již na počátku roku 2012. 
RO č. 82  ve výši   3 000 000,- Kč 
Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěÚSS Strakonice. Důvodem úspory 
výdajů organizace jsou především úsporná opatření, vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven, 
zvýšený příspěvek na péčí uživatelů domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem. 
RO č. 83  ve výši  800 000,- Kč 
Investiční transfer Nemocnici Strakonice, a.s. na zakoupení přístrojů pro oční oddělení - 
operačního mikroskopu a fakoemulsifikátoru (přístroj  používaný při operaci šedého zákalu). 
Bude hrazeno z nedočerpaného provozního příspěvku MěÚSS Strakonice. 
RO  č. 87  ve výši  1 000 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu výdajů na úhradu vratky za prodej pozemku a další výkupy pozemků pod 
komunikacemi. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy za výkup nemovitostí od ŘSD ČR za 
výkup nemovitostí v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní 
půloblouk). 
RO č. 90  ve výši  2 187 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Regenerace sídliště 1. Máje“, kde dojde k úspoře 
finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu, na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova“. Akce byla zahájena v roce 2011, na akci je schválená průběžná dotace 
z OPŽP, která dosud nebyla uvolněna.  
(Celkové předpokládané náklady projektu činí 20 614,8 tis. Kč, dotace 15 436,6 tis. Kč, 
finanční spoluúčast města  5 178,2 tis. Kč).  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 80 – 83, 87 a 90 provést. 
III. Bere na vědomí 
Přehled rozpočtových opatření. 
        
7) Přijetí úvěru na dofinancování akce „Intenzifikace ČOV a  doplnění kanalizace“ 
Usnesení č.187/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím úvěru od České spořitelny, a.s.,  Budějovická 1518/13b, Praha 4, ve výši do 70 mil. Kč 
na zajištění financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace“ , s použitím pevné úrokové sazby ve výši 3,9% p.a., a to po celou dobu splácení. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru dle bodu I.. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
8) Dodatek č.3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.     
Usnesení č.188/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s., který upravuje splácení 
kontokorentního úvěru, a to úvěr je splatný nejpozději do 31. 5. 2013. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku    
 
9) Rozpočet města           
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Usnesení č.189/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
Rozpočet města na rok 2012,  který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :     493 750 000,-  Kč 
Výdaje :     557 838 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů  :          -    64 088 000,-  Kč 
Financování: 
Přijaté úvěry a půjčky  :     68 923 000,- Kč 
Zapojení nedočerpaného ktk úvěru :    21 800 000,- Kč 
Splátky úvěrů :            -   26 635 000,-  Kč 
Financování celkem :     64 088 000,- Kč 
II. Pověřuje 
Radu města průběžným sledováním hospodaření města a předkládáním odpovídajících 
opatření. 
III. Pov ěřuje 
RM přípravou krizového rozpočtu při propadu sdílených daňových příjmů na 0,7% a   –1% a 
předložení ZM do příštího jednání 
 
10) Majetkové záležitosti  
1) Paní Lenka Trošková,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.190/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 161 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 3381 m2 
vzhledem k tomu, že pozemek slouží v dané lokalitě jako sportoviště a rekreační plocha. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelky z evidence o prodej pozemku p.č. 161 v k.ú. Přední Ptákovice.  
 
2) Pan Tomáš Kropáček, - žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.191/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m2.  
 
3) Manželé Ing. Vladimír a Bohumila Voříškovi,– žádost o prodej pozemku - vyhlášení 
záměru  
Usnesení č.192/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře            
cca 65 m2, a to za cenu dle znaleckého posudku.  Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 
4) Pan David Synek,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.193/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Strakonice za účelem vybudování nového 
parkovacího místa. 
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Strakonice.  
 
5) Manželé Martin a Petra Kurschovi,– žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.194/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1371/146 v k.ú. Strakonice, lokalita 
Jezárky, a to pouze té části, která zůstane po ponechání pruhu o šíři 5,0 m na vybudování  
chodníku, cyklostezky a doprovodné zeleně a to za cenu 800,- Kč/m2.  Jedná se  o výměru   
cca 120 m2, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
6) Paní Věra Březinová,– žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru 
Usnesení č.195/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1292/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
7) Vyhlášení záměru na prodej nebytové jednotky č. 988/101 v č.p. 988 v ul. Ellerova ve 
Strakonicích  
Usnesení č.196/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 988/101 o výměře 98,90 m2 v přízemí 
domu č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích I, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
989/22740 na společných částech domu čp. 988 v části obce Strakonice a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 989/22740 na pozemku parc.č. st. 2013, vše v kat. území Strakonice,                
za cenu minimálně 4.000,- Kč/m2. 
 
8) 
� Společenství vlastníků pro dům č.p. 144, 336, Klostermannova 144, Strakonice – 

žádost o prodej pozemku  
� Pan Zdeněk Pichlík,– žádost o prodej pozemku 

Usnesení č.197/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem  části  areálu  dvora  -  pozemků  p.č. 645/3, p.č. st. 756, p.č. st. 757, p.č. st. 758, 
p.č. st. 759, p.č. st. 760, p.č. st. 761, p.č. st. 762 , p.č. st. 763, p.č. st. 764  vše v  k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 500 m2 panu Zdeňku Pichlíkovi,  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků p.č. 645/3, p.č. st. 756, p.č. st. 757,           
p.č. st. 758, p.č.st. 759, p.č. st. 760, p.č. st. 761, p.č. st. 762, p.č. st. 763, p.č. st. 764  vše                
v  k.ú. Nové Strakonice. 
 
9) Manželé Dana a Jiří Horejšovi,– žádost   o prodej pozemku   
Usnesení č.198/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 320/356 manželům Gultovým a manželům Brůžkovým za cenu 
100,- Kč/m2.  
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II. Trvá 
na ceně za prodej pozemků dle usnesení ZM, kterým byl vyhlášen záměr na prodej 
předmětných pozemků za cenu 950,- Kč/m2 v lokalitě Mušky a 500,- Kč/m2 v lokalitě ulice 
Ptákovická.  
III. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/356 o výměře cca 5 m2 manželům Horejšovým,   za cenu   
950,- Kč/m2  a části  pozemku  p.č. 320/1  o výměře 11 m2 za cenu 500,- Kč/m2 . Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
IV. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 320/356 o výměře cca 12 m2 manželům Jiřímu a Evě 
Trojanovým, za cenu   950,- Kč/m2.  Přesná výměra bude určena   na základě geometrického 
plánu.  
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Manželé Tomáš a Veronika Vondrákovi,– žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.199/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 1371/88 o výměře 891 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky,             
za cenu 800,-Kč/m2 manželům  Tomáši a Veronice  Vondrákovým,. S kupujícím bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou uvedeny podmínky výstavby RD, tj. 
započít s výstavbou rodinného domu  do 2 let od podpisu smlouvy a     do  5-ti let 
zkolaudovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Manželé Tomáš a Eva Dunovských,– žádost o narovnání majetkoprávních vztahů – 
prodej pozemku 
Usnesení č.200/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I . Souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 40 m2, nacházející 
se v ulici Lesní, manželům Tomášovi a Evě Dunovských, za cenu 1.500,- Kč/m2. Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Manželé Věra a Tomáš Policarovi,– žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č.201/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice nacházející se pod stávajícím cihlovým 
plotem o výměře cca 11 m2 a s prodejem  stávajícího cihlového plotu mezi pozemkem        
p.č. 447/3 v majetku města Strakonice a pozemkem p.č. 580/25 v majetku žadatelů, vše           
v k.ú. Strakonice, za cenu 400,- Kč/m2, manželům Věře a Tomáši  Policarovým,. Přesná 
výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Průmyslová zóna Jelenka – žádost společnosti STRAKON, s.r.o.   o prodej pozemků  
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Usnesení č.202/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy se společností STRAKON s.r.o., IČ 25188488, Radomyšlská 268, 
376 01 Strakonice, jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č. 759/4 a části 
pozemku parc.č. 759/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 2700 m2  (souvislý pruh v šíři 20 m a 
délce cca 135 m navazující na výrobní areál žadatele – viz přiložená situace). Přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu. Geometrický plán uhradí žadatel. Kupní cena je 
stanovena ve výši 250,- Kč/m2.    
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
14) Manželé Gabriela a Milan Kunešovi, - předčasné převedení nemovitosti do svého 
vlastnictví 
Usnesení č.203/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku  p.č. 320/348 v k.ú. Přední Ptákovice                 
před splněním podmínek dohodnutých ve smlouvě budoucí kupní s manželi Kunešovými.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o předčasný prodej pozemku p.č. 320/348 v k.ú. Přední 
Ptákovice.  
 

15) Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952, České Budějovice  – přijetí daru 
- části pozemku p.č. 136/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 3800 m2  
Usnesení č.204/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – části pozemku p.č. 136/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 3800 m2          
(pod chodníkem a zeleným pásem mezi chodníkem a silnicí) včetně stavby chodníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
16) Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952, České Budějovice  – přijetí daru 
- pozemků p.č. 1269/3  o výměře 83 m2 a p.č. 1269/4 o výměře 73 m2 , vše v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č.205/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – pozemků p.č. 1269/3 o výměře 83 m2 a p.č. 1269/4 o výměře 73 m2, 
oddělených z pozemku p.č. 1269/1, vše v k.ú. Strakonice, od Jihočeského kraje městu 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
17) Všeobecná zdravotní pojišťovna  ČR se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3 - nabídka 
budovy č.p. 173 se st.parcelou č. 3023 a pozemku p.č. 395/36, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.206/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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s výkupem nemovitostí - budovy č.p. 173  na st. p.č. 3023, pozemku p.č. st. 3023  o výměře 
829 m2 a pozemku p.č. 395/36 o výměře 980 m2, vše v k.ú. Strakonice, za cenu 11 mil. Kč         
od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3. 
 

18) Nabídka částí pozemků p.č. 528/3, p.č. 529/7, p.č. 529/3, pozemku p.č. st. 3337 a 
stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3337, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s realizací 
stavby „I/22 Strakonice“  (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č.207/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části pozemku p.č. 528/3 o výměře cca 470 m2,   pozemku p.č.st. 3337 o výměře 
24 m2, stavby bez č.p. (chata) na pozemku p.č. st. 3337, části pozemku p.č. 529/7 o výměře 
cca 320 m2, části pozemku p.č. 529/3 o výměře 300 m2 a části pozemku  p.č. 529/11 o výměře 
cca 50 m2,  vše v k.ú. Strakonic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra 
bude určena geometrickým plánem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 
19) Nabídka pozemků p.č. 532/32 p.č. 532/30, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti 
s realizací stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č.208/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s   výkupem  pozemků p.č. 532/32 o výměře 275 m2 a p.č. 532/30 o výměře 13 m2, vše             v k.ú. 
Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupních  smluv. 
 
20) Manželé Miroslav a Alenka Beránkovi– výkup části pozemku p.č. 532/80 o výměře 
2530 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby I/22 (tzv. Severní dopravní 
půloblouk)  
Usnesení č.209/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem části  pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 2530 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
21) Nabídka pozemku p.č. 775/1 o výměře 1241 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s realizací stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č.210/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 775/1 o výměře 1241 m2 a p.č. 770/40 o výměře 29 m2, vše v k.ú. 
Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

22) Nabídka  pozemku p.č. 604/2 o výměře 1100 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č.211/ZM/2011 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 604/2 o výměře 1100 m2 v k.ú. Strakonice  za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
23) Výkup části pozemku p.č. 1345 v k.ú. Dražejov u Strakonice v lokalitě Jezárky – 
křižovatka ulic K Dražejovu a Švandy Dudáka 
Usnesení č.212/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 499/ZM/2001 ze dne 20.6.2001, týkající se převodu části pozemku 1345                      
v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 98,7 m2 (pod budoucí komunikací) od manželů 
Pechových za symbolickou cenu 1,- Kč, a to z důvodu, že zatím není vypracována  definitivní 
projektová dokumentace řešení kruhové křižovatky, a tím i související zábory pozemků. 
 
24) Pan Vladimír Křivanec - výkup pozemku p.č. 1277/2 o výměře 1372 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v lokalitě Podskalí – Nový Dražejov 
Usnesení č.213/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení č. 567/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, tzn. souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1277/2 
o výměře 1372 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu 50,- Kč za m2. 
 
25) Výkup pozemků v souvislosti s akcí: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ 
Usnesení č.214/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 708/ZM/2009 ze dne 23.9.2009, týkající se výkupu částí pozemků v souvislosti 
s realizací akce  „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ vzhledem k tomu,  že                      
do dnešního dne nedošlo k dohodě mezi vlastníky dotčených pozemků a  městem Strakonice. 
 
26) Manželé Mirka a Hanuš Chodlovi - výkup části pozemku p.č. 643/2 v k.ú. Strakonice 
pod nezpevněnou komunikací 
Usnesení č.215/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č.570/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, týkající se  výkupu části pozemku p.č. 643/2 
v k.ú. Strakonice, zasahující pod nezpevněnou komunikaci za cenu 150,- Kč/m2 vzhledem 
k tomu, že vlastníci tohoto pozemku nemají zájem městu Strakonice pozemek prodat. 
 
27) Prodej nebytové jednotky č. 78/23 v čp. 78 ve Strakonicích II – Prodejna filatelie 
Usnesení č.216/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem nebytové jednotky č. 78/23 o výměře 15 m2 v přízemí domu čp. 78 v ulici 
Bezděkovská ve Strakonicích II  („Prodejna filatelie“) a spoluvlastnického podílu o velikosti 
150/13540 na společných částech domu čp. 78 v části obce Nové Strakonice a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku parc.č. st. 863, vše v kat. území 
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Nové Strakonice, panu Václavu Tylovi, současnému nájemci, za nabídnutou  kupní cenu           
ve výši 45.000,- Kč.  
 
28) Manželé Ing. František a Iveta Gabajovi,– žádost o odkoupení bytu do osobního 
vlastnictví  
Usnesení č.217/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 (84,50 m2) v domě č.p. 482, ul. Dukelská,  
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku,            
dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manž. Ing. Františku a 
Ivetě Gabajovým, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku hradí kupující.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
29) Paní Marie Hubačová,– odkoupení bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1226 ul. 
Spojařů  
Usnesení č.218/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení ZM č. 118/2011 ze dne 15.6.2011. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1226 ul. Spojařů, 
Strakonice I do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1226,                  
ul. Spojařů, Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, je stanovena ve výši 650.000,- Kč. 
 
30)   Prodej   bytové   jednotky  č. 018/1141,  Strakonice I,  o velikosti  3+1  a  výměře 
78,30 m2    
Usnesení č.219/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem b.j. 018/1141 v domě č.p. 1141 sídl. 1.máje, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, panu Richardu Cvrčkovi, 
za  cenu  906.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
31) Prodej bytové jednotky č. 002/433, Strakonice II,    o velikosti 3+1 a výměře 72,10 m2    
Usnesení č.220/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem b.j. 002/433 v domě č.p. 433 ul. Nádražní, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, manželům Ing. Michalu Mirvaldovi, PhD. a 
paní Jitce Mirvaldové,  za  cenu  667.210,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
32) Prodej bytové jednotky č. 01/427, Strakonice I,   o velikosti  1+1 a výměře 65,30 m2    
Usnesení č.221/ZM/2011 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b.j. 001/427 v domě č.p. 427 ul. Chelčického, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, manželům Mgr. Gabriele a 
Martinu Vrškovým, za  cenu  450.000,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
33) Paní Alena Vadlejchová,– žádost o postoupení práv a povinností 
Usnesení č.222/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí    
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice, paní Alenou Vadlejchovou a paní Magdou 
Přerostovou, jejímž předmětem bude postoupení práv a povinností plynoucích ze smlouvy              
o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací,                      
ze současného nájemce paní Aleny Vadlejchové, , na paní Magdu Přerostovou, na byt o 
velikosti 1+1, výměře 35,86 m2 v VI. podlaží domu č.p. 447 ul. Luční ve Strakonicích II.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
34) Paní Radka Koubová,– ukončení Smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o nájmu 
bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací 
Usnesení č.223/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací“ k 30.6.2011. 
II. Souhlasí  
s vrácením finanční  částky ve výši 360.014,-Kč paní Radce Koubové, Nádražní 405, 
Strakonice, v souladu se „Smlouvou o smlouvě budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření 
budoucí smlouvy darovací“ uzavřenou dne 15.2.2002, za byt 2+1 v domě č.p. 405                   
v ul. Nádražní ve Strakonicích. Tato částka bude hrazena v ročních splátkách                         
ve výši 32.729,- Kč, vždy k 31.1. každého roku a to po dobu 11 let. Datum první splátky je 
stanoven na 31.1.2012 a datum poslední splátky je stanoven na 31.1.2022, přičemž poslední 
splátka činí 32.724,- Kč.      
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
35) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč   
Usnesení č.224/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                           
než 20.000,- Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač DELL –  počítač získán bezplatně od FÚ Strakonice v roce 2010, zaevidován 
v původní pořizovací ceně 29.255,60 Kč, stáří počítače cca 10 let. 
ZŠ Čelakovského Strakonice: 
- počítač PC 420 – poř. cena 48.921,50 Kč,  r.poř. 1995 
- PC Monsoon Lite 486DX2, tiskárna HP 540 – poř. cena 60.188,90 Kč, r.poř. 1995 
- PC COMPRI DURON 750 ATX – poř. cena 40.606,- Kč, r.poř. 2001 
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MÚSS Strakonice 
- tiskárna jehličková – poř. cena 28.194,- Kč, r.poř. 2003 
- kopírovací stroj – poř. cena 24.395,- Kč, převeden z Pečovatelské služby  v r. 2006 
- počítač PC, monitor Belinea – poř. cena 25.500,- Kč, převeden z ředitelství MÚSS            
v r. 2004 
STARZ  Strakonice: 
- počítač CPU Intel Celeron – poř. cena 30.306,- Kč, r.poř. 2003 
- universální stroj – poř. cena 25.000,- Kč, r.poř. 2002 
ZŠ Povážská Strakonice: 
- programové vybavení – poř. cena 30.000,- Kč, r.poř. 2001 
- nábytek kombinovaný fialový – poř. cena 47.285,- Kč, r.poř. 1999 
- nábytek kombinovaný dřevo – poř. cena 51.313,- Kč, r.poř. 1998 
- nábytek kombinovaný B,R,Z – poř. cena 40.485,- Kč, r.poř. 1996  
- soubor nábytku – poř. cena 53.300,- Kč, r.poř. 2001 
- soubor nábytku – poř. cena 64.301,- Kč, r.poř. 2004 
- soubor nábytku – poř. cena 62.100,- Kč, r.poř. 2003 
- soubor nábytku – poř. cena  69.702,- Kč, r.poř. 2004 
- nábytek kombinovaný s červenou – poř. cena 28.670,- Kč, r.poř. 1997. 
Městský úřad Strakonice: 
- digitální fotoaparát Olympus C 700 Ultra zoom s 128MB paměťovou kartou typu SMART – 
poř. cena 21.557,40 Kč, r.poř. 2002. 
-  kopírovací stroj Minolta Bizhub 210 – poř. cena 66.811,45 Kč, r.poř. 2006,  kopírovací stroj 
bude vyřazen z evidence majetku a převeden do ZŠ Dukelská Strakonice v hodnotě 1,- Kč.  
 
36) Předání  majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ  F. L. Čelakovského, 
Strakonice 
Usnesení č.225/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s předáním majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, 
jedná se o majetek  uvedený  v příloze v celkové hodnotě 1.711.668,- Kč (dodávka a montáž  
audiovizuální a výpočetní techniky čtyř učeben ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice,               
Jezerní 1280) jehož dodavatelem pro město byla spol. ORION Computer s.r.o., se sídlem                          
Na Ohradě 417, Strakonice.  
 
37) Předání  majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ  Povážská, Strakonice,  se 
sídlem Nad Školou 560, Strakonice 
Usnesení č.226/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, jedná se         
o majetek  uvedený  v příloze  (stravovací systém školní jídelny budovy ZŠ Nad Školou 560, 
Strakonice) v celkové hodnotě 648.807,36 Kč včetně DPH, jehož dodavatelem pro město 
Strakonice bylo Sdružení „Základní škola Povážská Strakonice“ (Porr (Česko) a.s., 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., 
PRIMA, akciová společnost,,  se sídlem Václavské náměstí 11, Praha).  
 
38) ZNAKON a.s. – úplné znění dodatku ke smlouvě č. 07-290   
Usnesení č.227/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
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s úplným zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 07/209 se společností 
ZNAKON a.s., jehož předmětem je prodloužení termínu výstavby vícepodlažního domu 
s kancelářskými prostory a byty v lokalitě Na Ohradě. Termín zahájení výstavby je nejpozději 
do 3.6.2014 a termín dokončení nejpozději do 3 let od zahájení stavby. 
 
39) Doplnění usnesení ZM č. 759/ZM/2009 v souvislosti s uzavřením  kupní smlouvy dle 
Zásad realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: Hamaga a.s., Ratajova 1013/8, Praha 4 
Usnesení č.228/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení č. 759/ZM/2009 v souvislosti s realizací stavby komunikace, 
kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Mezi lesy, a to z důvodu změny 
předmětu kupní smlouvy dle skutečného zaměření a kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů, 
následovně:  Předmět koupě je stanoven v rozsahu kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů 
jednotlivých staveb. Jedná se o kanalizační řad v celkové délce 487 m, vodovodní řad 
v celkové délce 631 m,  nadzemní budovu čerpací stanice vodovodu, rozvody veřejného 
osvětlení včetně 20 osvětlovacích bodů a dále komunikace včetně dotčených pozemků                 
p.č.  dle KN 480/28, 480/29, 485/18, 480/30, 480/1, 482, 477, 478 a dále st. 4252 vše               
v k.ú. Strakonice. Kupní cena je stanovena usnesením č. 759/ZM/2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) InterCora, spol. s.r.o. – vybudování nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco) 
Usnesení č.229/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o smlouvách budoucích kupních spojené se smlouvou o spolupráci se 
společností InterCora spol. s r.o.(dále i jen investor), která vymezí vzájemná práva a 
povinnosti v souvislosti s výstavbou nákupního střediska obchodu a služeb společností 
InterCora spol. s r.o. na pozemcích parc.č. 269, 272 a 270/1 v k.ú. Strakonice dle situace 
zpracované a předložené společností InterCora spol. s r.o. – viz příloha. 
Ve smlouvě budou stanoveny následující podmínky:     
1. Společnost InterCora po vybudování staveb určených pro veřejné užívání  převede 
následující stavby a níže uvedené  pozemky pod stavbami do vlastnictví města Strakonice 
- stavbu cyklostezky bez pozemku za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, při převodu 
vlastnického práva ke stavbě bude zřízeno věcné břemeno spočívající v právu umístění, 
užívání, opravách a údržbě cyklostezky za úplatu ve výši 1.000,- Kč    
- příjezdovou komunikaci s pozemkem pod komunikací  
- zastávky s pozemky, na nichž budou zastávky vybudovány 
Kupní cena za všechny výše uvedené stavby a pozemky bude městu Strakonice 
kompenzována příspěvkem na místní autobusovou dopravu.  
2. Společnost InterCora se zaváže, že do dvou měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. 
právní moci kolaudačního rozhodnutí) na stavbu supermarketu poskytne městu Strakonice 
jednorázový příspěvek na místní autobusovou dopravu města Strakonice ve výši, která 
pokryje náklady spojené s odkupem převáděných staveb a pozemků. Město Strakonice se 
zaváže, že na nově vybudovaných zastávkách bude zastavovat  projíždějící místní autobusová 
doprava.     
3. Investor se zaváže, že zřídí ve prospěch města Strakonice věcné břemeno spočívající 
v právu umístění, užívání, opravách a údržbě cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví 
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investora (cyklostezka navazující na výše uvedenou cyklostezku – směrem ke kruhovému 
objezdu) za úplatu ve výši 1.000,- Kč. 
4. K převáděným stavbám musí být  dohodnuta záruka za jakost po dobu 60 měsíců ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených smluv.  
 
2) Průmyslová zóna Jelenka – žádost společnosti DENIOS s.r.o. o prodej pozemků  
Usnesení č.230/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků parc.č.  746/7 a 746/12 o výměře cca 1500 m

2
 

v k.ú. Strakonice (jižní části pozemků). V  případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, souhlasí s  
prodejem těchto pozemků společnosti DENIOS s.r.o. dle bodu II. 
 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy  se společností 
DENIOS s.r.o., IČ 25178831, Heydukova 1305, Strakonice (dále i jen žadatel), jejímž 
předmětem bude prodej části pozemku parc.č. 759/4 a části pozemku parc.č. 759/1 (po 
oddělení části, která bude odprodána vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 759/8 
společnosti STRAKON s.r.o. a oddělení části, o kterou bude dle projektové dokumentace 
rozšířena přístupová komunikace) a části pozemků parc.č. 746/7 a 746/12  o výměře cca 1500 

m
 2

  k.ú. Strakonice. Celková převáděná výměra je cca 42.600 m
2
 . Přesná výměra bude 

určena na základě geometrického plánu. Geometrický plán uhradí žadatel. 
Podmínky pro uzavření smlouvy jsou následující: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena společně s Dohodou o vybudování 
příjezdové komunikace na pozemcích parc.č. 1285/1, 1286/9, 1286/10, 1286/11, 1286/12, 
1286/13, 1286/6, 1286/8 a 1286/14 k  pozemku parc.č. 759/1 v  k.ú. Strakonice. V této 
dohodě se město Strakonice zaváže, že první fázi komunikace (komunikaci bez finální vrstvy) 
zrealizuje do 12-ti měsíců po úhradě zálohy na kupní cenu (ode dne připsání zálohy na účet 
města Strakonice) od společnosti DENIOS s.r.o. dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
V případě, že nebude dodržen termín dokončení první fáze komunikace, činí smluvní pokuta 
za toto porušení 50 % skutečně vynaložených nákladů na vybudování komunikace, ale pouze 
v  případě, že město Strakonice neprokáže, že nesplnění termínu dokončení nezavinilo. 
Současně je žadatel oprávněn  od smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit. 
2. Kupní cena za převáděné pozemky je stanovena takto: 

300,- Kč za m
2
 za pozemky v dolní části (u komunikace) – pozemky s  minimální svažitostí  

(jedná se o cca 30.000 m
2
 ) a 200,- Kč za m

2
 za pozemky ve svažité horní části pozemku 

(jedná se o cca 12.600 m
2
 ) . Část pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč za m

2
 a část 

pozemků za kupní cenu 200,- Kč za m
2
 musí být vytýčena geometrickým plánem, který 

uhradí žadatel.    
Záloha na kupní cenu ve výši 11.500.000,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 10 dnů od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, v  případě nedodržení má město Strakonice 
možnost od smlouvy odstoupit. 
3. Společnost DENIOS s.r.o. se zaváže na předmětných pozemcích vybudovat výrobní haly: 

- výstavbu první  výrobní haly o minimální výměře 2000 m
2
  zahájit do 2 let od podpisu 

smlouvy a dokončit do 3 let  od podpisu této smlouvy, případně do 4 let od podpisu této 
smlouvy, pokud společnost DENIOS prokáže, že posunutí termínů dokončení nezavinila 
 (za dokončení se považuje vydání kolaudačního souhlasu, příp. právní moc kolaudačního 
rozhodnutí)   
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- do 10 let od podpisu této smlouvy dokončit nejméně dvě další výrobní haly o výměře 

minimálně 2000 m
2
  

4. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné k  převáděným 
pozemkům, a to pro případ jakéhokoli zcizení pozemků či jejich částí, podmínky pro realizaci 
předkupního práva:  kupní cena, tak jak je stanovena shora v  článku II/2, lhůta pro přijetí 
nabídky 4 měsíce, zaplacení kupní ceny do 30 od doručení smlouvy z  katastru o vkladu 
vlastnického práva, předkupní právo bude zřízeno bezúplatně, na dobu 12 let od podpisu 
kupní smlouvy 
5. V kupní smlouvě bude rovněž závazek kupujícího, že nabídne souvislé části převáděných 
pozemků, které nebudou zastavěny výrobními halami k  odkupu prodávajícímu, pokud  
nebude do 10 let od podpisu této smlouvy realizována výstavba nejméně 2 dalších výrobních 
hal, a to za podmínek dohodnutých pro realizaci předkupního práva, nabídka ke zpětnému 
prodeji musí být učiněna nejpozději do 4 měsíců od uplynutí 10-leté lhůty    
6. V kupní smlouvě bude ujednán závazek kupujícího, že nezatíží převáděné pozemky po 
dobu trvání předkupního práva  věcným břemenem, zástavním právem ani jinými právními 
povinnostmi.   
7. Sankce a další povinnosti za porušení závazků kupujícího: 
- závazek kupujícího, že poskytne městu Strakonice příspěvek na vybudování příjezdové 
komunikace, pokud nedokončí výstavbu haly do 3 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní (příp. 4 let, dle bodu 3)  ve výši 9.200.000,- Kč, (v případě, že skutečné náklady na 
vybudování komunikace dle bodu 1 budou nižší než  je dvojnásobek  smluvní pokuty, pak 
bude smluvní pokuty 1činit 50 % skutečně vynaložených nákladů na vybudování komunikace 
včetně souvisejících staveb)   a to do 1 měsíce od uplynutí 3-leté lhůty(příp. 4-leté lhůty) 
Pokud nebude příspěvek uhrazen, bude město oprávněno započítat příspěvek vůči záloze na 
kupní cenu.   
Současně bude město Strakonice  oprávněno odstoupit od  smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
vztah mezi městem Strakonice jako vlastníkem pozemků a vlastníkem rozestavěné haly by v  
případě odstoupení   od smlouvy byl řešen pouze nájemní smlouvou. 
- smluvní pokuta za nedodržení termínů výstavby dalších 2 výrobních hal o výměře  

minimálně 2000 m
2
 do 10 let   od podpisu budoucí kupní smlouvy bude činit  1.000.000,-  Kč. 

- smluvní pokuta za porušení závazku nezatížit převáděné pozemku po dobu trvání 
předkupního práva  věcným břemenem, zástavním právem ani jinými právními povinnostmi 
bude stanovena částkou ve výši 300,-Kč za každý zatížený m2 pozemku. 
8. upozornění na umístění a stav sítí, zejména kapacitu kanalizace  
9. daň z  převodu nemovitosti bude  uhrazena v  souladu s právními předpisy, tzn. daň hradí 
prodávající . 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem výše uvedených smluv. 
 
3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč   
Usnesení č.231/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                           
než 20.000,- Kč: 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- telefonní ústředna – poř. cena 27.179,40 Kč, r.poř. 1997 
- PC Internet – poř. cena  50.000,- Kč, r.poř. 1997 
- PC Orion Mintaka   s příslušenstvím  - poř. cena 27.510,10 Kč, r.poř. 2003.  
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- výrobník ledu – poř. cena 37.380,- Kč, r.poř. 2002. 
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11) TS -  vodné, stočné a výše nájemného z VH infrastruktury  na rok 2012   
Usnesení č.232/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
pro rok 2012 s variantou kalkulace III. 
cenu vodného  47,64 Kč 
cenu stočného  28,98 Kč 
výši nájemného         37 000 tis.Kč 
ceny jsou uvedeny včetně  DPH!!! 
 
12) TS – odpis nevymožitelných pohledávek  
Usnesení č.233/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Schvaluje 
odpsání pohledávek: 
Alexandr Lacko,  
Helena Irdzová, Bavorov 
Hana Tichá,  
Eva Korchová,  
Petr Kůta,  
Milena Abrahámová,  
M. a K. Šípkovi,  
Ladislav Karvánek,  
z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelné. 
 II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávky z účetní 
evidence. 
     
13) OZV města č. 7/2011 o stanovení míst na kterých je provozování některých  
       sázkových her povoleno          
Usnesení č.234/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 7/2011 o stanovení míst a času, ve 
kterém je provozování některých sázkových her povoleno, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Strakonice č. 1/2008 schválená ZM dne 23. 1. 2008. 
 
14) OZV města Strakonice č. 8/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška  
       č. 7/2010 o místních poplatcích         
Usnesení č.235/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním  obecně závazné vyhlášky města Strakonice  č. 8/2011, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 7/2010 o místních poplatcích. 
 
15) OZV města  č. 6/2011, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřizovaných městem 
Usnesení č.236/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 6/2011, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Strakonice č. 2/2010 schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 8. září 
2010 a č. 4/2010 schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 15. prosince 2010. 
 
16)  Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014 
Usnesení č.237/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014. 
  
17)  Hodnotící zpráva Zdravého města a MA 21 a projektu podpořeného z Revolvingového  
        fondu  MŽP           
Usnesení č.238/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
hodnotící zprávu Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu podpořeného z Revolvingového 
fondu MŽP ČR za období 2009 a 2010. 
 
18) Projekt „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“     
Usnesení č.239/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ a předložení žádosti 
o poskytnutí podpory do vyhlášeného programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR  
II. Schvaluje 
kofinancování projektu „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve  výši minimálně 30 % celkových nákladů, v případě přidělení dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
 
19)  a) Zápis 4/2011 z jednání kontrolního výboru dne 20. 10. 2011  
       b) Zápis 5/2011 z jednání kontrolního výboru dne 6.12. 2011  
Usnesení č.240/ZM/2011 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) Zápis 4/2011 z jednání kontrolního výboru dne 20. 10. 2011   
b) Zápis 5/2011 z jednání kontrolního výboru dne 6.12. 2011  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


