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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 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 27.3.2013 ve velké zasedací  
místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání                         Usnesení č.461/ZM/2013 
 
1) Majetkové záležitosti         
                 Usnesení č.462/ZM/2013-č.463/ZM/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č.461/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  
a) ověřený zápis ze 11.ZM 27.2.2013 

b) program jednání včetně navržených úprav 12. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 

II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Mgr. Hlava, p. Jungvirt, pí Rabová 

b) ověřovatele zápisu : Ing. Treybal, MUDr. Razak 
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1) Vydání nemovitostí podle novely zákona č. 172/1991 Sb. 
Usnesení č.462/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 
s vydáním níže uvedených nemovitostí do vlastnictví města Strakonice, resp. se  zařazením 

níže uvedených nemovitých věcí do seznamu podle ust. § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 

172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve 

znění zákona  č. 173/2012 Sb.: 

- budova čp. 146 v části obce Strakonice II, způsob využití bydlení, na st. parc.č. 167/1   

- pozemek parc.č. st. 167/1 o výměře 798 m
2
  

- budova bez čp/če,  způsob využití garáž, na st. parc.č.167/3  

- pozemek parc.č. st. 167/3 o výměře 97 m
2
  

- část pozemku parc.č 841 o výměře cca 124 m
2
 (dle geometrického plánu vyhotoveného 

Geodezií n.p. České Budějovice č. 920-294-88 díl „b“ st. parcely č. 167/2 o výměře 124 m
2
 ) 

nacházejících se v katastrálním území Nové Strakonice, obci  Strakonice, okresu Strakonice. 

II. Souhlasí 
s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitostí, které tvoří s nemovitostmi uvedenými 

pod bodem I jeden funkční celek. 

Jedná se o tyto nemovitosti:  

- část parcely č. 841 o výměře cca 252 m
2
 (zbývající část parcely, která není historickým 

majetkem města Strakonice, tj.  část parcely po oddělení výše specifikovaného dílu „b“)  - 

tvoří společný dvůr 

- pozemek parc.č. 616/2 o výměře 179 m
2
 – ostatní plocha, ostatní komunikace, - jedná se o 

přístupovou komunikaci, 

vše v katastrální území Nové Strakonice, obec Strakonice, okres Strakonice. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných žádostí. 

 

 

2) Vydání nemovitostí podle novely zákona č. 172/1991 Sb. – stavba bez č.p./č.e. zem. 
stavba na pozemku p.č. st.11/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.463/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem stavby bez č.p./č.e  na pozemku p.č.st. 11/2 v k.ú. Dražejov u 

Strakonic z vlastnictví České republiky na město Strakonice  na základě souhlasného 

prohlášení. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem souhlasného prohlášení. 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Pavel Vondrys      Ing. Pavel Pavel 

            starosta                     místostarosta 


