- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 3.4.2013 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
Usnesení č.464/ZM/2013

Zahájení jednání
1) TST a.s. -

základní informace za r. 2012
strategické záměry
program jednání VH TST a.s.
návrh rozdělení zisku
Usnesení č.465/ZM/2013

2) Plnění usnesení ZM Strakonice za II. pol. r.2012
Usnesení č.466/ZM/2013
3) Evidence usnesení ZM Strakonice v trvalé platnosti
Usnesení č.467/ZM/2013
4) Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly :
a) ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa
Usnesení č.468/ZM/2013
b) inženýrské sítě, stavební čára nepřekročitelná
Bez usnesení
5) Majetkové záležitosti
Usnesení č.469/ZM/2013-č.494/ZM/2013
6) TS - odpis nevymožitelných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Usnesení č.495/ZM/2013
7) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2012
Usnesení č.496/ZM/2013
8) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Prevent Strakonice)
Usnesení č.497/ZM/2013
9) a) Zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 21. 2. 2013
b) Zápis č. 2/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 28. 3. 2013
Usnesení č.498/ZM/2013

Usnesení č.464/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
a) ověřený zápis ze 12.ZM 27.3.2013
b) program jednání včetně navržených úprav 13. zasedání Zastupitelstva města (viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Parkosová, Ing. Němejc, p. Šrámek

b) ověřovatele zápisu : pí Vlasáková, MUDr. Pelíšek
c) volební komisi : Mgr. Hlava, p. Jungvirt
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1) TST a.s. - základní informace za r. 2012
- strategické záměry
- program jednání VH TST a.s.
- návrh rozdělení zisku
Usnesení č.465/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
a) informace o TST za r. 2012
b) návrh rozdělení zisku
c) strategické záměry
d) program jednání VH TST a.s.
II. Pověřuje
PhDr. Ivanu Říhovou a jako náhradníka Ing. Pavla Pavla zastupováním města Strakonice na
Valné hromadě konané dne 30.5. 2013 společnosti Teplárna Strakonice a.s.
2) Plnění usnesení ZM Strakonice za II. pol. r.2012
Usnesení č.466/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pol. r. 2012
II. Schvaluje
vyřazení 94 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení
III. Schvaluje
vyřazení bodu č. I v usenesení č. 346/ZM/2012 do evidence usnesení s trvalou platností
IV. Revokuje
část usnesení č. 366/ZM/2004, 321/ZM/2008, 696/ZM/2009, 366/ZM/2012
V. Ukládá
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 155 nesplněných usnesení
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení
3) Evidence usnesení ZM Strakonice v trvalé platnosti
Usnesení č.467/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu týkající se Evidence usnesení Zastupitelstva města Strakonice v trvalé platnosti od
30.11.1994
II. Ruší
usnesení č. 16/IIIa) – 35.MZ dne 94-06-22.
II. Upravuje
usnesení č. 15-19.MZ dne 97-09-17 následovně:
15. Vyřizování majetkových záležitostí
Městské zastupitelstvo po projednání
I. Ukládá
vedoucímu majetkovému odboru vracet k projednání městskému zastupitelstvu veškeré
schválené majetkové záležitosti, u nichž nedojde do 90-ti dnů od zaslání příslušné smlouvy
k jejímu podpisu
III. Ukládá
tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 18 usnesení s trvalou platností
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4) Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly :
a) ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa
Usnesení č.468/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s pořízením změny Regulačního plánu Za Stínadly – ochranné pásmo pozemků určených
k plnění funkcí lesa
b) inženýrské sítě, stavební čára nepřekročitelná
zastupitelstvo města po projednání nepřijalo k výše uvedené problematice žádné usnesení
5) Majetkové záležitosti
1) Ing. Luděk Mojžíš, Vlasta Mojžíšová,
- žádost o znovuprojednání prodeje části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice
Usnesení č.469/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Trvá
na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 394/ZM/2012 ze dne 12.12.2012, týkající se
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře
cca 45 m2 za minimální cenu 500,- Kč/m2.
2) Pan Václav Brušák– žádost o prodej části pozemku p.č. st. 144/1 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.470/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1619 (dle zpracovaného GP 1619/2)
o výměře 4 m2 v k.ú. Strakonice, za cenu minimálně 800,- Kč/m2.
3) Doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Ing. Věra Policarová,
- žádost o znovuprojednání prodeje části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice
Výše uvedený bod byl ZM vrácen k opětovnému projednáni RM
4) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – vyhlášení záměru na směnu pozemků z důvodu
stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)
Usnesení č.471/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 398/ ZM/2012 ze dne 12.12.2012.
II. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 1371/157 o výměře 59 m2 ve vlastnictví města
Strakonice za pozemky p.č. 1267/6 o výměře 20 m2, p.č. 1267/7 o výměře 16 m2 a p.č. 1267/8
o výměře 22 m2, vše v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví ŘSD ČR.
5) Myslivecké sdružení Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice, v zastoupení pana
Ladislava Hořejšího – jednatele
- žádost o prodej části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic
Usnesení č.472/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice.
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II. Souhlasí
s vyřazením žádosti o prodej části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic z evidence.
6) BNK, a.s., Volyňská 189, Strakonice – v zastoupení Jany Hruškové
- žádost o prodej části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č.473/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 50 m2 společnosti
BNK, a.s., se sídlem Volyňská 189, 386 01 Strakonice, za cenu 1.000,- Kč/m2. Přesná výměra
bude určena na základě geometrického plánu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Paní Veronika Strnadová,– žádost o prodej pozemku v lokalitě Mušky
Usnesení č.474/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 320/340 o výměře 754 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem
výstavby rodinného domu, paní Veronice Strnadové, za cenu 1.050,- Kč/m2.
Prodej bude řešen kupní smlouvou v souladu s usnesením ZM č. 441/ZM/2013, bod IV. ze
dne 27.2.2013 a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného povolení k užívání
dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do KN k převáděnému pozemku, bude paní Strnadové vrácena část z již uhrazené kupní
ceny, a to ve výši 75.400,-Kč za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let k převodu pozemku na
jinou osobu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Pan Sáva Jágr,– žádost o prodej pozemku v lokalitě Mušky
Usnesení č.475/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 320/341 o výměře 805 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem
výstavby rodinného domu, panu Sávu Jágrovi, za cenu 1.050,- Kč/m2.
Prodej bude řešen kupní smlouvou v souladu s usnesením ZM č. 441/ZM/2013, bod IV. ze
dne 27.2.2013 a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného povolení k užívání
dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do KN k převáděnému pozemku, bude p. Jágrovi vrácena část z již uhrazené kupní
ceny, a to ve výši 80.500,-Kč za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let k převodu pozemku na
jinou osobu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
9) Manželé Mgr. Jana Dostálová, a Ing. Pavel Dostál, - žádost o odklad podpisu
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice lokalita Jezárky
Usnesení č.476/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je budoucí převod
pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice - lokalita Jezárky v termínu
do 31.10.2013, s manželi Mgr. Janou Dostálovou, a Ing. Pavlem Dostálem, v souladu
s usnesením ZM č. 418/ZM/2012 ze dne 12.12.2012.
II. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice - lokalita Jezárky
v souladu s usnesením ZM č. 418/ZM/2012 ze dne 12.12.2012 v pořadí 2. zájemci, a
to Ing. Pavlovi Krejsovi, v případě, že do 31.10.2013 nebude uzavřena Smlouva o smlouvě
budoucí kupní s manželi Dostálovými.
10) Jihospol, Jihočeská stavební a obchodní společnost se sídlem Písecká 893 Strakonice,
IČ: 62509641 - výkup pozemků p.č. 844/10 o výměře 4 m2, p.č.1288/6 o výměře 51
m2 a p.č. 1288/32 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu připravované stavby
„I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)
Usnesení č.477/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků p.č. 844/10 o výměře 4 m2, p.č.1288/6 o výměře 51 m2 a p.č. 1288/32
o výměře 8 m2, vše v k.ú. Strakonice z důvodu připravované stavby „I/22 Strakonice“
(tzv. Severní dopravní půloblouk) od firmy Jihospol, Jihočeská stavební a obchodní
společnost se sídlem Písecká 893, Strakonice, IČ: 62509641, za cenu 509,-Kč za m2.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
11) ALKA INVESTMENTS, a.s. se sídlem Holečkova 906/45, Praha 5, IČ: 25111451 výkup pozemku p.č. 270/15 o výměře 150 m2 v k.ú. Strakonice z důvodu připravované
stavby „I/22 Strakonice“
Usnesení č.478/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 270/15 o výměře 150 m2 v k.ú. Strakonice z důvodu připravované
stavby „I/22 Strakonice“(tzv. Severní dopravní půloblouk) od firmy ALKAINVESTMENTS,
a.s. se sídlem Holečkova 906/45, Praha 5, IČ: 25111451, za cenu 509,-Kč za m2.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) Žádost o bezúplatný převod nemovitostí v ul. Tovární
Usnesení č.479/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti ČR – Ministerstvu obrany, IČ 60162694, o bezúplatný převod nemovitostí
tvořících areál v ul. Tovární (bývalé kasárny).
Konkrétně se jedná o následující nemovitosti:
- budova čp. 395 ve Strakonicích II, způsobem využití ubytovací zařízení, na parc.č.st. 473,
- pozemek parc.č. st. 473 o výměře 564 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
- budova bez čp/če se způsobem využití ubytovací zařízení na parc. č. st. 1156,
- pozemek parc.č. st. 1156 o výměře 538 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
- budova bez čp/če se způsobem využití garáž na parc.č. st. 1157 a st. 1159,
- pozemek parc.č. st. 1157 o výměře 460 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
- budova bez čp/če se způsobem využití jiná stavba na parc.č. st. 1158,
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- pozemek parc.č. st. 1158 o výměře 556 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č.764 o výměře 7771 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 599/2 o výměře 1021 m2 , trvalý travní porost,
vše v kat. území Nové Strakonice.
13) Tělocvičná jednota SOKOL Strakonice, Na Stráži čp. 340, IČO: 60829265 bezúplatný převod budovy sokolovny do vlastnictví města Strakonice
Usnesení č.480/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o dosavadním jednání o případném převodu budovy čp. 340 se st. parcelami č. 110
a č. 114/3 v k.ú. Strakonice (dále jen sokolovna) do vlastnictví města Strakonice.
II. Schvaluje
záměr bezúplatného převodu sokolovny ve Strakonicích, tj. budovy čp. 340 se st. parcelami
č. 110 a 114/3 v k.ú. Strakonice do vlastnictví města.
III. Pověřuje
radu města dalším jednáním o konkrétních podmínkách převodu a přípravou smluv a
následným předložením ke schválení zastupitelstvu města.
14) Pan Libor Holman a paní Iveta Holmanová– žádost o výmaz předkupního práva
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemku p.č. 93/8 o výměře 164 m2 v k.ú. Přední
Ptákovice
Usnesení č.481/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Trvá
na usnesení ZM č. 408/ZM/2012 ze dne 12.12.2012, týkající se souhlasu s výmazem
předkupního práva k pozemku p.č. 93/8 o výměře 164 m2, odděleného z pozemku p.č. 93/1
v k.ú. Přední Ptákovice, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, to znamená, že předkupní právo k tomuto pozemku
zaniká.
15) „Smlouva o poskytnutí účelové dotace“ - poskytnutí příspěvku Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, na
realizaci stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice – SO 110.1
Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) – prodloužení a PS 241 - Výtah
Byl předložen nový materiál pod číslem 13/8b a přijato usnesení č.494/ZM/2013
16) InterCora, spol. s.r.o. – vybudování nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco)
Usnesení č.482/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 229/ZM/2011 ze dne 15.12.2011
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvách budoucích kupních spojené se smlouvou o spolupráci se
společností InterCora spol. s r.o., IČ 47714018, se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, (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 č. 15.
Ve smlouvě budou stanoveny následující podmínky:
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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 včetně pozemku pod cyklostezkou za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 ,
když kupní cenou se rozumí cena bez případné DPH
- příjezdovou komunikaci a chodníky včetně pozemků, na nichž budou stavby umístěny (i
s veřejných osvětlením) za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 , když kupní cenou se rozumí
cena bez případné DPH
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, tzn. že výše příspěvku
bude vypočítána jako součet kupních cen za jednotlivé převáděné pozemky včetně staveb
s případnou DPH.
Město Strakonice se zaváže, že na nově vybudovaných zastávkách bude zastavovat
projíždějící městskou autobusová doprava.
3. K převáděným stavbám musí být dohodnuta záruka za jakost po dobu 60 měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu.
4. Město Strakonice umožní investorovi uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví
města v souladu s projektovou dokumentací, která ovšem z hlediska uložení inženýrských sítí
musí být městem předem odsouhlasena.
5. Investor se zaváže, že zprostředkuje uzavření kupní smlouvy, na základě které bude na
město Strakonice převedeno vlastnické právo k pozemku parc.č. 270/15 o výměře 150 m2
v k.ú. Strakonice odděleného geometrickým plánem vyhotoveným Ing. Lebedou č. plánu
3304-5/2013 z pozemku parc.č. 270/9 v k.ú. Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 509,Kč/m2 . Na pozemku parc.č. 270/15 město plánuje dobudovat cyklostezku.
III. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených smluv.
17) Sallerova výstavba Objekt IV. s.r.o.
Usnesení č.483/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 659/ZM/2009 ze dne 17.6.2009.
a nahrazuje jej následujícím:
A/ Přijetí finančního daru
II. Souhlasí
s přijetím finančního daru od Sallerovy výstavby, spol. s r.o., IČ 16188926, ve výši, která
pokryje náklady spojené s odkupem dopravního napojení nákupního centra v lokalitě
Katovická dle znaleckého posudku předloženého Sallerovou výstavbou Objekt IV. s.r.o, IČ
27266290.
III. Pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy.
B/ Uzavření kupní smlouvy
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je dopravní napojení nákupního centra
v lokalitě Katovická, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku se Sallerovou výstavbou
Objekt IV. s.r.o.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
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18) Protipovodňová ochrana města Strakonice
Usnesení č.484/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci ohledně navrženého postupu majetkoprávního vypořádání předloženého Povodím
Vltavy s.p. v souvislosti s realizací stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“.
II. Souhlasí
v souvislosti s realizací stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ s návrhem
majetkoprávního vypořádání mezi městem Strakonice a Povodím Vltavy s.p. dle
následujícího seznamu realizovaných protipovodňových opatření včetně soupisu příslušenství
stavby, které budou následně převedeny na město Strakonice:
• SO 02 – od železničního mostu po most Písecká silnice – levý břeh, ř.km 53,410 –
52,980 celý objekt
• SO 03 – od mostu Písecká po most Ellerova – oba břehy, ř.km 54,115 – 53,410 –
oplocení na vzdušní patě pravobřežní hráze a opěrná zídka se zábradlím u garáží
na pravém břehu nad stabilizačním stupněm Křemelka
• SO 04 – od mostu Ellerova po most Jana Palacha – pravý břeh, ř.km 54,630 – 54,115
– chodník na koruně hráze, zábradlí na koruně zdi a příprava pro veřejné
osvětlení (chráničky, uzemnění)
• SO 05 – od mostu Ellerova po konec kamenné nábřežní zdi – levý břeh, ř.km 54,120 –
54,314 – opěrná zeď a konzola se zábradlím u objektu garáží
• SO 08 – od mostu Jana Palacha k Pětikolskému jezu – pravý břeh, ř.km 54,650 –
54,860 celý objekt
• SO 10 – před ČOV, ř.km 52,900 – celý objekt
• SO 07 – od železničního mostu po křižovatku u ČZ - pravý břeh, ř.km 0,435 – 0,782 –
část objektu zemní val kryjící těleso parovodu, gabionové zídky, chodníky,
zábradlí, železobetonová zídka u křižovatky ČZ
• SO 11 + PS 01 opatření na kanalizační síti – celý objekt
• Prvky mobilního hrazení pro objekty SO 04, SO 07
• 2x mobilní čerpadlo na podvozku
19) Žaloba na odstranění stavby myčky automobilů na st. 3504 a vyklizení pozemků
parc.č. st. 3504 a parc.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice – AUTO HOREJŠ s.r.o.
Usnesení č.485/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. st. 3504 o výměře 259 m2 a pozemku
parc.č. 1224/12 o výměře 716 m2 v k.ú. Strakonice.
20) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.486/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:
MŠ Lidická 625, odlouč. pracoviště ŠJ Holečkova 413, Strakonice:
- sklokeramický sporák Zanussi, inv.číslo DHM 1/9, poř. cena 106.624,- Kč, r. poř. 2005.
21) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.487/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:
nefunkční majetek:
INV.Č.
13/0/09
13/0/10
13/0/11
13/0/12
18/0/58
22/70/130/1
22/70/145
22/70/155
22/70/197/1

Položka
ArcServeIT
ArcServeIT rozšíření
CHEYENNE inocuLAN v.4.5 125lic
OS MS Windows 95CZ 17 lic.
Kvasar
PC 200MHz/48MB/1GB/Win95, monitor crt 14"
ADI E40
PC 2400Mhz/256MB/4G/Win98
notebook 700MHz/192MB RAM /10GB HD
WinME
crt monitor ADI 5E 17"

Pořízeno
< 2003
< 2003
< 2003
< 2003
< 2003

Pořizovací cena
120 189,75
99 133,65
123 357,10
69 436,50
26 460,00

1/1997

39 490

1/2000

32 619,50

1/2001

65 746,05

< 2003

25 275

majetek nabídnutý k převedení do organizací města Strakonice:
INV.Č.
22/70/239
22/70/131
22/70/132
22/70/241

Položka
Server IBM Netfinity5000 bez OS
Pentium 550MHz, RAM 512MB, 17GB HD crt
monitor ADI 15"
Server IBM Netfinity 5000 bez OS
Pentium 450MHz,RAM 512MB, 27GB HD
IBM - DAT 12/24 GB zálohovací zařízení
Server IBM Netfinity 5100 bez OS
Pentium 667MHz, 512MB RAM, 34GB HD crt
monitor ADI 15"

Pořízeno

Pořizovací
cena

< 2003

269 289

5/1999

222 040

5/1999

48 556

2000

350 828,40

22/70/248

kopírovací stroj - set Minolta CS-30F +
scaner CF

< 2003

48 787,80

22/70/141

PC 2.4MHz/768MB RAM/40GB HD

1/2001

32 619,50

28//0/4081

PC 1.7GHz/512MB RAM/40GB HD,CDRW
crt monitor Belinea 17"

2003

21 875,20

28/0/2422

PC 2.13GHz/768MB RAM/80GB HD

5/2000

24 114,93

28/0/2898

PC 2.26MHz/768MB RAM/2GB HD
WinXP prof OEM

1996

22 045,80

2001

26 631,14

28/0/2915

PC 2.26GHz/768MB RAM/80GB HD

Zájemci o
převedení

Šmidingerova
knihovna
Strakonice,
Městská policie
Strakonice
Šmidingerova
knihovna
Strakonice

Šmidingerova
knihovna
Strakonice
Šmidingerova
knihovna
Strakonice

1) Darovací smlouva – společný vodohospodářský majetek města Strakonice, městyse
Katovice, obce Pracejovice, obce Mutěnice a obce Radošovice
Usnesení č.488/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městysem Katovice, IČ 00251305, obcí Mutěnice,
IČ 46687718, obcí Pracejovice, IČ 00251682, a obcí Radošovice, IČ 00251739, jako dárci a
městem Strakonice, IČ 00251810, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný
převod spoluvlastnických podílů na společném vodohospodářském majetku, a to
v následujících podílech: od městyse Katovice podíl ve výši 3/100, od obce Mutěnice podíl
ve výši 1/100, od obce Pracejovice podíl ve výši 1/100 a dále od obce Radošovice podíl
ve výši 2/100. Společný vodohospodářský majetek je soubor movitého a nemovitého
9

majetku včetně staveb a pozemků, který je specifikován darovací smlouvou - viz. příloha č.1
materiálu 13/8a - majetkové záležitosti, který byl předložen k projednání Zastupitelstvu města
Strakonice dne 3.dubna 2013. Nemovitý majetek je zapsán na LV č. 4479 pro k.ú. Strakonice,
dále LV č. 5344 pro k.ú. Střela a dále LV č.452 pro k.ú. Pracejovice a dále LV č. 4568 pro
k.ú. Mutěnice u Strakonic. Město se na základě této smlouvy stane výlučným vlastníkem
společného vodohospodářského majetku.
II. Pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy.
2) Smlouva o vzájemné spolupráci města Strakonice a městyse Katovice
Usnesení č.489/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice a městyse Katovice ve znění
předloženého návrhu – viz. příloha č.2 materiálu 13/8a - majetkové záležitosti, který byl
předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 3.dubna 2013 (text schválené
smlouvy tvoří přílohu Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
3.dubna 2013).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci.
3) Smlouva o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Pracejovice
Usnesení č.490/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Pracejovice ve znění
předloženého návrhu – viz. příloha č.3 materiálu 13/8a - majetkové záležitosti, který byl
předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 3.dubna 2013 (text schválené
smlouvy tvoří přílohu Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
3.dubna 2013).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci.
4) Smlouva o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Mutěnice
Usnesení č.491/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Mutěnice ve znění
předloženého návrhu – viz. příloha č.4 materiálu 13/8a - majetkové záležitosti, který byl
předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 3.dubna 2013 (text schválené
smlouvy tvoří přílohu Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
3.dubna 2013).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci.
5) Smlouva o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Radošovice
Usnesení č.492/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice a obce Radošovice ve znění
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předloženého návrhu – viz. příloha č.5 materiálu 13/8a - majetkové záležitosti, který byl
předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 3.dubna 2013 (text schválené
smlouvy tvoří přílohu Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
3.dubna 2013).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci.
1) Manželé Jiří a Monika Selnerovi, nabídka pozemku p.č. 44/57 o výměře 133 m2 a
podílu 1/15 na pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, dle
předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Usnesení č.493/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 44/57 o výměře 133 m2 a k podílu
1/15 na pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, zřízeného
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění.
2) „Smlouva o poskytnutí účelové dotace“ - poskytnutí příspěvku Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, na
realizaci stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice – SO 110.1
Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) – prodloužení a PS 241 - Výtah
Usnesení č.494/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 376/ZM/2012 ze dne 12.9.2012.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí účelové dotace a následně, po splnění
podmínek budoucí smlouvy, Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Strakonice a
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění
1003/7, IČ 70994234, jejímž předmětem bude poskytnutí účelové dotace na vybudování
stavebního objektu SO 110.1 - Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) –
prodloužení a dále provozního souboru PS 241 – Výtah. Předpokládaná výše účelové dotace
je ve výši 11 000 000,- Kč, přičemž k upřesnění této částky dojde po ukončení výběrového
řízení na dodavatele stavby.
Výše účelové dotace bude v předmětné smlouvě o poskytnutí dotace snížena, pokud bude
součet částek na realizaci stavebního objektu SO 110.1 a provozního souboru PS 241 uvedený
zhotovitelem předmětné stavby v jeho nabídce ve výběrovém řízení nižší než 11.000.000,-Kč.
Výše poskytnuté dotace bude v tomto případě upravena tak, aby odpovídala výši nákladů na
vlastní realizaci SO 110.1 a PS 241, jak byly předloženy zhotovitelem předmětné stavby
v jeho nabídce. V případě, že bude tato částka vyšší než 11.000.000,- Kč, zavazují se smluvní
strany k jednání o řešení vzniklé situace.
Termín poskytnutí této účelové dotace je nejpozději do 28.2.2015, a to v těchto navržených
etapách:
• do 14-ti dnů od uzavření předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace částku ve výši odpovídající 10% z celkové výše dotace
• nejpozději do 31.12.2014 - částku ve výši odpovídající 60% z celkové výše
dotace
• nejpozději do 28.2.2015 - částku ve výši odpovídající 30% z celkové výše
dotace
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Výše uvedené termíny jsou platné v případě realizace stavby dle předpokládaného
harmonogramu, tj. zahájení realizace stavby na podzim 2013 a ukončení realizace do
31.3.2015.
Předmětná smlouva o poskytnutí účelové dotace bude uzavřena do 2 měsíců ode dne doručení
písemné výzvy k uzavření předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze strany SŽDC,
s.o. městu Strakonice. Tuto výzvu je SŽDC ovšem oprávněno zaslat bez zbytečného odkladu
po uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST
Strakonice“ s vybraným zhotovitelem.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
6) TS - odpis nevymožitelných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Usnesení č.495/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I.Schvaluje
odepsání pohledávek:
Hraničková Ilona,
Marek František,
Pačaj Eduard,
Hesoun Luděk,
Vaněček Milan,
Hornych Petr,
Jánský Milan,
Lacko Jan,
Cífka Zdeněk,
Mináriková Vl.,
Morozová Marta,
Tótová Ilona,
Chmel Petr,
Tyburcová Jana,
Ferencová Zlata,
Siváková Eva,
Náhlíková Jana,
Malát Pavel,
Kunová Romana,
Bledý Jan a Jolana,
z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelné.
II.Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě byt.hosp. odepsat pohledávky z účetní evidence.
7) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2012
Usnesení č.496/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyplacením odměn dle zákona č.128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno u) pro členy výborů
a § 84 odst. 4 pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250.Kč za účast na jednání výboru a komise v roce 2012.
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8) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Prevent Strakonice)
Usnesení č.497/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města:
Občanskému sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice – 72.260 Kč z toho 48.950 Kč
na zachování provozu Kontaktního centra PREVENT Strakonice a 23.310 Kč na terénní
programy
II. Ukládá
sociálnímu odboru provést schválené usnesení
9) a) Zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 21. 2. 2013

b) Zápis č. 2/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 28. 3. 2013
Usnesení č.498/ZM/2013
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
a) zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 21. 2. 2013
b) zápis č. 2/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 28. 3. 2013

Mgr. Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta

Ing. Pavel Pavel v.r.
místostarosta

13

