- 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 20. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 11.6.2014 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
Zahájení jednání
Usnesení č.673/ZM/2014
1) Prezentace členů Dětského zastupitelstva
bez čísla usnesení
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., Odpady Písek
s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.)
Usnesení č.674/ZM/2014
3) MAS LAG Strakonicko, o.s. – prodloužení termínu splátky
Usnesení č.675/ZM/2014
4) Stanovení počtu členů ZM pro volební období r. 2014 – r. 2018
Usnesení č.676/ZM/2014
5) Projekt "Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace"
- návrh ceny stočného a výše nájemného z VH majetku města na 2. pol. 2014
Usnesení č.677/ZM/2014
6) Závěrečný účet města Strakonice za rok 2013
Usnesení č.678/ZM/2014
7) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2013
Usnesení č.679/ZM/2014
8) Rozpočtová opatření
Usnesení č.680/ZM/2014
9) TS - odpis nevymožitelné pohledávky
Usnesení č.681/ZM/2014
10) Majetkové záležitosti
Usnesení č.682/ZM/2014 – č.721/ZM/2014
11) Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Strakonice v k.ú. Hajská
Usnesení č.722/ZM/2014
12) IPRM :
a) Doplnění indikativního seznamu projektů
Usnesení č.723/ZM/2014
b) Projekt "Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice"
Usnesení č.724/ZM/2014
c) Schválení podstatných změn IPRM a dodatku č. 1 s MMR
Usnesení č.725/ZM/2014
13) Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky"
Usnesení č.726/ZM/2014
14) Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad"
Usnesení č.727/ZM/2014
15) Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama“ ZŠ F.L.Čelakovského
Usnesení č.728/ZM/2014
16) Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská pro zefektivnění výuky a učení"
Usnesení č.729/ZM/2014
17) Přehled plnění strategického plánu rozvoje města
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Usnesení č.730/ZM/2014
18) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Usnesení č.731/ZM/2014
19) a) Zápis č.1/2014 ze zasedání finančního výboru dne 15.4.2014
b) Zápis č.2/2014 ze zasedání finančního výboru dne 27.5.2014
Usnesení č.732/ZM/2014
20) Zápis č.2/2014 ze zasedání kontrolního výboru dne 5.6.2014
Usnesení č.733/ZM/2014

Usnesení č.673/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
a) ověřený zápis ze 19.ZM 12.3.2014
b) program jednání včetně navržených úprav 20. zasedání Zastupitelstva města (viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení : Mgr. Parkosová, Ing. Němejc, p. Jungvirt
b) ověřovatele zápisu : pí Rabová, p. Štrébl
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1) Prezentace členů Dětského zastupitelstva
zastupitelstvo města bylo seznámeno s činností Dětského zastupitelstva ve školním roce
2013/2014 a hlavním realizovaným projektem „Strakonická šifra“.
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., Odpady
Písek s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.)
Usnesení č.674/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2013:
- ROS a.s.
- Odpady Písek s.r.o.
- ST TV s.r.o.
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.
3) MAS LAG Strakonicko, o.s. – prodloužení termínu splátky
Usnesení č.675/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodloužením termínu splátky (do 30.6.2014), týkající se podpory místních projektů veřejné
správy, podnikatelů a neziskových organizací (Strategický plán LEADER).
4) Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období r. 2014 – r. 2018
Usnesení č.676/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Stanovuje
v souladu s § 67 zákona. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) počet členů zastupitelstva
města Strakonice pro volební období r. 2014 - r. 2018 na 21 členů.
5) Projekt "Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" - návrh ceny
stočného a výše nájemného z vodohospodářského majetku města
Usnesení č.677/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s navýšením ceny stočného na 28,78 Kč za 1 m3 bez DPH z důvodu splnění podmínek
vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Strakonice intenzifikace ČOV a
doplnění kanalizace, s platností od 1. 7. 2014 (cena vodného zůstává ve výši stanovené pro
rok 2014, tj. 45,06 Kč za 1 m3 bez DPH).
II. Stanovuje
nájemné z provozu vodohospodářského majetku města Strakonice na rok 2014 ve výši 43 000
tis. Kč.
6) Závěrečný účet města Strakonice za rok 2013
Usnesení č.678/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za
rok 2013 a to bez výhrad.
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II. Přijímá
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků podle ustanovení §10, odst. 3, písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb. uvedených v Příloze B „Zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření“.
7) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2013
Usnesení č.679/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
účetní závěrku města Strakonice za rok 2013
8) Rozpočtová opatření
Usnesení č.680/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 46 Změna rozpisu rozpočtu
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků,
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru
odbor účel
„Odstranění havarijního stavu tribuny pro diváky ve sportovním
areálu Na Sídlišti“
Maj
přesun z neinvestiční položky na položku neinvestiční

org. paragraf položka
791
791

3412
3412

Maj

projekty,expertizy,studie (projekt na rekon.budovy Husova čp. 380) 799
3699
přesun z neinvestiční položky na položku neinvestiční
799
3699
RO č. 47 ve výši 27 700 000,- Kč
Úspora finančních prostředků v rozpočtu města na krytí následujících rozpočtových opatření
( RO č. 48 – 56)
použití prostř.
minulých let

text

částka

6121 1 490 000
5171 - 1 490 000
6121
5169

navýšení
příjmů

409 400
-409 400

úspora
výdajů

( v tis. Kč )

zůstatek fin.prostř. na účtech města k 31.12.2013
Zateplení a výměna oken MŠ Lidická - doplatek dotace,akce byla realizována v
roce 2013,dotace byla schválena RO č. 40 dne 21.5.2014
vratka nedočerpaných účelových prosrředků příspěvkových organizací města
do rozpočtu města
"Komunikace a inženýrské sítě Jelenka" - zpětná dotace, akce byla realizována
a financována v roce 2013
služby objednávané prostřednictvím Technických služeb, a.s. - úspora fin.
prostedků zejména na položce údržba komunikací včetně zimní údržby
ZŠ Povážská - stavba (úspora finančních prostředků na venkovních úpravách
v okolí školy – venkovní zpevněná plocha a zahrada, cena již vysoutěžena )
Komunikační napojení u Blatenského mostu - na akci byla vysoutěžená nižší
cena díla oproti původnímu předpokladu, v rozpočtu na schváleno 13 mil. Kč
Automatické toalety v ul. U Sv. Markéty a v ul. Ellerova, do rozpočtu zařazeno
RO č. 10 ve výši 2 500 tis. Kč, v roce 2014 nebude realizováno, bude
provedena rekonstrukce WC v letním kině a v "Jedárně" na strakonickém
hradu
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4 904
1 800
2 096
4 200
2 000
2 000
3 500

2 500

"Revitalizace strak. hradu - II. etapa", akce byla do rozpočtu zařazena RO č. 8
ve výši 10 000 tis. Kč, jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i
financování bude uskutečněno v r. 2015, částka 2 000 tis. Kč bude přesunuta a
zařazena do rozpočtu na r. 2015

2 000

"Revitalizace areálu hřbitova", akce byla do rozpočtu zařazena RO č. 9 ve výši
8 700 tis. Kč, jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i financování
bude uskutečněno v r. 2015, částka 700 tis. Kč bude přesunuta a zařazena do
rozpočtu na r. 2015
"Kruhová křižovatka Katovická", v rozpočtu schválena částka 3 400 tis.Kč,
jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i financování bude
uskutečněno v r. 2015, částka 2 000 tis.Kč bude přesunuta a zařazena do
rozpočtu na r. 2015

700

2 000
6 704

6 296

celkem ke krytí rozpočtových opatření č. 48 - 56 na straně výdajů města

RO č. 48 ve výši 7 700 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Stavební úpravy komunikací v ulicích Mlýnská, Hradební a
Ellerova, Strakonice“. Jedná se o rekonstrukci komunikací včetně chodníků, kanalizace,
veřejného osvětlení a o realizaci sadových úprav v ulici Mlýnská.
Předpokládaná cena díla včetně nákladů na zajištění zadávacího řízení, nákladů na
technický dozor investora a na činnost koordinátora BOZP je 15,5 mil Kč, předpokládaná
dotace z IPRM je cca 8 mil. Kč. Jedná se o dvouletý projekt, v roce 2014 se předpokládá
profinacování ve výši 7 700 tis. Kč.
RO č. 49 ve výši 6 000 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“. Předmětem je
rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy v části sídliště Mír.
Předpokládaná cena díla včetně nákladů na projekt a zajištění zadávacího řízení je 19 mil. Kč,
předpokládaná dotace z IPRM je cca 15 mil. Kč. Jedná se o dvouletý projekt, v roce 2014 se
předpokládá profinacování ve výši 6 000 tis. Kč.
RO č. 50 ve výši 5 400 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Stavební úpravy zimního stadionu STARZ, Strakonice“. Jedná
se o opravu stávajících stavebních konstrukcí a zařízení do funkčního stavu.
RO č. 51 ve výši 3 700 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice I. etapa (Dukelská)“.
Součástí revitalizace je vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce a rozšíření
komunikace, rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, realizace nových sadových úprav a
nového mobiliáře.
Předpokládaná cena díla, včetně nákladů na projekt, na zajištění zadávacího řízení a na
činnost koordinátora BOZP je 10,9 mil. Kč. Předpokládaná dotace z MMR ČR je cca 4 mil.
Kč. Jedná se o dvouletý projekt, v roce 2014 se předpokládá profinacování ve výši 7 700 tis.
Kč.
RO č. 52 ve výši 400 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Páteřní cyklostezka“. Jedná se o propojení pod mostem J.
Palacha, Barvínkova - OD Maxim (dříve OD Labuť), na pravém břehu. V rozpočtu města na
rok 2014 je schválena částka 2 000 tis. Kč, na základě výběrového řízení je cena 2 361 tis. Kč.
RO č. 53 ve výši 1 000 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Spojovací krček ZŠ Dukelská“. Jedná se o rekonstrukci
stávajícího objektu spojovacího krčku mezi budovami základní školy, jejíž hlavním důvodem
je definitivní odstranění výskytu nebezpečného azbestu ve spojovacím krčku. V současné
době je krček, v kterém se nacházely dříve šatny, přechodně uzavřen. V rozpočtu na rok 2014
je již schválena částka 4 000 tis. Kč.
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14 700
27 700

RO č. 54 ve výši 600 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Parovodní přípojka Maják“. Důvodem je financování akce.
V současné době je parovodní přípojka pro objekt Maják napojena na sousední objekt, který
není v majetku města. Nová výměníková stanice je již umístěna ve sklepních prostorech
budovy Majáku.
RO č. 55 ve výši 1 500 000,- Kč
Finanční prostředky na akci „Rekonstrukce záchodů letního kina, Strakonice“. Důvodem je
dofinancování akce. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který je v nevyhovujícím
stavu.
RO č. 56 ve výši 1 400 000,- Kč
Finanční prostředky na projekty, expertizy a studie na financování projektů a činností, které
souvisí s přípravou akcí, které budou realizovány v příštím roce a a s přípravou akcí
spolufinancovaných z dotací. Jedná se zejména o tyto akce a činnosti:
- Rekonstrukce č.p. 380 v Husově ulici (Šmidingerova knihovna), MŠ Svojsíka, Maják
- krov, Rennerovy sady ve Strakonicích II. etapa, Zateplení a výměna oken haly
STARZ, MŠ Spojařů, Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého
stadionu – I. etapa – šatny
- komunikace Na Ohradě a okružní křižovatka
RO č. 57 ve výši 1 234 000,- Kč
Finanční prostředky na projekt „Strakonice – pilotní projekt separace biologicky
rozložitelných odpadů“. Celkové předpokládané výdaje na pořízení kompostérů jsou 1 298
330,- Kč, na akci je získána dotace z OPŽP ve výši 1 233 414,- Kč, vlastní náklady činí 64
916,- Kč. V rozpočtu města na rok 2014 je schválena částka ve výši vlastních nákladů.
Vzhledem k tomu, že akce musí být předfinancována a město dosud neobdrželo rozhodnutí o
poskytnutí dotace, je nutné schválit výdaje na celou akci. Rozpočtové opatření bude dočasně
kryto přesunem z položky údržba zeleně prostřednictvím služeb poskytovaných Technickými
službami, s.r.o. Po obdržení dotace budou tyto prostředky vráceny na původní účel.
II. Ukládá
Finančnímu odboru rozpočtové opatření č. 46 - 57 provést.
III. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření za rok 2014.
9) TS - odpis nevymožitelné pohledávky
Usnesení č.681/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
odepsání pohledávky ve výši 40 528,- Kč - Vlažná Jiřina, z účetní evidence TS Strakonice
s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelnou
II.Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní
evidence.
10) Majetkové záležitosti
1) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, v zastoupení pana Miroslava
Gieciho – žádost o prodej pozemku p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č.682/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice, o výměře 24 m2.
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2) SALVETE spol. s r.o. se sídlem Písecká 506, Strakonice, IČ: 45023786 – vyhlášení
záměru na prodej části pozemku p.č. 1342/6 a pozemku p.č. 1342/5, vše v k.ú.
Strakonice
Usnesení č.683/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1342/6 o výměře cca 850 m2 a na prodej
pozemku p.č. 1342/5 o výměře 206 m2, vše v k.ú. Strakonice.
3) Nabídka a žádost o směnu pozemků v k.ú. Střela (vyhlášení záměru)
Usnesení č.684/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu pozemků, a to p.č. 426/10 o výměře 8 m2, p.č. 616/7 o výměře
42 m2 a p.č. 426/9 o výměře 65 m2, vše v k.ú. Střela (vlastník město Strakonice), za pozemky
p.č. 616/3 o výměře 275 m2, p.č. 616/5 o výměře 133 m2 a p.č. 612/11 o výměře 129 m2, vše
v k.ú. Střela.
4) MDDr. Jiří Hálek,– žádost o prodej pozemků
Usnesení č.685/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem částí pozemků p.č. 320/387 a p.č. 609/2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, dle nového
geometrického plánu pozemek p.č. 320/415 o výměře 407 m2, za cenu 900,- Kč/m2 panu
MDDr. Jiřímu Hálkovi,
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5) MUDr. Karel Kusche,– žádost o prodej pozemku v lokalitě Jezárky
Usnesení č.686/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice panu MUDr. Karlu
Kuschemu, za cenu 800,- Kč/m2 bez DPH.
Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kde budou uvedeny podmínky
výstavby rodinného domu.
Po splnění podmínek SoSBK bude uzavřena kupní smlouva.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
6) Manželé Zbyněk a Věra Hrdličkovi,– žádost o prodej pozemku formou kupní
smlouvy
Usnesení č.687/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s doplněním usnesení ZM číslo 663/ZM/2014 ze den 12. března 2014 a to následovně:
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 320/346 o výměře 912 m2 v k.ú. Přední Ptákovice
manželům Zbyňku a Věře Hrdličkovým, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu
1.050,- Kč/m2 .
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Prodej bude řešen kupní smlouvou 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 manželům Hrdličkovým
vrácena část z již uhrazené kupní ceny, a to ve výši 100,- Kč/m2, za podmínky, že nedojde ve
lhůtě 5-ti let k převodu pozemku na jinou osobu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Pan Vladimír Babka,– žádost o prodej pozemku
Usnesení č.688/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Střela o výměře cca 4 m2, přesná výměra bude
určena na základě geometrického plánu, panu Vladimíru Babkovi, za cenu 800,- Kč/m2. Na
předmětné části pozemku se nachází sloup ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Ing. Xuan Ang Bui,– žádost o prodej části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.689/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 171/2 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Strakonice panu Ing. Xuan
Ang Buiemu, – Dejvice, korespondenční adresa Velké náměstí 212, 386 01 Strakonice, za
cenu 500,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
9) Prodej id. ¼ pozemku parc.č. 832/2 a id. ¼ pozemku parc.č. 832/6 v kat. území
Strakonice
Žadatel: ELEKTROSTAV STRAKONICE, IČ 47239034, se sídlem Písecká 283,
Strakonice
Usnesení č.690/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2,
386 01 Strakonice, jako prodávajícím a společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
IČ 47239034, se sídlem Písecká 283, Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem
bude převod id. ¼ pozemku parc.č. 832/2 o výměře 42 m2 a id. ¼ pozemku parc.č. 832/6 o
výměře 79 m2, vše v kat. území Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 200,- Kč za m2 (tedy id.
¼ m2), tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 24.200,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné kupní smlouvy.
10) Prodej části pozemku parc.č. 596/15 v kat. území Nové Strakonice
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., IČ 60826843, Komenského 59, 386 43 Strakonice
Usnesení č.691/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy mezi městem
Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako prodávajícím, a
společností Teplárna Strakonice a.s., IČ 60826843, Komenského 59, 386 43 Strakonice, jako
stranou kupující, jejímž předmětem bude část pozemku parc. č. 596/15 o výměře cca 132 m2,
která bude zastavěna stavbou předávací stanice pára-voda, v kat. území Nové Strakonice za
kupní cenu ve výši 900 Kč za m2 + DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy.
11) Prodej části pozemku parc.č. st. 168/3 v kat. území Strakonice
Žadatel:
paní Alena Kaliánová,
pan Ing. Josef Švehla,
Usnesení č.692/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2,
386 01 Strakonice, jako prodávajícím, a paní Alenou Kaliánovou, a panem Ing. Josefem
Švehlou, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude část pozemku parc. č. st. 168/3 o
výměře 24 m2 v kat. území Strakonice zastavěná přístavbou domu čp. 140 ve Strakonicích I.
Pozemek bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Aleny Kaliánové a pana Ing.
Josefa Švehly, každému jednou id. polovinou, za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč stanovenou
znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá (tržní).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy.
12) Žádost o prodej části pozemku p.č. 118/3 v k.ú. Strakonice, za účelem výstavby
garáže
- Ing. Dana Vojtová,
- GRADET GAMES s.r.o., Slovanská třída 66, Ing. Jan Reithamaier, 326
00 Plzeň
- Jiří Vojta,
- Alena Vojtová,
- Bohumil Ninger,
- Blažena Řídká,
- Aleš Sulán,
- Václav Kasl,
- Igor Lízal,
Usnesení č.693/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 118/3 o výměře cca 20 m2, přesná výměra bude určena na
základě geometrického plánu, za účelem výstavby garáže, a to takto:
1. pozemek pod garáží číslo 1 paní Ing. Daně Vojtové, za cenovou nabídku
3.551,- Kč/m2 tj. cca 71.020,- Kč.
1. pozemek pod garáží číslo 2 paní Aleně Vojtové, za cenovou nabídku 2.587,Kč/m2 tj. cca 51.740,- Kč.
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2. pozemek pod garáží číslo 3 panu Jiřímu Vojtovi, za cenovou nabídku 2.077,Kč/m2 tj. cca 41.540,- Kč.
3. pozemek pod garáží číslo 4 panu Bohumilu Ningerovi, za cenovou nabídku
2.250,- Kč/m2 , tj. cca 45.000,- Kč.
Prodej bude řešen kupní smlouvou s výhradou práva zpětné koupě ve prospěch prodávajícího.
V kupní smlouvě budou uvedeny podmínky výstavby, to znamená, zahájit výstavbu garáže
na předmětném pozemku nejpozději do 2 let od podpisu kupní smlouvy a do 5-ti let od
podpisu kupní smlouvy dokončit stavbu předmětné garáže.
Za termín dokončení stavby se považuje okamžik nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí, případně jiného souhlasu, kterým se povoluje trvalé užívání předmětné stavby.
Jednotlivá vyjádření na konkrétní záměr si žadatel zajistí sám.
Stavba příjezdové komunikace ke garážím bude realizována na náklady budoucích kupujících.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
13) ČR - Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ:
42196451 – výkup pozemku 954/2 o výměře 202 m2 v k.ú. Pracejovice
Usnesení č.694/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 954/2 o výměře 202 m2 v k.ú. Pracejovice, který byl oddělen
z pozemku p.č. 954 v k.ú. Pracejovice, od ČR - Lesy České republiky, s.p. se sídlem
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ: 42196451, pro město Strakonice za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, tzn. 19.520,-Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
14) Nabídka pozemku p.č. 659/20 o výměře 160 m2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.695/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 659/20 o výměře 160 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, která činí 2.000,-Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
15) ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město - výkup
pozemků p.č. 601/3 o výměře 213 m2 a p.č. 1147 o výměře 359 m2, vše v k.ú. Pracejovice
Usnesení č.696/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemků, a to p.č. 601/3 o výměře 213 m2 a p.č. 1147 o výměře 359 m2, vše
v k.ú. Pracejovice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 52.160,-Kč od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha, pro město Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
16) ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město - výkup
pozemku p.č. 1371/15 o výměře 1400 m2 v k.ú. Strakonice
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Usnesení č.697/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s výkupem pozemku p.č. 1371/15 o výměře 1400 m2 v k.ú. Strakonice za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 602.000,-Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha pro
město Strakonice.
17) Paní Ilona Trtková,– výkup pozemku p.č. 364/3 o výměře 211 m2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.698/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem nemovité věci, a to pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice o výměře 211 m2,
odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice, za kupní cenu ve
výši 31.650,-Kč (150,-Kč/m2).
II. Souhlasí
s nahrazením stávající stavby oplocení na pozemku p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice v k.ú.
Strakonice ve vlastnictví prodávajícího, s připojením na komunikaci a s nahrazením stávající
výsadby na pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice, který je předmětem převodu, novou
výsadbou ve stejném rozsahu na pozemek prodávající p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice.
III. Souhlasí
s textem kupní smlouvy týkající se výkupu pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice o výměře
211 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 364/2) v k.ú. Strakonice (text smlouvy
- příloha č. 16).
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
18) Paní Alena Němcová,– nabídka pozemku p.č. 33/48 o výměře 127 m2 v k.ú. Nové
Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Usnesení č.699/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 33/48 o výměře 127 m2 v k.ú. Nové
Strakonice, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění.
19) Zámek Střela, s.r.o. se sídlem Strojnická 707/21 Praha 7 – Holešovice, IČ: 27366855
- nabídka pozemku p.č. 606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela, dle předkupního práva §
101 zákona č. 183/2006 Sb.
Usnesení č.700/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela,
zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění.
II. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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20) Manželé pan Jiří Moc a paní Libuše Mocová, – nabídka pozemku p.č. 44/35 o
výměře 188 m2 a podílu 1/12 k pozemku p.č. 44/32 o výměře 158 m2, vše v k.ú. Nové
Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Usnesení č.701/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 44/35 o výměře 188 m2 a podílu 1/12
k pozemku p.č. 44/32 o výměře 158 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, zřízeného podle § 101
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
21) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně, IČ:
00031917 – směna pozemků
Usnesení č.702/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
se směnou pozemku p.č. 147/17 o výměře 152 m2 v k.ú. Strakonice, odděleného
geometrickým plánem z pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice (vlastnictví města Strakonice),
za pozemek p.č. 747/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví Jednoty, spotřební
družstvo ve Volyni se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně, IČ: 00031917) s doplatkem Jednoty
pro město Strakonice ve výši 25.500,-Kč.
II. Souhlasí
se směnou pozemku p.č. 147/17 o výměře 152 m2 v k.ú. Strakonice, odděleného
geometrickým plánem z pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice (vlastnictví města Strakonice),
za pozemek p.č. 747/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví Jednoty, spotřební
družstvo ve Volyni se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně, IČ: 00031917) s doplatkem Jednoty
pro město Strakonice ve výši 180.000,-Kč.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
22) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 (29,00 m2)
Usnesení č.703/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 010/1126 o velikosti 1+0 (29,00 m2) včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o
vlastnictví bytů) panu Robertu Flachsovi, za cenu 365.365,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Robertem Flachsem, , jejímž
předmětem bude prodej b.j. 010/1126 o velikosti 1+0 (29,00m2) v domě č.p. 1126, ul.
Čelakovského, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a
pozemku, za cenu 365.365,-Kč.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s panem Robertem Flachsem, jejímž předmětem bude prodej b.j.
010/1126 o velikosti 1+0 (29,00 m2) včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku, za cenu 365.365,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě,
že zájemce o koupi bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 (29,00 m2) , ve vlastnictví města
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Strakonice, o to písemně požádá.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
23) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 082 o velikosti 3+1 (73,30 m2)
Usnesení č.704/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 082/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o
vlastnictví bytů) manž. Bohuslavu a Blance Náhlíkovým, za cenu 710.000,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Bohuslavem a Blankou Náhlíkovými,
jejímž předmětem bude prodej b.j. 082/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2), včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 710.000,-Kč.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s manž. Bohuslavem a Blankou Náhlíkovými, , jejímž
předmětem bude prodej b.j. 082/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) , včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 710.000,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě,
že zájemce o koupi bytové jednotky č. 082 o velikosti 3+1 (73,30 m2), ve vlastnictví města
Strakonice, o to písemně požádá.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
24) Iva Míková, x Jitka Trčková, a Michal Trčka,– žádost o postoupení práv a
povinností k bytu
Usnesení č.705/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací uzavřené dne 27.3.2006 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 27.3.2006 mezi
městem Strakonice a paní Ivou Míkovou, , na manžele Jitku Trčkovou, a Michala Trčku, ,
týkající se bytové jednotky č. 22 o velikosti 3+1, o výměře 74,53 m2, II. Pověřuje
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.
25) Manželé Jitka Trčková (rozená Kubová), a Michal Trčka, x Pavel Vojík,– žádost o
postoupení práv a povinností k bytu
Usnesení č.706/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí
smlouvy darovací uzavřené dne 23.1.2001 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 19.2.2001
mezi městem Strakonice a paní Jitkou Trčkovou, za účasti manžela paní Trčkové – pana
Michala Trčky, na pana Pavla Vojíka, týkající bytové jednotky č. 14 o velikosti 3+1, o
výměře 61,55m2, v ulici Luční 450, Strakonice II.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností
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26) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) Tělocvičné jednotě Sokol
Strakonice
Usnesení č.707/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Tělocvičné jednoty
SOKOL Strakonice ve výši 320.000,-Kč za rok 2014 (viz příloha - textu smlouvy) za
podmínky, že nejpozději s podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku bude uzavřena smlouva
o prodeji pozemku parc. č. st. 114/3 o výměře 116 m2 v kat. území Strakonice do vlastnictví
města Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi Tělocvičnou jednotou SOKOL Strakonice jako prodávajícím a
městem Strakonice jako kupujícím o prodeji pozemku parc. č. st. 114/3 o výměře 116 m2
v kat. území Strakonice do vlastnictví města Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 180.000,Kč stanovenou znaleckým posudkem.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
27 a) Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice – prodloužení lhůty pro převod nemovitostí a
movitého majetku na město Strakonice
Usnesení č.708/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dodatku číslo 2 k Nájemní smlouvě se smlouvou budoucí darovací číslo 04-198,
jejímž předmětem bude prodloužení lhůty pro převod budovy čp. 108 na stavební parcele
číslo 3352 v k.ú. Strakonice, včetně movitého majetku, který se nachází v uvedené budově, a
to tak, že převod na město Strakonice bude realizován do konce roku 2016.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
27 b) Tenisový klub Strakonice, spolek, Máchova 178, Strakonice - žádost o bezúplatný
převod nemovitostí
tento bod byl stažen z programu jednání
28) OC Maxim – spolufinancování okolních chodníků
ŽADATEL: SRSoft spol. s.r.o., Bezděkovská 30, Strakonice
Usnesení č.709/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností SRSoft spol. s.r.o., Bezděkovská 30,
Strakonice v souvislosti s dostavbou OC MAXIM. Předmětem spolupráce je financování
dodávky dlažby (plochy B1, C1 dle přílohy) a souvisejícího mobiliáře (B2, C2 dle přílohy)
městem Strakonice. Výše finanční spolupráce je stanovena max. ve výši ceníkové ceny
výrobce dlažby a souvisejícího mobiliáře. Termín plnění do 06/2015.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o spolupráci.
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29) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Optická metropolitní síť
Strakonice – I. etapa“
Usnesení č.710/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi smluvními
stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 –
Nusle, IČ 65993390, jako budoucí stranou povinnou a Městem Strakonice, se sídlem Velké
náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako budoucí stranou oprávněnou, kterou se
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zařízení
elektronických komunikací do pozemku v majetku České republiky p.č. KN 715/1 v k.ú.
Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Optická
metropolitní síť Strakonice – I. etapa“. Jednorázová finanční náhrada za věcné břemeno je
stanovena částkou 2.613,60 Kč vč. DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
30) Firma PROTOM Strakonice, s.r.o., IČ: 43841252, se sídlem Písecká 290, Strakonice
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby:
„Strakonice – inženýrské sítě v lokalitě Pod Kuřidlem“
Usnesení č.711/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami PROTOM
Strakonice, s. r.o. IČ: 43841252, se sídlem Písecká 290, Strakonice, jako stranou povinnou a
městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako
stranou oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene ve prospěch města
Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět umístění, provozování,
opravy a údržbu vodovodního řadu LPE 90 včetně příslušenství, v pruhu o šířce 1,5 m od
okraje vodovodního potrubí do části pozemku p.č. 1070/14 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
31) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem
Nemanická 2133/10, České Budějovice - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v souvislosti a realizací stavby: „ZTV Mezi Lesy, Strakonice“
Usnesení č.712/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraj, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České
Budějovice, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného
strpět uložení kabelu veřejného osvětlení, vodovodu, právu přístupu k nim a jejich opravy a
údržby v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 3066-107/2011 do části pozemku
p.č. 1272/8 v k.ú. Strakonice a umožnění sjezdu na pozemek oprávněného, a to p.č. 480/28
v k.ú. Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.
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II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
32) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 215/1 v k.ú. Přední
Ptákovice
Žadatel: Houdek Jiří,
Usnesení č.713/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi panem Jiřím Houdkem, bytem
Mutěnice 38, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět
umístění, provozování, opravy a údržbu vodovodní šachty ve vlastnictví města do pozemku
ve vlastnictví pana Houdka parc.č. 215/1 v kat. území Přední Ptákovice. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou na základě znaleckého
posudku ve výši 10.000,- Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
33) Změna katastrální hranice – doplnění usnesení č. 531/ZM/2013 ze dne 12.6.2013
Usnesení č.714/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s doplněním usnesení č. 531/ZM/2013 ze dne 12.6.2013, týkající se změny katastrální hranice
mezi katastrálním územím Pracejovice a katastrálním územím Střela, přičemž doplnění bude
spočívat v následujícím:
Pozemek p.č. 954/2 v k.ú. Pracejovice o výměře 202 m2 (oddělen geometrickým plánem
z pozemku p.č. 954 v k.ú. Pracejovice) bude zařazen do katastrálního území Střela. Žádost o
změnu katastrální hranice bude podána po převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do
vlastnictví města Strakonice.
34) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem Na
Křemelce 512, Strakonice
Usnesení č.715/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s předáním majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem Na
Křemelce 512, Strakonice, jedná se o světelnou tabuli TIA s pořizovací cenou 26.500,- Kč,
jejímž dodavatelem pro město je BELSPORT, s.r.o., se sídlem Belgická 280/1, Praha, IČ:
24304018.
35) Dodatek ke kupní smlouvě č. 2012-265
Usnesení č.716/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě č. 2012-265 uzavřené společností HAMAGA a.s., IČ
25170562, se sídlem Ratajova 1113/8, Praha 4 – Kunratice, jako stranou prodávající a městem
Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující,
jejímž předmětem bude upřesnění označení převáděné tlakové zesilovací čerpací stanice
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vodovodu údaji dle katastrálního zákona, a to jako stavby bez čp/če se způsobem využití
stavba technického vybavení na parc.č. st. 4252 v kat. území Strakonice, tak aby mohl být
proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku k předmětné kupní smlouvě.
36) Vyřazení majetku
Usnesení č.717/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než
20.000,- Kč:
STARZ Strakonice:
- Citroen Jumper 2,5D – vozidlo bylo pořízeno na leasing v roce 1999 v pořizovací ceně
738.100,- Kč, zařazeno do DHM, na základě usnesení RM č. 768/2001 ze dne 27.6.2001
vyřazeno z DHM a zařazeno v kupní ceně 1.220,- Kč do DDHM.
37) Vyřazení majetku
Usnesení č.718/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,Kč:
ZŠ Strakonice, Dukelská 166:
středisko Školní jídelna:
- konvektomat Zanussi – poř. cena 343.575,91 Kč, r.poř. 1999
- elektrický kotel Alba 150 l – poř. cena 98.386,80 Kč, r.poř. 2002.
MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892:
- počítačová sestava AMD Duron – poř. cena 22.476,10 Kč, r.poř. 2001.
MÚSS Strakonice:
Domov pro seniory Rybniční 1282:
- televize Tesla – poř. cena 21.000,- Kč, r.poř. 1995
Denní stacionář Ellerova 160:
- drtič – mod. Wave W550A AQUA PS – poř. cena 21.088,- Kč, r.poř. 2008
Pečovatelská služba Rybniční 1283:
- chladnička Elektrolux ER 3660 – poř. cena 34.670,- Kč, r.poř. 2000.
1) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem
Nemanická 2133/10, České Budějovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) v souvislosti s přípravou stavby: „Oprava a rekonstrukce Husova č.p. 380,
Strakonice“
Usnesení č.719/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České
Budějovice, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
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inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající
v povinnosti povinného strpět uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku
p.č. 580/43 v k.ú. Strakonice. Právo služebnosti se pro město Strakonice zřizuje bezúplatně.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) Mgr. Ludmila Pecharová, a MUDr. Jaromír Topínka, - výkup pozemku p.č. 354/4 o
výměře 324 m2 v k.ú. Strakonice (oddělen z p.č. 354 v k.ú. Strakonice)
Usnesení č.720/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem nemovité věci, a to pozemku p.č. 354/4 v k.ú. Strakonice o výměře 324 m2,
odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 354 v k.ú. Strakonice, za kupní cenu ve
výši 48.600,-Kč (150,-Kč/m2).
II. Souhlasí
s uhrazením daně z převodu nemovitosti.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) Vyřazení majetku
Usnesení č.721/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než
20.000,- Kč:
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, Jezerní 1280:
- počítač PC - poř. cena 42 312,- Kč, r. poř. 1993.
11) Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Strakonice v k.ú. Hajská
Usnesení č.722/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
dokumentaci změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská včetně výsledku
projednání a vyhodnocení připomínek
II. Konstatuje
že změna č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
III. 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 a 55 stavebního
zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
změnu č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská formou opatření obecné povahy
IV. Ukládá odboru rozvoje
zajistit vyhotovení a předání dokumentace příslušné změny územního plánu opatřené
záznamem o účinnosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje
a zajistit záznam o vydání změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská v evidenci
územně plánovací činnosti v ČR
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12) IPRM :
a) Doplnění indikativního seznamu projektů
Usnesení č.723/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
zařazení projektového záměru „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská,
Strakonice“ do indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice
(deprivované zóny „Sídliště MÍR“)
b) Projekt "Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice"
Usnesení č.724/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ a
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita
5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 15.863.000,- Kč,
z toho celkové způsobilé výdaje projektu 11.090.000,- Kč)
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu
„Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města
Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.663.500,- Kč, a dále
vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 4.773.000,- Kč na financování
nezpůsobilých výdajů projektu
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu
„Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města
Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9.426.500,- Kč
c) Schválení podstatných změn IPRM a dodatku č. 1 s MMR
Usnesení č.725/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
navýšení alokace pro Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště
MÍR“) z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích o finanční částku ve výši 555.556 EUR, tj. celková alokace IPRM
Strakonice tak bude činit 5.331.992 EUR
II. Schvaluje
podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště
MÍR“), které vznikly v souvislosti s navýšením částky alokované na realizaci IPRM
Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.:
- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích (navýšení celkových způsobilých výdajů IPRM
Strakonice na částku 8.729 tis. EUR),
- navýšení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit
v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
- změna termínu ukončení realizace IPRM Strakonice z původního termínu 30.6.2015 na nový
termín 31.12.2015
III. Schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ŘO IOP), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, jehož předmětem jsou veškeré
změny specifikované v bodech I. a II.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku
13) Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění
výuky"
Usnesení č.726/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění
výuky“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu
3.130.000,- Kč).
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
kofinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro
zkvalitnění výuky“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 469.500,- Kč.
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
předfinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro
zkvalitnění výuky“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 2.660.500,- Kč.
14) Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad"
Usnesení č.727/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci projektu „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“ a
předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu
1.750.000,- Kč).
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
kofinancování projektu „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“
z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
262.500,- Kč.
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
předfinancování projektu "Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad"
z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
1.487.500,- Kč.
15) Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama“ ZŠ F.L.Čelakovského
Usnesení č.728/ZM/2014
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zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení
Základní školy F. L. Čelakovského“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného
školství (celkové výdaje projektu 1.760.000,- Kč).
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
kofinancování projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení
Základní školy F. L. Čelakovského“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 264.000,- Kč.
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
předfinancování projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace
vybavení Základní školy F. L. Čelakovského“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85%
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.496.000,- Kč.
16) Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská pro zefektivnění výuky a učení"
Usnesení č.729/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
realizaci projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění
výuky a učení“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast
podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
(celkové výdaje projektu 1.190.000,-Kč).
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
kofinancování projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro
zefektivnění výuky a učení“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 178.500,- Kč.
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
předfinancování projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro
zefektivnění výuky a učení“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1.011.500,- Kč.
17) Přehled plnění strategického plánu rozvoje města
Usnesení č.730/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
přehled stavu plnění projektů v Strategickém plánu rozvoje města za období 2010 - 2013
18) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Usnesení č.731/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města:
a) Občanskému sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice 54.490,- Kč z toho
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43.592 Kč na spolufinancování protidrogových služeb a 10.898 Kč na terénní programy.
b) Českému červenému kříži, Mírová 173, Strakonice 63.281,- Kč
České červený kříž, Úřad oblastního spolku, Mírová 173, Strakonice - na nájem a služby
19.699,- Kč
Český červený kříž, Domácí péče o.p.s., Mírová 173, Strakonice 43.582,- Kč
z toho na nájem a služby 28.594,- Kč a na pomůcky pro domácí hospicovou péči 14.988,Kč
II. Ukládá
sociálnímu odboru provést schválené usnesení
19) a) Zápis č.1/2014 ze zasedání finančního výboru dne 15.4.2014
b) Zápis č.2/2014 ze zasedání finančního výboru dne 27.5.2014
Usnesení č.732/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
a) Zápis č.1/2014 ze zasedání finančního výboru dne 15.4.2014
b) Zápis č.2/2014 ze zasedání finančního výboru dne 27.5.2014
20) Zápis č.2/2014 ze zasedání kontrolního výboru dne 5.6.2014
Usnesení č.733/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis č.2/2014 ze zasedání kontrolního výboru dne 5.6.2014

Mgr. Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta

Ing. Pavel Pavel v.r.
místostarosta
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