- 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 2. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 17.12.2014 ve velké
zasedací místnosti MěÚ Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
Usnesení č.10/ZM/2014

Zahájení jednání

1) OZV č. 2/2014, kterou se mění vyhláška města č.9/2012 o místních poplatcích
Usnesení č.11/ZM/2014
2) OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č.12/ZM/2014
3) STARZ - řešení dluhu SK Strakonice 1908 o.s., Strakonice
Usnesení č.13/ZM/2014
4) STARZ - Odpis nedobytných pohledávek
Usnesení č.14/ZM/2014
5) TS - návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohosp. infrastruk. na rok 2015
Usnesení č.15/ZM/2014
6) Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města
Usnesení č.16/ZM/2014
7) Společenská smlouva společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č.17/ZM/2014
8) Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018
Usnesení č.18/ZM/2014
9) Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku – pro zastupitele města, pro
matrikářky
Usnesení č.19/ZM/2014
10) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města
Usnesení č.20/ZM/2014
11) Majetkové záležitosti
Usnesení č.21/ZM/2014-č.32/ZM/2014
12) Rozpočtová opatření
Usnesení č.33/ZM/2014
13) Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015
Usnesení č.34/ZM/2014
14) Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice
Usnesení č.35/ZM/2014
15) Změna tarifních podmínek MHD Strakonice
Usnesení č.36/ZM/2014
16) Odkup obchodního podílu společnosti ROS a.s. ve společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č.37/ZM/2014
17) Návrh způsobu předávání podkladů k jednání ZM
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(bez č. usnesení)
18) Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ –
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
Usnesení č.38/ZM/2014
19) Rozpočtový výhled města Strakonice pro období r. 2016 – 2021
Usnesení č.39/ZM/2014
20) Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“ schválení realizace a
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
Usnesení č.40/ZM/2014
21) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2014
Usnesení č.41/ZM/2014
22) Pověření členů zastupitelstva pana Mgr. Ing. Pavla Vondryse a pana Ing. Pavla Pavla
svoláním Valné hromady společnosti Teplárna Strakonice a. s.
Usnesení č.42/ZM/2014
Usnesení č.10/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
a) ověřený zápis z ustavujícího ZM 6.11. 2014
b) program jednání včetně navržených úprav 2. zasedání Zastupitelstva města (viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení : p. Eigner, Ing. Joza, PhDr. Říhová
b) ověřovatele zápisu : Mgr. Ing. Vondrys, Ing. Pavel Pavel
c) volební komisi : Mgr. Sosna, p. Christelbauer, p. Štrébl
1) OZV č. 2/2014, kterou se mění vyhláška města č.9/2012 o místních poplatcích
Usnesení č.11/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Vydává
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 2/2014 kterou se mění vyhláška města
Strakonice č.9/2012 o místních poplatcích
2) OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č.12/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Rozhodlo
snížit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na výši 530,- Kč/osobu a rok
II. Vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
3) STARZ - řešení dluhu SK Strakonice 1908 o.s., Strakonice
Usnesení č.13/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s odepsáním pohledávek SK 1908 o.s., Strakonice ve výši 115.533,-Kč pro jejich nedobytnost
a následným vedením těchto pohledávek v podrozvahové evidenci účetnictví STARZu.
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4) STARZ - Odpis nedobytných pohledávek
Usnesení č.14/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s odepsáním následujících pohledávek z důvodu jejich promlčení
1. FA č. 9800000121 ze dne 23. 10. 1998 v částce 30.000,- Kč (pronájem NP) – zánik firmy
2. FA č. 9900000297 ze dne 22. 3. 1999 v částce 20.625,- Kč (pronájem NP) – zánik firmy
II. Ukládá
vést všechny pohledávky v podrozvahové evidenci příspěvkové organizace
STARZ Strakonice
5) TS - návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohosp. infrastruk. na rok
2015
Usnesení č.15/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
pro rok 2015
cenu vodného
47,44 Kč
cenu stočného
28,89 Kč
výši nájemného
43,5 mil. Kč.
ceny jsou uvedeny bez DPH!!!
II. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 14 nájemní provozovatelské smlouvy
Předmětem dodatku je
- cena vodného pro rok 2015 ve výši 47,44,- Kč
- cena stočného pro rok 2015 ve výši 28,89,- Kč
- nájemné pro rok 2015 ve výši 43,5 mil. Kč
ceny jsou uvedeny bez DPH!!!
6) Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města
Usnesení č.16/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Deleguje

zástupce města Strakonice na valné hromady právních subjektů, v nichž má město
majetkovou účast, takto:
náhradník
Recyklace odpadů a skládky a.s.
starosta
místostarosta
ODPADY PÍSEK s.r.o.
starosta
místostarosta
Jihočeský vodárenský svaz
starosta
místostarosta
starosta
místostarosta
E.ON - JČP a.s.
E.ON - JČE a.s.
starosta
místostarosta
II. Deleguje
zástupce města Strakonice do právních subjektů, v nichž má město majetkovou účast, a to:
Recyklace odpadů a skládky a.s.
představenstvo
Ing. Karel Vlasák
dozorčí rada
pí Helena Brejchová
Zástupci dle bodu I. a II. jsou delegování a navržení na celou dobu volebního období 2014 –
2018, nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak.
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7) Společenská smlouva společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č.17/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
společenskou smlouvu společnosti Odpady Písek s.r.o. v nové aktualizované podobě (viz
zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.) v předloženém znění
II Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy
8) Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018
Usnesení č.18/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Odvolává
stávající členy Kontrolního a Finančního výbor ZM za volební období 2010-2014
II. Volí
členy Kontrolního výboru:
p. Josef Zoch, pí Zdena Papírníková ode dne 17.12.2014
III. Volí
členy Finančního výboru :
RNDr. Ladislav Havel, Ing. Václava Vlasáková, Ing. Milan Ducho, Ing. Libor Volf ode dne
17.12.2014
IV. Volí
předsedou Finančního výboru :
Ing. Josef Moučka ode dne 17.12.2014
9) Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku – pro zastupitele města, pro
matrikářky
Usnesení č.19/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Ruší
s účinností ke dni 31.12.2014 trvalý peněžní fond města Strakonice – Fond na úpravu
zevnějšku pro zastupitele města,
II. Ruší
s účinností ke dni 31.12.2014 trvalý peněžní fond města Strakonice – Fond na úpravu
zevnějšku pro matrikářky.
10) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace
města
Usnesení č.20/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Určuje
na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 43 až § 71 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele Mgr. Břetislava
Hrdličku pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice pro
volební období 2014 – 2018
II. Ukončuje
činnost v této funkci pro Ing. Pavla Pavla, který byl určen jako zastupitel pro spolupráci
při pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice usnesením ZM č.
389/ZM/2012 ze dne 12. 12. 2012
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11) Majetkové záležitosti
1) E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
25733591
- žádost o prodej části pozemku p.č. st. 782 v k.ú. Strakonice
Tento bod byl stažen z programu jednání
2) Pan Michal Novák,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.21/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1292/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic o
výměře cca 80 m2, vzhledem k tomu, že předmětný pozemek slouží jako veřejné prostranství.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č.1292/7 v k.ú. Dražejov u
Strakonic.
3) Pan Michal Šandera,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.22/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 209/31 v k.ú. Střela o výměře cca 50 m2,
vzhledem k tomu, že předmětný pozemek slouží jako veřejné prostranství.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 209/31 v k.ú. Střela.
4) Ing. Xuan Ang Bui,– žádost o prodej částí pozemků p.č. 171/2 a p.č. 1324, vše v k.ú.
Strakonice
Usnesení č.23/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 171/2 o výměře 19 m2 a části pozemku
p.č. 1324 o výměře 3 m2 (dle zpracovaného GP č. 3465-52/2014), vše v k.ú. Strakonice, za
cenu minimálně 500,- Kč/m2.
5) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 787/1 v kat. území Strakonice
Žadatel: Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137,
IČ 28060768, se Strakonice I, Sídliště 1. máje 1137, PSČ 386 01
Usnesení č.24/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 787/1 o výměře cca 13 m2 v kat. území
Strakonice, na které je umístěno schodiště k hlavnímu vstupu do domu čp. 1137 ve
Strakonicích I.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku parc.č. 787/1 v k.ú. Strakonice.
6) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, v zastoupení pana
Miroslava Gieciho – žádost o prodej pozemku p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice, obec
Strakonice
Usnesení č.25/ZM/2014
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zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice společnosti
BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, za cenu 400,- Kč/m2.
II. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice společnosti
BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, za cenu 800,- Kč/m2.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Nabídka prodeje pozemků z vlastnictví MADETA a.s.
Žadatel: MADETA a.s., IČ 63275635, sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České
Budějovice
Usnesení č.26/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení zastupitelstva města č. 757/ZM/2014 ze dne 3.9.2014.
II. Nesouhlasí
s výkupem pozemků:
parc.č. 1044 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 353 m2
parc.č. 1043 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16032 m2
parc.č. 1040/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m2
parc.č. 1040/3 vodní plocha o výměře 863 m2
parc.č. 1040/1 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 19113 m2
parc.č. st. 1823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 s budovou bez čp./če, se
způsobem využití technická vyb. - objekt čerpací stanice, vše v k.ú. Strakonice,
od společnosti MADETA a.s., IČ 63275635, se sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České
Budějovice.
8) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný
převod pozemku p.č. 35/2 o výměře 700 m2 a pozemku p.č. 1115/3 o výměře 26 m2,
vše v k.ú. Modlešovice
Usnesení č.27/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva k pozemku p.č. 35/2 o výměře 700 m2 a k pozemku p.č. 1115/3 o výměře
26 m2, vše v k.ú. Modlešovice, v souvislosti s přípravou veřejno-prospěšné stavby
„Modlešovice – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace“ s ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42,
128 00 Praha 2, s omezující podmínkou, že město Strakonice nepřevede předmětné pozemky
třetí osobě, nebude tyto pozemky využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani
je nebude pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10-ti let od právních účinků vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Město Strakonice tyto pozemky nezatíží zástavním právem, a to po dobu 10-ti let ode dne
jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost města Strakonice se zřizuje jako věcné
právo s účinky zapsání do veřejného seznamu.
II. Souhlasí
se zněním smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva.
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III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
9) Státní pozemkový úřad ČR - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice I/22, SO
452“
Usnesení č.28/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi smluvními
stranami Státním pozemkovým úřadem ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, jako budoucí stranou povinnou a městem Strakonice, IČ: 00251810,
se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, , jako budoucí stranou oprávněnou, kterou se
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení vedení VO – kabel
NN 0,4 kV v délce cca 203 m a stožáry se svítidly VO v rámci stavby „Strakonice I/22, SO
452“ do pozemku p.č. 1371/9 v k.ú. Strakonice. Finanční náhrada za budoucí věcné břemeno
činí 8.120,-Kč vč. DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
10) Smlouva o zrušení věcného břemene
Usnesení č.29/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene městem Strakonice a povinnými - MUDr. Daniela Výška a Bohuslavem Pourem, jehož
předmětem je věcné břemeno užívání části výměníku LIT týkající se vytápění domu čp. 141
ve Strakonicích (OD Maják).
II. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
11) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.30/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než
20.000,- Kč:
STARZ Strakonice:
Zimní stadion:
- PC 486 DX 4/100 MHz PCI – poř. cena 32.634,- Kč, r.poř. 1996
Městská policie Strakonice:
- Škoda Fabia combi, SPZ 1C5-3631 – poř. cena 400.000,- Kč, r.poř. 2003
ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice:
DDHM ŠJ Chelčického:
- počítač PC ORION MINTAKA P4 512 - poř. cena 39.859,- Kč, r. poř. 2005
DHM ŠJ Chelčického:
- počítač MOREX - poř. cena 41.144,50 Kč, r. poř. 1995
ZŠ Dukelská 166, Strakonice
- notebook ASUS F3JC 15,4 – 2 ks poř. cena á 28.987,- Kč, r. poř. 2006
Šmidingerova knihovna Strakonice:
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- Volkswagen Sharan – SPZ STH 8970 - poř. c. 84.600,- Kč, r. výr. 1998, r. poř. do ŠK 2007
- lavice poslechová místa – poř. cena 23.000,- Kč, r. poř. 1999
- PC sestava + příslušenství – 2 ks poř. cena á 22.863,- Kč, r. poř. 2002
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 27.510,10 Kč, r. poř. 2003
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 21.660,- Kč, r. poř. 2003
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 29.696,- Kč, r. poř. 2003
- PC sestava, příslušenství server IBM – poř. cena 39.637,80 Kč, r. poř. 2003
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 28.096,- Kč, r. poř. 2005
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 20.399,- Kč, r. poř. 2006.
MěKS Strakonice:
- PC COMFORT QUATRO – poř. cena 23 538,20 Kč, dat. poř. 24.8.2007.
Městský úřad Strakonice:
- kopírovací stroj Minolta BH C250 - poř. cena 155 771,- Kč, dat. poř. 22.9.2006.
12) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, se
sídlem Nad Školou 560, Strakonice
Usnesení č.31/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s předáním níže uvedeného majetku města Strakonice v celkové hodnotě 429.165,22 Kč do
správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, se sídlem Nad Školou 560,
Strakonice, jedná se o DHM v hodnotě 396.313,72 Kč a DDHM v hodnotě 32.851,50 Kč,
jehož dodavatelem pro město Strakonice byla spol. PRIMA, a.s., se sídlem Raisova 1004,
Strakonice:
- houpačka – „ptačí hnízdo“ – poř. cena 42.059,60 Kč
- nerezová terénní skluzavka – poř. cena 111.804,- Kč
- přístřešek pro kola 254x430x225 cm se stojanem na kola – poř. cena 49.564,02 Kč
- zahradní altán – vrchní stavba (bez základové desky) – poř. cena 85.196,10 Kč
- sklad zahradního nářadí 240x400 cm – poř. cena 107.690,- Kč
- lezecká herní sestava – poř. cena 32.851,50 Kč.
13) Sallerova výstavba, spol. s r.o. – rozšíření stávajícího obchodního centra
Usnesení č.32/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spojené s dohodou o spolupráci, která
vymezí vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s výstavbou veřejné propojovací
komunikace, s investorem stavby Sallerovou výstavbou spol. s r.o., IČ 16188926, se sídlem
Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11.
Spolupráce při výstavbě veřejné propojovací komunikace od obchodního centra v ulici
Katovická k silnici č. III/13911 s odbočením do ulice Mírová (viz. připojená situace) bude
spočívat zejména v bezúplatném umožnění výstavby dopravního napojení na pozemcích ve
vlastnictví města, příp. v jiné obdobné součinnosti, kterou v tomto směru lze po městu
spravedlivě požadovat.
Po realizaci stavby převede investor celé předmětné dopravní napojení do vlastnictví města
Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč včetně DPH.
Veřejná propojovací komunikace bude mít minimálně tyto technické parametry:
- komunikace v délce cca 275 m, která bude vedena od prodejny Penny v obchodním centru
západním směrem k silnici III/13911 (parcela č. 1371/2), napojení v místě stávající
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křižovatky s ul. K Dražejovu, celková šířka komunikace bude 6,5 m, chodník bude mít šířku
2,0 m.
- nová komunikace bude odbočkou délky 67 m propojena i s ulicemi Mírová a Máchova
(parcela č. 558/23)
- v celé délce bude komunikace po jedné straně lemovaná chodníkem pro pěší, který naváže
na stávající chodníky,
- současně s novou komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení podél komunikace.
Pod komunikací bude uložen kanalizační řad, který bude mít parametry stanovené budoucím
provozovatetem - Technickými službami Strakonice s.r.o. Na dotčených pozemcích parc.č.
401/1 a parc.č. 372 bude realizována přípojka kanalizace, a to až za zpevněnou plochu, tak
aby budoucím připojením nebyla nově vybudovaná komunikace narušena.
Ve smlouvě budou dále stanoveny následující podmínky:
1. Investor se zaváže vybudovat dopravní napojení nejpozději do vydání kolaudačního
souhlasu na rozšíření „Obchodního centra Kaufland Strakonice“ (bývalé PENNY čp. 1267
v části obce Strakonice I se st. parc.č. 3647 v kat. území Strakonice)
2. Investor převede dopravní napojení včetně všech součástí a včetně všech pozemků pod
stavbou do vlastnictví města Strakonice nejpozději do 90 dnů ode dne vydání posledního
kolaudačního souhlasu na stavbu dopravního napojení.
3. K převáděným stavbám musí být dohodnuta záruka za jakost po dobu 60 měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu.
4. V případě vynucené přeložky vodovodního řadu bude zajištěno zřízení věcného břemene
ve prospěch města.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o spolupráci se smlouvou o smlouvě budoucí
kupní.
12) Rozpočtová opatření
Usnesení č.33/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 155 ve výši 280 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky rekonstrukce a opravy
komunikací na akci „Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská,
Strakonice“. Jde o provedení víceprací (demolice a vybudování nové opěrné zdi před domem
čp. 47 a změna vodorovného dopravního značení) dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
projednávaného v RM dne 10. 12. 2014.
(v tis. Kč)
text

kryto

Revital-parkoviště Podskalská
maj-komunikace
rozpočtová skladba
výdaje
výdaje

org
734
730

upravený
rozp. po skutečnost předpoklad
změna
rozpočet
změně k 26.11.
čerpání
2 750,0 280,0 3 030,0
2 335,0 -280,0 2 055,0
paragraf
2219
2212

položka
6121
5171,6121

272,5
422,0

3 030,0
2 000,0

částka
280,0
-280,0

RO č. 156 ve výši 871 577,- Kč
Snížení dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní agendy dětí v roce 2014 dle Rozhodnutí
MPSV č.j. 2014/39852-911. V rozpočtu na rok 2014 je schválena částka 4 300 000,- Kč. Ke
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snížení dochází z důvodu změny podmínek pro použití dotace. Rozpočtové opatření bude
kryto zvýšenými daňovými příjmy z přerozdělené DPH.
(v tis. Kč)
text

upravený
rozp. po skutečnost předpoklad
změna
rozpočet
změně
k 26.11.
čerpání

kryto

SPOD – dotace SR

4 300,0 -871,6
4 000,0 871,6

daň FO ze závislé činnosti
rozpočtová skladba
příjmy
příjmy

org

paragraf

1679

3 428,4
4 871,6

3 030,0
5 247,0

položka
4116
1211

částka
-871,6
871,6

3 030,0
5 500,0

RO č. 157 ve výši 416 000,- Kč
Vratka nedočerpaných prostředků roku 2014 na zajištění agendy sociálně-právní ochrany
dětí. Na čerpání dotace je vydán Metodický pokyn, který značně omezuje použití finančních
prostředků na zajištění SPOD. Dle pokynu MPSV byl zhodnocen dosavadní vývoj výdajů a
proveden kvalifikovaný odhad čerpání dotace v roce 2014. Snížení bude kryto snížením
finančních prostředků na zajištění provozu úřadu.
(v tis. Kč)
text

upravený
rozp. po skutečnost předpoklad
změna
rozpočet
změně
k 26.11.
čerpání

kryto

SPOD - dotace SR

3 428,4
6 196,0

správa úřadu - sníž.výdajů
rozpočtová skladba
příjmy
výdaje

org

paragraf

100

-416,0
-416,0

3 012,4
5 780,0

položka
4116
5xxx

xxxx

3 012,4
5 280,0

3 012,4
5 780,0

částka
-416,0
-416,0

RO č. 168 ve výši 946 400,- Kč
Zařazení akce „Stavební úpravy bytového domu čp. 205, ul. Stavbařů, Strakonice – úprava
nebytových prostor na 2 samostatné bytové jednotky“ do rozpočtu města. Akce byla
schválena RM dne 6.11.2013 usnesením č.3252/2013 a realizována v měsících duben –
červen 2014 z prostředků hospodářské činnosti – bytové hospodářství. V domě čp. 205,
Stavbařů se nacházely dvě nevyužité nebytové jednotky (bývalá ordinace s čekárnou a
domovní dílna, obě později sloužily jako kanceláře pečovatelské služby). Na základě
rozhodnutí RM došlo k přestavění na dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 1 + 1 a
výměře 56,20 m2 . Stavební úpravy spočívaly zejména ve výměně oken a podlahových krytin,
opravě sociálního zařízení, propojení místností, dále byla provedena rekonstrukce rozvodů,
výměna dveří, pořízeny nové kuchyňské linky, a podobně. Vzhledem k tomu, že došlo ke
změně užívání majetku, jedná se o výdaje investiční, které měly být hrazeny z rozpočtu
města. Jde pouze o přesun a přeúčtování z účtu hospodářské činnosti – bytové hospodářství
do rozpočtu města. Tato oprava byla doporučena současně probíhajícím přezkumem
hospodaření pracovníky krajského úřadu. Rozpočtové opatření bude kryto převodem
z vlastního fondu hospodářské činnosti.
(v tis. Kč)
rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 17.12.
čerpání
změně
Stav. úpravy čp. 205, Stavbařů
0 946,4 946,4
946,4
946,4
Převod z fondu hospod.činnosti 8 200,0 946,4 9 146,4
6 902,2
9 146,4
text

rozpočtová skladba

upravený
změna
rozpočet

kryto

org

paragraf
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položka

částka

výdaje
příjmy

746

3612

6121
4131

946,4
946,4

II. Ukládá
finančnímu odboru RO č. 155, 156 a 157 a 168 provést.
III. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření za rok 2014.
13) Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015
Usnesení č.34/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
Rozpočet města na rok 2015, který vychází ze schváleného výhledu, ve výši:
Příjmy :
484 279 000,- Kč
Výdaje :
441 289 000,- Kč
Saldo příjmů a výdajů :
42 990 000,- Kč
Financování:
- 42 990 000,- Kč
z toho: splátky úvěrů
42 990 000,- Kč
II. Pověřuje
radu města průběžným sledováním hospodaření města a předkládáním odpovídajících
opatření.
14) Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice
Usnesení č.35/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s pokračováním ve splácení účelového úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru
Strakonice v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 825 000,- Kč až do doby konečného
splacení.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného Dodatku ke smlouvě č. 2953/04/5226.
15) Změna tarifních podmínek MHD Strakonice
Usnesení č.36/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
s účinností od 1.1.2015 změnu tarifních podmínek MHD Strakonice:
Tarifní podmínky MHD Strakonice
účinné od 1.1.2015
Bezplatně se přepravují:
děti do 6 let
dětský kočárek s dítětem
držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
držitelé průkazů Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých
politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP a VTNP
držitel průkazu ZTP a ZTP/P, včetně invalidního vozíku
průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes
Jednotlivá jízdenka:
I. pásmo II. pásmo
8,- Kč 10,- Kč
dospělá osoba od 15 do 65 let
děti od 6 do 15 let
4,- Kč
5,- Kč
11

dospělá osoba nad 65 let
(na základě „jízdenky nad 65 let věku“ vystavené dopravcem)

zdarma

5,- Kč

dospělá osoba nad 65 let

4,- Kč

5,- Kč

zavazadla o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm,
dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží s holemi,
pes, není-li přepravován ve schránce

5,- Kč

5,- Kč

Časová jízdenka:
měsíční síťová jízdenka občanská
čtvrtletní síťová jízdenka občanská
měsíční jízdenka žákovská

200,- Kč 280,- Kč
500,- Kč 680,- Kč
100,- Kč 140,- Kč

Časové jízdenky jsou platné pro všechny linky MHD ve Strakonicích.
Při zakoupení jednotlivé jízdenky ve vozidle se jízdné navyšuje o 2,- Kč.
Zastávky náležící do II. pásma (Katovice):
MHD č. 3: Katovice ZŠ, Katovice Nádražní ul. I., Katovice Nádražní ul. II.
Ostatní neuvedené zastávky náleží do I. pásma.
Při jízdách mezi zastávkami téhož pásma platí pro jednotlivé i časové jízdné pro I. pásmo.
Při jízdách ze zastávek ležících v I. pásmu do zastávek ležících v II. pásmu a obráceně platí
zvýšené jízdné pro II. pásma, bez ohledu na ujetou vzdálenost.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí při přestupu na jiný spoj.
16) Odkup obchodního podílu společnosti ROS a.s. ve společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č.37/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s odkupem 5 % podílu na společnosti Odpady Písek s.r.o., se sídlem Vydlaby 175,
Smrkovice, Písek, IČ 49062417, od společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s., se sídlem
Písecká 1279, Strakonice, IČ 45021511, a to za celkovou cenu 900 000,- Kč, která bude
uhrazena formou 9 ročních splátek vždy ve výši 100.000,- Kč ročně. Zbývajících 5 % podílu
na společnosti Odpady Písek s.r.o. odkoupí od společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.
za stejnou celkovou cenu město Písek.
II. Souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy o převodu podílu na společnosti Odpady Písek s.r.o. od
společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu podílu na společnosti Odpady Písek
s.r.o. od společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.
17) Návrh způsobu předávání podkladů k jednání ZM
k tomuto bodu byl p. starostou navržen způsob předávání podkladů k jednání ZM, bližší
informace viz. Zápis z jednání ZM 17.12.2014
18) Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ –
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
Usnesení č.38/ZM/2014
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zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s realizací projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“
a s podáním žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních
komunikací (35. výzva, celkové výdaje projektu 28 921 444 Kč, z toho celkové způsobilé
výdaje projektu 28 687 828 Kč)
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
kofinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad,
Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 1 434 392 Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 233 616
Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu
III. Schvaluje
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
předfinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad,
Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 27 253 436 Kč
19) Rozpočtový výhled města Strakonice pro období r. 2016 – 2021
Usnesení č.39/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Pověřuje
Finanční výbor, aby se seznámil
a) s rozpočtovým výhledem města Strakonice pro období r. 2016 – 2021, schváleným v radě
města dne 10. 12. 2014
b) s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření města Strakonice, konaného ve dnech 18. 8. –
28. 8. 2014 a ve dnech 8. 12. – 18. 12. 2014 a se závěrečnou Zprávou hospodaření města za
rok 2012, provedené Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
20) Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“ schválení realizace a
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
Usnesení č.40/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s realizací projektu „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. Etapa“ a podáním žádosti
o podporu projektu do programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 (celkové výdaje projektu
4 147 663 Kč)
II. Schvaluje
v případě přidělení dotace z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj,
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 kofinancování projektu ve
výši minimálně 30 % celkových výdajů projektu, tj. 1 244 299 Kč
21) Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2014
Usnesení č.41/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
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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 2014.
22) Pověření členů zastupitelstva pana Mgr. Ing. Pavla Vondryse a pana Ing. Pavla
Pavla svoláním Valné hromady společnosti Teplárna Strakonice a. s.
Usnesení č.42/ZM/2014
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s tímto textem usnesení:
v zájmu města Strakonice je co nejrychleji svolat mimořádnou Valnou hromadu společnosti
Teplárna Strakonice a. s.
II. Pověřuje
své členy, pana Mgr. Ing. Pavla Vondryse a pana Ing. Pavla Pavla, kteří jako členové
představenstva Teplárny Strakonice a. s. mají v této společnosti hájit zájmy města Strakonice
jako tzv. kvalifikovaného akcionáře, aby v nejbližším možném termínu, tedy tak, aby se
konala nejpozději do 40 dnů, svolali mimořádnou Valnou hromadu společnosti Teplárna
Strakonice a. s., jejímž programem bude a) odvolání členů představenstva společnosti, b)
volba nových členů představenstva společnosti, c) odvolání členů dozorčí rady společnosti, d)
volba nových členů dozorčí rady společnosti.

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

Milan Jungvirt v.r.
místostarosta
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