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

U s n e s e n í 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 18.2.2015 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání               Usnesení č.43/ZM/2015 
 
1) Zápis ze zasedání ZM 17.12.2014           
         (bez č. usnesení) 
2) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2014    

         Usnesení č.44/ZM/2015 

3) Přísedící u Okresního soudu           
         Usnesení č.45/ZM/2015 

4) Majetkové záležitosti            
       Usnesení č.46/ZM/2015 - č.67/ZM/2015 

5) Rozpočtová opatření            
         Usnesení č.68/ZM/2015 

6) a) Zápis č.1/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13.1. 2015  
    b) Zápis č.2/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2. 2015     
         Usnesení č.69/ZM/2015 

7) a) Zápis č.1/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 27.1.2015  
    b) Zápis č.2/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 6.2.2015     
         Usnesení č.70/ZM/2015 

8) Zápisy z jednání RM týkající se obchodních společností města Strakonice 
         Usnesení č.71/ZM/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č.43/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 3. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Ing. Moučka, p. Chvosta, RNDr. Havel 
b) ověřovatele zápisu :  Mgr. Bernad, p. Christelbauer 
c) volební komisi : p. Zach DiS., p. Zoch, Mgr. Svoboda 
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1) Zápis ze zasedání ZM 17.12.2014        
Vzhledem ke skutečnosti, že zvolení ověřovatelé zápisu nepodepsali zápis ze zasedání ZM 
17.12. 2014, byl tento zápis předložen všem zastupitelům k seznámení se s tím, že o něm 
bude jednáno a hlasováno na jednání ZM 29.4. 2015.  
 
2) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2014    
Usnesení č.44/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol. r. 2014 
II. Schvaluje 
vyřazení 94 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č. 643/ZM/2009, 360/ZM/2012  bod II., 644/ZM/2014 
IV. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 150 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
3) Přísedící u Okresního soudu           
Usnesení č.45/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
na další  4 – leté volební období níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích 
Mgr. Ivanu Parkosovou  
II. Navrhuje 
jako kandidátku na přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích paní Jaroslavu Rabovou 
 
4) Majetkové záležitosti  
1) Manželé Věra a Martin Gebelovi– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na 
prodej 
Usnesení č.46/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Přesná 
poloha prodávané části pozemku bude určena přímo na místě pracovníky majetkového odboru 
a odboru rozvoje. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na základě 
geometrického plánu. 
 
2)  Manželé Pavel a Ing. Marika Šmicovi– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
na prodej 
Usnesení č.47/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 300/11 o výměře cca 1180 m2 v k.ú. 
Mutěnice u Strakonic. Předmětem vyhlášeného záměru není část pozemku v trase pod 
stávající cestou - cyklostezkou.  
Přesná poloha prodávané části pozemku bude určena přímo na místě pracovníky majetkového 
odboru a odboru rozvoje. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na základě 
geometrického plánu. 
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3) Žádost o prodej části pozemku parc.č. st. 182/1 v kat. území Nové Strakonice 
Žadatel: ZNAKON, a.s., IČ 260 18 055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č.48/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 182/1 o výměře cca 428,5 m2 v kat. 
území Nové Strakonice za účelem výstavby garáží. 
 
4) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 384/1, č. 384/8 a č. 393/13 v kat. území 
Strakonice 
Žadatel: Sallerova výstavba spol. s r.o., IČ 161 88 926, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 
11 Otvice 
Usnesení č.49/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 384/1, 384/8 a č. 393/13 v kat. území  
Strakonice, a to zejména s ohledem na územní plán města a průjezdnost dotčenou lokalitou.    
 
5) MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice, zastoupená jednatelem 
panem Petrem Lukešem – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č.50/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1208/1 o výměře cca 772 m2 v k.ú. 
Strakonice za účelem vybudování parkoviště pro plánovanou skladovací halu s prodejnou, 
(část pozemku v pruhu šíře cca 10 m). Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
 
6) Geoteka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice, zastoupená jednatelkou společnosti paní 
Ing. Václavou Vlasákovou – žádost o prodej částí pozemků – vyhlášení záměru na 
prodej  
Usnesení č.51/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 402/11 a 402/2 o výměře cca 500 m2, části  
pozemku  p.č. 402/3 o  výměře cca 263 m2  a části  pozemku   p.č. 558/31  o výměře   cca  
601 m2, vše v k.ú. Strakonice, za účelem vybudování cca 28 řadových (souvislých) garáží a 
malé čerpací stanice PHM s příslušenstvím, případně i s garážemi. Přesná výměra pozemku 
bude určena na základě geometrického plánu.  
 
7) AUTO HOREJŠ s.r.o. Na Křemelce 307, Strakonice, zastoupená jednatelem 
společnosti panem Jaroslavem Horejšem st. a panem Jaroslavem Horejšem ml. – žádost 
o prodej pozemků – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č.52/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 3504 o výměře 259 m2 a pozemku             
p.č. 1224/12 o výměře 716 m2 vše v  k.ú. Strakonice,  na kterém se nachází stavba čp. 307 a 
související areál společnosti  AUTO HOREJŠ s.r.o. s tím, že bude zřízeno věcné břemeno 
k uloženým inženýrským sítím v předmětném pozemku p.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice.  
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8) Pozemky pod stávajícími trafostanicemi 
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č.53/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej  pozemků zastavěných stávajícími trafostanicemi, tzn. části 
parcely č. 320/1 v kat. území Přední Ptákovice o  výměře cca 73 m2, části parcely č. 320/387 
v kat. území Přední Ptákovice o výměře cca 104 m2  a části parcely č. 1224/1 v kat. území 
Přední Ptákovice o výměře cca 77 m2, tak aby byl předmětem prodeje pozemek pod stavbou 
trafostanice i pod okapovými chodníky a aby byl pozemek tvarově zarovnán a ucelen. Záměr 
bude vyhlášen až po předložení geometrických plánů respektujících tyto požadavky.   
 
9) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917 se sídlem náměstí Hrdinů 69, 
Volyně  – žádost o změnu  doplatku u směnné smlouvy 
výše uvedený bod byl stažen z programu jednání 
 
10) Pan Josef Fišer– žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č.54/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 130 m2 panu 
Josefu Fišerovi, za cenu 400,- Kč/m2, za podmínky současného zřízení věcného břemene, 
spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě vodovodního řadu v rozsahu celé 
převáděné části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Věcné břemeno bude ve 
prospěch města  zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou.  
Přesná výměra pozemku  bude určena na základě geometrického plánu.  
Nové oplocení pozemku bude navrženo tak, aby v případě havárie na vodovodním řadu bylo 
demontovatelné. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Paní Miroslava Holubová– žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.55/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 596/17 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře 53 m2 paní Miroslavě 
Holubové za cenu 400,- Kč/m2 .  
Na předmětném pozemku se nachází stavba oplocení a vrátka, jež jsou ve vlastnictví pana 
Jaroslava Vachulky, Pohraniční  stráže 61, Strakonice.  
Žadatelka  je o této skutečnosti informována a bere ji na vědomí a není ji při prodeji na 
závadu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Manželé Monika a Ing. Radek Vačkářovi– žádost o uzavření kupní smlouvy 
výše uvedený bod bude předložen na příštím jednání ZM 
 
13) Ing. Xuan Ang Bui– žádost o prodej částí pozemků p.č. 171/2 a p.č. 1324, vše v k.ú. 
Strakonice 
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Usnesení č.56/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 171/2 o výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 1324 o výměře 3m2 
(dle zpracovaného GP č. 3465-52/2014), vše v k.ú. Strakonice panu Ing. Xuan Ang Buiemu, 
korespondenční adresa za cenu 500,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 11.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
14) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice –  prodej  
části  pozemku  p.č.  1342/6  a pozemku  p.č. 1342/5, vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.57/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 1342/6 o výměře cca 850 m2 za cenu 100,-Kč/m2 a pozemku 
p.č. 1342/5 o výměře 206 m2 za cenu 50,-Kč/m2, vše v k.ú. Strakonice, firmě  SALVETE spol. 
s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice. Přesná výměra bude stanovena po 
vyhotovení geometrického plánu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
15) Ing. Vladimír Voříšek– nabídka pozemků p.č. 97/5 o výměře 659 m2 a p.č. 97/7 o 
výměře 639 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č.58/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s výkupem pozemků p.č. 97/5 o výměře 659 m2 a p.č. 97/7 o výměře 639 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 178,20 Kč/m2, celkem 
231.303,60 Kč z toho důvodu, že město Strakonice nebude investorem budoucí stavby 
přeložky silnice I/4 (východní obchvat města), jehož součástí budou výše uvedené pozemky. 
 
16) Zámek Střela, s.r.o., IČ: 27366855,  se sídlem Strojnická 707/21, Praha 7 – 
Holešovice -  výkup pozemku p.č.  606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela, dle předkupního 
práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č.59/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s výkupem pozemku p.č. 606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, která činí  240,-Kč/m2, celkem 219.600,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
17) Nabídka pozemků Stavebního bytového družstva Strakonice 
Žadatel: Stavební bytové družstvo Strakonice, IČ 00038911, sídlem Heydukova 116, 386 
11 Strakonice 
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání 
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18) Paní Marie Cvachová, a pan Vojtěch Frnoch, -  výkup  pozemků p.č. 122/1  o výměře 
16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice,  v plánované 
v průmyslové zóně Hajská 
Usnesení č.60/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s  výkupem pozemků p.č. 122/1 o výměře 16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice,  za  cenu  ve výši  150,-Kč/m2. 
II. Souhlasí  
s výkupem pozemků p.č. 122/1 o výměře 16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice, za  cenu  ve výši  55,-Kč/m2 v souladu s unesením č. 161/ZM/2011 ze dne 
14.9.2011.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
19) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2)   
Usnesení č.61/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem b.j. 014/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 
Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Miroslavu Zachovi,  za  cenu  361.500,-
Kč. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Miroslavem Zachem, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 014/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  
cenu 361.500,-Kč. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem Miroslavem Zachem, jejímž předmětem bude prodej b.j. 
014/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 361.500,- 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. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988 ul. 
Ellerova, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
20) Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - 
služebnosti v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Strakonice – 
Komenského – osvětlení přechodu pro chodce“  
Usnesení č.62/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene 
služebnosti 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 
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stranou oprávněnou, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení práva 
věcného břemene služebnosti pro uložení nového kabelového vedení veřejného osvětlení do 
pozemku v majetku České republiky p.č. 715/1 k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – Komenského – osvětlení přechodu 
pro chodce“. Jednorázová finanční náhrada za věcné břemeno je stanovena částkou 6.548,52 
Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
21) 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: „Veřejné osvětlení  u silnice III/13911 
(severní dopravní půloblouk mezi křižovatkami ul. Katovická a Zvolenská – sil. I/22, 
obj. 452). 
Usnesení č.63/ZM/2015 
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. Předmětem těchto smluv je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), 
spočívající v povinnosti povinného strpět vybudování vedení VO – kabel NN 0,4 kV 
v pozemcích p.č. 1371/2, p.č. 1371/12, p.č. 1371/23, p.č. 1371/155 a  p.č. 1371/160, vše v k.ú. 
Strakonice, které jsou ve vlastnictví povinného.  
Právo služebnosti se pro město Strakonice zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
22) Pan Jaroslav Krása, bpan  Miroslav Krása, a  pan Pavel Krása,   -  
-  žádost o stanovisko k uplatnění předkupního práva k pozemku p.č. 350/1 o výměře 
11587 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.64/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky  prodeje podílů k pozemku p.č. 350/1 o výměře 11587 m2 v  k.ú. 
Strakonice od  spoluvlastníků tohoto pozemku, a to p. Jaroslava Krásy, p. Miroslava Krásy a 
p. Pavla Krásy (každý o velikosti 1/6) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
23) Ing. Emil Sokol,– žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 340/1 o výměře 
11068 m2 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č.65/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odkládá 
Výše uvedený bod na příští jednání ZM 
II. Ukládá  
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RM doplnit chybějící údaje vztahující se k problematice tohoto bodu (závěry a doporučení 
z majetkové a bytové komise apod.) 
 
24) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.66/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000,- Kč:  
-  frankovací stroj FRAMA SENCONIC 2130, inv. číslo  22/70/271– poř. cena  79 020,76 
Kč,  datum zařazení 18.10.2005.  
 
1) Manželé pan Jakub Chovítek, a paní Sandra Chovítková,– žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.67/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 320/331 o výměře 762 m2 a pozemku p.č. 320/330 o výměře          
15 m2, tj. o celkové výměře 777 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, manželům Jakubovi 
Chovítkovi, a Sandře Chovítkové, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 1.050,- 
Kč/m2 . 
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 Chovítkovým 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.  
 
5) Rozpočtová opatření            
Usnesení č.68/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 2  - finanční vypořádání města Strakonice se SR     

- 73 480,- Kč - vratka nedočerpané dotace z Pogramu prevence krimunality v roce 2014  
                           na projekt „Strakonice – asistent prevence kriminality“ 

   (poskytnuto: 337 000,- Kč, vyčerpáno: 263 520,- Kč, k vrácení: 73 480,-  
        Kč) 

     - 809,- Kč - vratka nedočerpané dotace z Pogramu prevence krimunality v roce 2014  
                           na projekt „Strakonice – speciální výslechová místnost“ 

   (poskytnuto: 218 000,- Kč, vyčerpáno: 217 191,- Kč, k vrácení: 809,- Kč) 
       - 60 000,- Kč - vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče z důvodu ukončení  
                                   pěstounské péče  (poskytnuto: 576 000,- Kč, vyčerpáno: 186 632,- Kč,  
                                   k využití v roce 2015: 329 368,- Kč, k vrácení: 60 000,- Kč) 

339 903,79 Kč - doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do  
                              zastupitelstev obcí  (poskytnuto: 884 000,- Kč, vyčerpáno 1 223 903,79  
                              Kč, doplatek: 339 903,79 Kč) 
292 206,97 Kč -  doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí   

   (poskytnuto: 3 012 420,- Kč, vyčerpáno 3 304 629,97 Kč, doplatek: 292 
206,97 Kč) 

RO  č. 3  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ      
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      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2015 o částku  18 521 570,- Kč na úhradu výdajů,  
      jejichž předpokládané financování v roce 2014 nebylo provedeno a převádí se do roku 2015: 

  - 2 500 000,- Kč - přesun prostředků na výkupy pozemků na v průmyslových 
zónách,zejména   lokalitě Hajská 

        (rozpočet 2014: 4 000 000,- Kč, čerpáno: 1 469 510,- Kč, zbývá: 2 530 
490,- Kč) 

     -126 000,- Kč - přesun prostředků na pojištění majetku, bude použito na pojištění nově  
                                nabytého a rekonstruovaného stávajícího majetku 
    (rozpočet 2014: 1 100 000,- Kč, čerpáno: 962 356,- Kč, zbývá: 137 644,-  
                                 Kč) 

    - 1 168 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace strakonického hradu – II.  
                                   etapa“ na   dokončení akce     

    (rozpočet 2014: 8 000 000,- Kč, čerpáno: 6 831 266,- Kč, zbývá:  
                                1 168,734,- Kč) 
    - 883 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace sídliště Mír Strakonice –  
                                náměstíčko“ z důvodu posunu termínu realizace akce 
     (rozpočet 2014: 883 200,- Kč, čerpáno 0,- Kč, zbývá 883 200,- Kč) 
      - 97 000,- Kč - přesun prostředků na akci „ÚV Pracejovice  - rekonstrukce“, v roce 2015  
                                bude celá stavba dokončena 
     (rozpočet 2014: 63 468 000,- Kč, čerpáno: 63 370 692,- Kč, zbývá: 
                                 97 308,- Kč) 
 - 1 500 000,- Kč - přesun prostředků na opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a  s  
                                tím spojené vypracování projektové dokumentace 
        (rozpočet 2014: 5 000 000,- Kč, čerpáno: 2 333 586,- Kč, zbývá:  
                                2 666 414,- Kč) 
 - 1 384 000,- Kč - přesun prostředků na akci „Kruhová křižovatka Katovická“ z důvodu  
                                posunu termínu realizace stavby  (součástí stavby je příprava staveniště,  
                                chodníky, dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, úprava zeleně). 
                                 (rozpočet 2014: 1 400 000,- Kč, čerpáno: 15 506,- Kč, zbývá: 1 384 494,-  
                                 Kč)  
 - 1 241 000,- Kč - přesun prostředků na zpracování projektové dokumentace na akci „Silnice  
                                I/22 Strakonice z důvodu posunutí termínu realizace stavby 
                                (rozpočet 2014: 1 300 000,- Kč, čerpáno: 58 080,- Kč, zbývá: 1 241 920,-  
                                 Kč) 
      - 46 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace veřejného prostranství –  
                                parkoviště Podskalská, Strakonice“ na dokončení akce 
     (rozpočet 2014: 3 030 000,- Kč, čerpáno: 2 983 018,- Kč, zbývá: 46 982,-  
                                Kč) 
- 1 108 000,- Kč  - přesun prostředků na projekt „Regenerace sídliště Stavbařů – VI. etapa“  
                                na dokončení stavby 
                                (rozpočet 2014: 7 700 000,- Kč, čerpáno: 6 591 359,- Kč, zbývá:  
                                1 108 641,- Kč) 
     - 21 000,- Kč  - přesun prostředků na projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.  
                                Václava“  na dokončení stavby 
                                (rozpočet 2014: 8 000 000,- Kč, čerpáno: 7 978 273,- Kč, zbývá: 21 727,-  
                                Kč) 
- 7 558 000,- Kč  - přesun prostředků na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové  budovy“   na  
                                dokončení stavby, v současné době je pozastavena úhrada faktur na akci 
                                (rozpočet 2014: 9 846 000,- Kč, čerpáno: 2 287 912,- Kč, zbývá:  
                                 7 558 088,- Kč) 
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     - 76 000,- Kč  - přesun prostředků na spolufinancování projektu „Zavádění systému  
                                managementu hospodaření s energií v objektech města Strakonice“  
                                z Programu EFEKT 2014 
   (rozpočet 2014: 257 500,- Kč, čerpáno: 181 810,- Kč, zbývá: 76 690,- Kč) 
     - 22 000,- Kč  - přesun prostředků na akci „Rekonstrukce sportovní tribuny na Sídlišti“ na  
    dokončení stavby 
                    (rozpočet 2014: 1 600 000,- Kč, čerpáno: 1 577 556,- Kč, zbývá : 
                                22 444,- Kč) 
   - 250 000,- Kč - přesun prostředků na OOV na výplatu odstupného včetně povinného  
                                pojištění  
   (rozpočet 2014: 250 000,- Kč, čerpáno: 0,- Kč, zbývá: 250 000,- Kč) 
   - 100 000,- Kč - přesun prostředků na nákup nádob na odpad a bioodpad  
       (rozpočet 2014: 200 000,- Kč, čerpáno 99 083,- Kč, zbývá  100 917,- Kč) 
   - 252 370,- Kč  - přesun nevyčerpaného příspěvku ze státního rozpočtu na výkon  
                                pěstounské péče 
        (rozpočet 2014: 516 000,- Kč, čerpáno 263 630,- Kč, zbývá : 
                                252 370,- Kč) 
    - 65 000,- Kč    - přesun prostředků na reprezentaci a zajištění pohoštění 
    (rozpočet 2014: 200 000,- Kč, čerpáno 134 678,- Kč, zbývá  65 322,- Kč) 
    - 77 000,- Kč -    převod pojistného plnění (poškození městského kamerového systému  
                               během bouřky) připsaného na  účet města v závěru roku 2014 na zvýšení  
                                výdajů MP - opravy 
    - 35 200,- Kč  - vratka přeplatku za pronájem nebytových prostor z důvodu ukončení  
                                nájmu  

       - 10 000,- Kč - převod pokuty na SFŽP (pokuta za neodstranění nedostatků v lese byla  
                                   v závěru   loňského roku připsána na účet města, dle zákona č. 289/1995  
                                   Sb. o lesích je příjmem SFŽP) 

      - 2 000,- Kč  - vratka přeplatku pokut, které byly nesprávně uhrazeny na účet města v  
                               závěru roku   
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 4  ve výši  3 000 000,- Kč 
Zařazení akce „Výměna původních oken a dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu 
čp. 204,   205 a  206  ul.  Stavbařů“ do rozpočtu města.  Technické služby Strakonice s.r.o. 
jsou dle mandátní smlouvy správcem bytového fondu města a  smí hradit pouze opravy, 
veškeré investiční akce musí být prováděny majitelem bytů, tj.  městem Strakonice. Vzhledem 
k velké finanční náročnosti akce bude její realizace v souladu s usnesením  rady  města  č.  
242/2015 ze dne  21. 1. 2015 zajištěna majetkovým odborem. Rozpočtové opatření bude kryto 
navýšením převodu z fondu hospodářské činnosti – bytové hospodářství.  
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č. 2  – 4  provést. 
III.  Bere na vědomí 

- Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 
- Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 
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6) a) Zápis č.1/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13.1. 2015  
    b) Zápis č.2/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2. 2015     
Usnesení č.69/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere  na vědomí 
a) Zápis č.1/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13.1. 2015  
b) Zápis č.2/2015  ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2. 2015     
II. Ukládá 
RM dodatečně prověřit problematiku týkající se dodatečně schváleného odvodu poplatku ze 
vstupného ve výši Kč 9.960,- MS Banín Dražejov dle OZV města č. 9/2012 čl. 16.  viz. ad 2 
ze Zápisu č. 2/2015 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2.2015 
 
7) a) Zápis č.1/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 27.1.2015  
    b) Zápis č.2/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 6.2.2015     
Usnesení č.70/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere  na vědomí 
a) Zápis č.1/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 27.1.2015  
b) Zápis č.2/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 6.2.2015     
 
8) Zápisy z jednání RM týkající se obchodních společností města Strakonice 
Usnesení č.71/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá  
RM zasílat členům ZM zápisy z jednání RM týkající se obchodních společností, v nichž je 
město  jediným akcionářem nebo společníkem, tzn. RM vykonává funkci valné hromady 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.       Milan Jungvirt v.r. 
            starosta                               místostarosta 
 

 
 


