- 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 5. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 13.5.2015 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Strakonice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Program:

Usnesení č.75/ZM/2015

Zahájení jednání
1) Přísedící u Okresního soudu

Usnesení č.76/ZM/2015

2) Udělení čestného občanství in memoriam

Usnesení č.77/ZM/2015

3) Zápis č. 3/2015 z jednání Kontrolního výboru dne 24. 3. 2015

Usnesení č.78/ZM/2015

4) STARZ - odpis nedobytných pohledávek
5) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM

Usnesení č.79/ZM/2015
Usnesení č.80/ZM/2015

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice

(bez čísla usnesení)

7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č.81/ZM/2015

8) Majetkové záležitosti

Usnesení č.82/ZM/2015 - č.120/ZM/2015

9) Projekt digitálního povodňového plánu města Strakonice, digitálního povodňového plánu
správního obvodu ORP Strakonice a zdokonalení stávajícího výstražného a varovného
informačního systému města Strakonice a správního obvodu ORP Strakonice
(bez čísla usnesení)

10) Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Starý Dražejov

Usnesení č.121/ZM/2015

11) Volba člena Rady města Strakonice

Usnesení č.122/ZM/2015

12) Rozpočtová opatření
13) Zápis č. 3 ze zasedání Finančního výboru dne 2.4.2015

Usnesení č.123/ZM/2015
Usnesení č.124/ZM/2015

14) Dotace pro TJ/SK na nájemné
15) Jmenování politika Zdravého města Strakonice

Usnesení č.125/ZM/2015
Usnesení č.126/ZM/2015

Zahájení jednání
Usnesení č.75/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
a) ověřený zápis z jednání ZM 16.3. 2015
b) program jednání včetně navržených úprav 5. zasedání Zastupitelstva města (viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení : Ing. Moučka, p. Christelbauer, Mgr. Bernad
b) ověřovatele zápisu : PhDr. Říhová, RNDr. Havel
c) volební komisi : p. Eigner, Mgr. Hlava, p. Štrébl
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1) Přísedící u Okresního soudu
Usnesení č.76/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Volí
na další 4 – leté volební období níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
Jaroslavu Rabovou
II. Bere na vědomí
žádost Ing. E. Rychtářové o ukončení výkonu funkce přísedící u Okresního soudu ve
Strakonicích
2) Udělení čestného občanství in memoriam
Usnesení č.77/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Uděluje
čestné občanství in memoriam Vojtěchu Hrubému za udržení a rozvoj místní dudácké tradice
a výchovu mladé dudácké generace
3) Zápis č. 3/2015 z jednání Kontrolního výboru dne 24. 3. 2015
Usnesení č.78/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č. 3/2015 z jednání Kontrolního výboru dne 24. 3. 2015
4) STARZ - odpis nedobytných pohledávek
Usnesení č.79/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s odepsáním pohledávek za SK 1908, s.r.o.
1. FA č. 1200000524 ze dne 29. 11. 2012, splatná 13. 12. 2012, v částce 5.500,--Kč
2. FA č. 1300000282 ze dne 30. 04. 2013, splatná 14. 05. 2013, v částce 5.000,--Kč
3. FA č. 1300000359 ze dne 30. 05. 2013, splatná 13. 06. 2013, v částce 7.500,--Kč
4. FA č. 1300000405 ze dne 25. 06. 2013, splatná 09. 07. 2013, v částce 2.500,--Kč
II.Ukládá
vést všechny pohledávky v podrozvahové evidenci.
5) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
Usnesení č.80/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Stanovuje
neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno n, § 72 a 77 odstavec 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č.
52/2015 ze dne 27.3.2015 o odměnách za výkon funkce členů ZM
s platností od 13.5.2015
členům ZM
ve výši 901,- Kč/měsíc
členům RM
ve výši 2 640,- Kč/měsíc
předsedům výborů ZM a komisí RM
ve výši 2 433,- Kč/měsíc
členům výborů ZM a komisí RM
ve výši 2 081,- Kč/měsíc
II. Schvaluje
s platností od 13.5.2015 neuvolněným členům ZM, RM a neuvolněným členům ZM, RM,
kteří vykonávají funkce předsedů výborů ZM, předsedů komisí RM, členů výborů ZM a
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členů komisí RM měsíční odměnu podle zastávané funkce. V případě, že zastávají takových
funkcí více, poskytne se jim pouze jedna odměna, a to ta nejvyšší.
6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání (viz zápis z jednání ZM 13.5.2015)
7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města
Usnesení č.81/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu města:
a) Občanské sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice - 72.000 Kč na provoz
Kontaktního centra PREVENT, 18.000 Kč na terénní program
b) Fokus, Kollárova 485/13, Písek - 60.000 Kč na úhradu provozních nákladů (nájem,
energie)
II. Souhlasí
s uzavřením Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města a pověřuje starostu města podpisem
těchto smluv v předloženém znění
III. Ukládá
sociálnímu odboru provést schválené usnesení
8) Majetkové záležitosti
1) Pan Lukáš Martinec– žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č.82/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 181/1 o výměře 2745 m2 v k.ú. Přední
Ptákovice, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s platným Územním plánem.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 181/1 v k.ú. Přední Ptákovice.
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 186/2 o výměře 815 m2 v k.ú. Přední Ptákovice,
za účelem výstavby rodinného domu.
2) Ing. arch. Vladimír Veselý, jednatel – Czech development s.r.o., Budějovická 255/10,
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 28087313 – žádost o prodej pozemku –
vyhlášení záměru
Usnesení č.83/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 38/1 o výměře 52 m2, p.č. st. 38/2 o výměře
486 m2 a p.č. st. 38/3 o výměře 8 m2.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 38/1 o výměře 52 m2, p.č. st. 38/2 o
výměře 486 m2 a p.č. st. 38/3 o výměře 8 m2 .
3) Pan Vladimír Hlinka– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.84/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
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s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Strakonice, a to do doby než dojde k vybudování stavby komunikace „I/22 Strakonice“.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 775/24 v k.ú. Strakonice
4) Pan Libor Brynda– žádost o prodej pozemku a garáže – vyhlášení záměru
Usnesení č.85/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 752 o výměře 19 m2, včetně stavby garáže
nacházející se na předmětném pozemku, vše v k.ú. Nové Strakonice, vzhledem k tomu, že
nemovitost je na základě Smlouvy o výpůjčce užívána Městským ústavem sociálních služeb
Strakonice.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 752 o výměře 19 m2, jehož součástí
je stavba garáže, vše v k.ú. Nové Strakonice.
5) RI PARTNERS s.r.o., Libušská 220/234, Libuš , 142 00 Praha, IČ: 24777374 - žádost
o prodej pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č.86/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na budoucí prodej části pozemku p.č. 1371/130 o výměře cca 480 m2,
pozemku p.č. 1371/114 o výměře 62 m2 a pozemku 1371/70 o výměře 26 m2, vše v k.ú.
Strakonice, nacházejí se v lokalitě Jezárka, přesná výměra pozemku p.č. 1371/130 bude
určena na základě geometrického plánu.
6) Pan Ladislav Charvát– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.87/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 633/4 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Nové
Strakonice.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 633/4 o výměře cca 120 m2
v k.ú. Nové Strakonice.
7) Autoškola PELLA s.r.o., IČ: 45021228, se sídlem Volyňská 446, Strakonice – žádost o
směnu části pozemku p.č. 595/14 o výměře cca 500 m2 za část pozemku p.č. 595/2 o
výměře 5 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice - vyhlášení záměru
Usnesení č.88/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku č. 595/14 o výměře cca 360 m2 (vlastnictví
města Strakonice) za část pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o směnu částí pozemku p.č. 595/14 za část pozemku p.č.
595/2 v k.ú. Nové Strakonice
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8) 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.89/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 25/ZM/2014 ze dne 17.12.2014, týkající se
prodeje pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice
(zastavěná plocha a nádvoří).
II. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu pozemků pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové
Strakonice, obec Strakonice (zastavěná plocha a nádvoří) – majetek města Strakonice a
pozemku p.č. 600/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (zahrada) – majetek
společnosti BENZINA, s.r.o.. Směna předmětných pozemků bude realizována bez doplatku.
9) SENSINI DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1 –
Malá Strana, IČ: 02897563, zastoupená jednatelem společnosti panem Ladislavem Petrů
– žádost o prodej pozemku
Usnesení č.90/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice společnosti SENSINI
DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ:
02897563, zastoupené jednatelem společnosti panem Ladislavem Petrů, vzhledem k tomu, že
předmětné pozemky jsou určeny pro vyřešení bytové situace fyzických osob.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice.
10) AUTO HOREJŠ s.r.o. Na Křemelce 307, Strakonice, IČ: 63907143, zastoupená
jednatelem společnosti panem Jaroslavem Horejšem st. a panem Jaroslavem Horejšem
ml. – žádost o prodej pozemků
Usnesení č.91/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem pozemku p.č. st. 3504 o výměře 259 m2, na kterém se nachází stavba čp. 307 ve
vlastnictví společnosti AUTO HOREJŠ a pozemku p.č. 1224/12 o výměře 716 m2 (související
areál společnosti AUTO HOREJŠ), tj. celková výměra 975 m2, vše v k.ú. Strakonice,
společnosti AUTO HOREJŠ s.r.o., Na Křemelce 307, Strakonice, IČ: 63907143, za
podmínky, že bude zřízeno ve prospěch města Strakonice i ostatních vlastníků, jako vlastníků
inž. sítí, věcné břemeno k inženýrským sítím uloženým v předmětném pozemku p.č. 1224/12
v k.ú. Strakonice, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku tj. celkem 530.000,- Kč (což je
543,58 Kč/m2 ).
K této celkové kupní ceně budou připočteny náklady na vypracování znaleckého posudku ve
výši 3.980,- Kč.
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městu Strakonice nájemné za
bezesmluvní užívání předmětných pozemků, které činí 2.500,- Kč měsíčně, tj. 30.000,- Kč
ročně. Jedná se o období od 1.1.2013 do doby vkladu předmětné kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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11) MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice, IČ: 28125151, zastoupená
jednatelem panem Petrem Lukešem – žádost o prodej pozemku
Usnesení č.92/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem 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) za nabízenou cenu 400,- Kč/m2 společnosti MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o.,
Písecká 133, Strakonice.
II. Souhlasí
s prodejem 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) a to společnosti MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice,
IČ:28125151, zastoupená jednatelem společnosti panem Petrem Lukešem, za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku, tj. celkem cca 500.000,- Kč, což je cca 647,67 Kč/m2 .
Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.
K této celkové kupní ceně budou připočteny náklady na vypracování znaleckého posudku ve
výši 3.950,- Kč.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) Manželé Monika a Ing. Radek Vačkářovi - žádost o uzavření kupní smlouvy, Pan
Petr Pelouch– žádost o přehodnocení stanoviska
Usnesení č.93/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením Dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2012-415, uzavřené
mezi městem Strakonice a manželi Radkem a Monikou Vačkářovými
II. Trvá
na dodržení podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2012-415 ze dne 19.12.2012
uzavřené mezi městem Strakonice a manželi Radkem a Monikou Vačkářovými, Dražejov
379, Strakonice.
13) Geoteka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice, IČ: 25166492, zastoupená jednatelkou
společnosti paní Ing. Václavou Vlasákovou – žádost o prodej částí pozemků
Usnesení č.94/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Ruší
vyhlášený záměr 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, tzn. předmětné části pozemků
neprodávat.
14) Manželé Jana a Marek Osvaldovi– žádost o změnu termínu výstavby rodinného
domu
Usnesení č.95/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
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s uzavřením dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 2013-011, jež je
uzavřena mezi městem Strakonice a manželi Janou a Markem Osvaldovými, týkající se
posunutí termínu zahájení výstavby rodinného domu, a to na 31.1.2016. Termín dokončení
stavby RD, tj. 31.1.2018, zůstává nezměněn.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
15) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - nabídka podílu o velikosti 717/12197
k pozemku p.č. st. 2133/1, vše v k.ú. Strakonice
Usnesení č.96/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. st. 2133/1 v k.ú.
Strakonice náležící k bytové jednotce č. 7 v domě č. p. 994 v ul. Bavorova za cenu obvyklou,
která činí 11.496,-Kč (1.008,-Kč/m2), od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
16) FEZKOTEX a.s., IČ 25191918, se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice – nabídka p.č.
st. 15/8 včetně stavby s č.p. 140, Strakonice II., p.č. 817 a p.č. 836, vše v k.ú. Nové
Strakonice
Usnesení č.97/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem nemovitých věcí, a to pozemku p.č. st. 15/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
2.255 m2 včetně stavby s č.p. 140, Strakonice II., průmyslový objekt a dále pozemků p.č. 817,
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 494 m2 a p.č. 836, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 916 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 12 mil Kč od firmy
FEZKOTEX a.s., IČ 25191918, se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice. Kupní cena bude
uhrazena ve 2 ročních splátkách, přičemž 1. splátka ve výši 2 mil. Kč bude uhrazena v roce
2015, a to do 1 měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 10 mil. Kč
bude uhrazena do 31.8.2016.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
17) Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky,
Praha 5 - výkup části pozemku p.č. 1248/8 v k.ú. Strakonice o výměře 16 m2
Usnesení č.98/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem části pozemku p.č. 1248/8 v k.ú. Strakonice o výměře 16 m2 (nově podle
geometrického plánu p.č. 1248/26) od společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541,
se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, za celkovou kupní cenu ve výši 5.760,-Kč
(360,-Kč/m2).
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
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18) Paní Lenka Tomanová– nabídka pozemku p.č. 1238/8 o výměře 112 m2 v k.ú.
Dražejov u Strakonic
Usnesení č.99/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výkupem pozemku p.č. 1238/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 112 m2 za celkovou
kupní cenu ve výši 16.800,-Kč (150,-Kč/m2) a dále s úhradou daně z nabytí nemovitosti
městem Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
19) Nabídka bezúplatného převodu kanalizace
Žadatel: AGROPODNIK Hodonín a.s., IČ 46971963,
sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice
Usnesení č.100/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi společností AGROPODNIK Hodonín a.s., IČ 46971963, se sídlem
Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, a městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké
náměstí 2, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatný převod kanalizace s názvem
„Kanalizace Nebřehovická“ umístěné v pozemcích parc.č. 212/1, 212/2, 212/3, 215/1, 215/2,
593/2, 658, 656, 654, 399/1, v kat. území Přední Ptákovice, a pozemcích parc.č. 1050/1, 289,
290, 291, 261/1, 260/1, 256/5, 256/1, 256/2, 250, v kat. území Radošovice u Strakonic,
z vlastnictví AGROPODNIKU Hodonín a.s. do vlastnictví města Strakonice, a to za
podmínky doložení majetkoprávního vypořádání s panem Houdkem jako vlastníkem pozemků
parc.č. 215/1 a 215/2 v kat. území Přední Ptákovice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
20) Převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“
K výše uvedenému bodu nebylo přijato žádné usnesení (viz zápis z jednání 13.5.2015)
21) Smlouva o smlouvě budoucí darovací v souvislosti s dokončením realizace stavby:
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“
Usnesení č.101/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci ohledně navrženého postupu při majetkoprávním vypořádání realizace stavby:
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné smlouvy darovací v souvislosti
s realizací a dokončení stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ dle přílohy.
Předmětem daru jsou zejména stavební objekty resp. části stavebních objektů dle usnesení
zastupitelstva města Strakonice č. 484/ZM/2013.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
22) Souhlasné prohlášení – technologie výměníkové stanice v budově čp. 146 v k.ú. Nové
Strakonice
Usnesení č.102/ZM/2015
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zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké
náměstí 2, 386 01 Strakonice, a Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se
sídlem Podlabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, kterým obě strany souhlasně prohlásí, že
veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím technologie výměníkové stanice v budově
čp. 146, která je součástí pozemku parc.č. st. 167/1 v kat. území Nové Strakonice, nabylo ke
dni 1. ledna 2014 město Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného souhlasného prohlášení.
23) Základní organizace Českého Zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ:
62516931, se sídlem Bavorova 995, Strakonice – zřízení služebnosti inženýrské sítě
(věcného břemene) k pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s umístěním
vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích
Usnesení č.103/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, a to Základní
organizace Českého Zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice (budoucí povinný), IČ:
62516931, se sídlem Bavorova 995, Strakonice a městem Strakonice, IČ: 0025181, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný),
spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu vodovodního
řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích
do pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Nové Strakonice včetně armaturní šachty pro umístění vodoměrů
a odkalení. Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5
m od osy vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném
pozemku. Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,-Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
24) Spoluvlastníci pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice – zřízení služebnosti
inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice
v souvislosti s umístěním vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve
Strakonicích
Usnesení č.104/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 s uzavřením
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a
to spoluvlastníky pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice (budoucí povinní) a městem
Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, (budoucí
oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného
strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu vodovodního řadu DN 32 PE a DN 40 PE
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v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích do pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové
Strakonice. Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce
1,5 m od osy vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném
pozemku. Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000,-Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
25) Manželé Miloslav a Helena Kroupovi-zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) k pozemkům p.č. 44/109 a 44/110, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti
s umístěním vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích
a zřízení odběrného místa z vodovodního řadu
Usnesení č.105/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu s uzavřením
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a
to manželi Miloslavem a Helenou Kroupovými, (budoucí povinní) a městem Strakonice, IČ:
00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budoucí oprávněný). Předmětem
těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města
Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování,
údržbu a opravu vodovodního řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě zahrádek u Blatského
rybníka ve Strakonicích do pozemku p.č. 44/109 a p.č. 44/110, vše v k.ú. Nové Strakonice.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku. Právo
služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně za podmínky zřízení
odběrného místa z vodovodního řadu na pozemku p.č. 44/110 v k.ú. Nové Strakonice, a to
bezúplatně.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
26) Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova
106/8, Praha 5 - zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č.
494/4 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s umístěním vodovodního řadu v lokalitě
zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích
Usnesení č.106/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 s uzavřením
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a
to Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8,
Praha 5 (budoucí povinný) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný),
spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu vodovodního
řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích
do pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Nové Strakonice. Plocha služebného pozemku zatíženého
služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy vodovodního potrubí na každou stranu, a
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to v celé délce stavby na služebném pozemku. Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje
na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH
(dle sazebníku Povodí Vltavy, s.p.).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
27) Pan Miroslav Šrachta,– zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene)
k pozemku p.č. 1723 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice
– SO 310, přeložka vodovodu LT 100“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.107/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) a následně po vybudování a vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to p. Miroslavem
Šrachtou (budoucí povinný), a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající
v povinnosti povinného strpět zřízení přeložky vodovodu LT 100 do pozemku p.č. 1723
v k.ú. Strakonice včetně technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem
tuto stavbu provozovat a udržovat.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
28) Paní Libuše Sítařová,– zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene)
k pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice
– SO 313, přeložka vodovodu DN 125 a DN 400 Šmidingerova“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.108/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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to paní Libuší
Sítařovou, (budoucí povinný) a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí
2, 386 21 Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající
v povinnosti povinného strpět zřízení přeložky vodovodu DN 125 a DN 400 do pozemku p.č.
606/1 v k.ú. Strakonice včetně technologického obslužného zařízení pro provoz stavby,
s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
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Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
29) Paní Eva Čiháková, a paní Marcela Luhanová,– zřízení služebnosti inženýrské sítě
(věcného břemene) k pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou
stavby: „I/22 Strakonice – SO 313, přeložka vodovodu DN 125 a DN 400 Šmidingerova“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.109/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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to paní Evou
Čihákovou, a paní Marcelou Luhanovou, (budoucí povinní) a městem Strakonice se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem těchto
smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice
(oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení a vedení Stavby SO 313,
přeložky vodovodu DN 125 a DN 400 Šmidingerova do pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Strakonice
včetně technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu
provozovat a udržovat.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
30) Manželé pan Miroslav Beránek a paní Alenka Beránková, – zřízení služebnosti
inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 532/80 v k.ú. Strakonice v souvislosti
s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 313 přeložka vodovodu DN 125 a DN 400
Šmidingerova“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.110/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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to manželi panem
Miroslavem Beránkem a paní Alenkou Beránkovou, (budoucí povinní) a městem Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný).
Předmětem těchto smluv bude zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve
prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení
přeložky vodovodu DN 400 Šmidingerova do pozemku p.č. 532/80 v k.ú. Strakonice včetně
technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a
udržovat.
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Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
31) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice - oprava
vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště“
Usnesení č.111/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) mezi smluvními stranami, a to Správou železniční dopravní cesty, státní organizace,
IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 (budoucí povinní) a městem Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem této
smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města
Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět v pozemcích p.č.
732 a p.č. 43/3, vše v k.ú. Nové Strakonice, umístění a provozování stavby vodovodního řadu
LT 400 za účelem rekonstrukce, provádění provozních manipulací, kontrol, údržby a oprav ve
prospěch oprávněného z věcného břemene do pozemku. Plocha služebného pozemku
zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy vodovodního potrubí na
každou stranu, a to v celé délce stavby na služebných pozemcích p.č. 732 a p.č. 43/3, vše
v k.ú. Nové Strakonice.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
úhradu (zálohu) do výše max. 64.280,-Kč + DPH v zákonné výši.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
32) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „I/22
Strakonice SO 452 – veřejné osvětlení u sil. III/13911“
Usnesení č.112/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) a mezi smluvními stranami, a to s Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
(budoucí povinní) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810
(budoucí oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) ve prospěch města Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti
povinného strpět uložení vedení VO – kabel NN 0,4 kV a stožárů se svítidly VO v rámci
stavby „I/22 Strakonice, SO 452“, a to do části pozemku p.č. 1371/7 o výměře cca 131 m2 a
do části pozemku p.č. 1371/10 o výměře cca 47 m2, vše v k.ú. Strakonice. Předpokládaná
finanční náhrada za budoucí věcné břemeno činí 19.278,- Kč vč. DPH v zákonné výši. Přesný
rozsah a přesná finanční náhrada za zřízení věcného břemene budou stanoveny po vyhotovení
geometrického plánu.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
33) 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: „I/22 Strakonice – SO 312, přeložka
vodovodu LT 80“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.113/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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to Jihočeským
krajem - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická
2133/10, České Budějovice (budoucí povinný) a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný),
spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení přeložky vodovodu LT 80 do pozemků p.č.
1281/2, p.č. 1281/20 a p.č. 1281/28, vše v k.ú. Strakonice včetně technologického obslužného
zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
34) 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: „I/22 Strakonice – SO 315, přeložka
vodovodu ET 300 a LT 150“
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4 (investor stavby)
Usnesení č.114/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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to Jihočeským
krajem - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická
2133/10, České Budějovice (budoucí povinný) a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný),
spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení přeložky vodovodu ET 300 a LT 150 do
pozemků p.č. 1272/23 a p.č. 1371/155, vše v k.ú. Strakonice včetně technologického
obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šírce 1,5 m od osy
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.
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Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
35) Ing. Emil Sokol, - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 340/1 o výměře
11068 m2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.115/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výmazem předkupního práva k pozemku p.č. 340/1 o výměře 11068 m2 v k.ú. Strakonice,
zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění.
36) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč
Usnesení č.116/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než
20.000,- Kč:
Městský úřad Strakonice:
- kopírovací stroj UTAX CD 31 – poř. cena 275.049,- Kč, dat. poř. 1.1.2001
Šmidingerova knihovna Strakonice:
- Notebook Asus F5R - poř. cena 25.821,-Kč, rok pořízení 2007
37) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem
Na Křemelce 512, Strakonice
Usnesení č.117/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s předáním majetku města Strakonice v celkové hodnotě 64.033,- Kč vč. DPH (28 kusů
válend ONDRA, z toho 27 ks á 2.286,90 Kč, 1 ks á 2.286,70 Kč), do správy příspěvkové
organizace STARZ Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, jedná se o majetek
pořízený na náklady nájemce ubytovacího provozu v areálu Zimního stadionu, Na Křemelce
512, Strakonice (PALERMO) pana Jaroslava Doubka, bytem Jezerní 1393, Strakonice,
převedený bezúplatně nájemcem do vlastnictví pronajímatele, města Strakonice.
38) Předání majetku ze správy příspěvkové organizace MěKS Strakonice, se sídlem
Mírová 831, Strakonice
Usnesení č.118/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s předáním majetku uvedeného v příloze (viz mat. č. 5/8) v celkové hodnotě 1.136.961,39 Kč
ke dni 31.3.2015 (z toho DDHM předávaný v celkové pořizovací ceně 614.283,89 Kč,
DDNHM v celkové pořizovací ceně 90.966,45 Kč, DNHM a DHM po provedení účetních
odpisů k 31.3.2015 v zůstatkové ceně 185.711,05 Kč, DNHM a DHM v reprodukční
pořizovací ceně 246.000,- Kč), ze správy Městského kulturního střediska Strakonice do
správy města Strakonice, s tím, že výše účetního odpisu činí u odepisovaného majetku 3.820,Kč měsíčně, a o tuto částku se bude celková hodnota předávaného majetku snižovat každý
měsíc, do doby převzetí majetku do správy města Strakonice.
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39) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna
Strakonice, se sídlem Zámek čp. 1, Strakonice
Usnesení č.119/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s předáním majetku města Strakonice (DHM) uvedeného v příloze v celkové pořizovací
hodnotě 997.379,13 Kč, do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna
Strakonice, se sídlem, Zámek čp. 1, Strakonice, dodaného v rámci akce „REVITALIZACE
STRAKONICKÉHO HRADU – II. etapa“ – vybavení objektu SO 16 nábytkem a výpočetní
technikou.
40) Manželé Miroslav a Alenka Beránkovi– žádost o směnu části pozemku p.č. 532/80 za
část pozemku p.č. 530/5, vše v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru
Usnesení č.120/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na budoucí směnu části pozemku č. 530/5 o výměře cca 1.054 m2
(vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 1.300 m2, vše v k.ú.
Strakonice.
9) Projekt digitálního povodňového plánu města Strakonice, digitálního povodňového
plánu správního obvodu ORP Strakonice a zdokonalení stávajícího výstražného a
varovného informačního systému města Strakonice a správního obvodu ORP Strakonice
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání (viz zápis z jednání ZM 13.5.2015)
10) Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Starý Dražejov
Usnesení č.121/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Zřizuje
osadní výbor v části obce Strakonice – Starý Dražejov
II. Jmenuje
členy tohoto osadního výboru :
Václav Marek
Martin Kozák
Monika Hůdová
Václav Hokr
Ing. Radek Vačkář
III. Volí
předsedou tohoto osadního výboru p. Václava Marka
11) Volba člena Rady města Strakonice
Usnesení č.122/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
rezignaci p. Radka Chvosty na funkci člena Rady města Strakonice
II. Zvolilo
členkou Rady města Strakonice paní Miladu Vlasákovou
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12) Rozpočtová opatření
Usnesení č.123/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 29 ve výši 5 745 000,- Kč
Zvýšení příjmů i výdajů na položce daň z příjmu právnických osob za obec na základě
skutečného výpočtu daně z příjmu za rok 2014, kdy obec je plátcem a zároveň příjemcem
(v tis. Kč)
text

upravený
rozp.

kryto

daň z příjmu PO za obec-placená

17 500,0
17 500,0

org

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.4.
čerpání

5 745,0
5 745,0

23 245,0
23 245,0

23 245,0
23 245,0

paragraf položka
600
6399
5362

částka
5 745,0

ÚZ

1122

5 745,0

daň PO za obec
rozpočtová skladba
výdaje – daň PO za obec

změna

příjmy – daň PO za obec

23 245,0
23 245,0

RO č. 30 ve výši 750 000,- Kč
Přesun finančních prostředků z příspěvku na provoz příspěvkové organizace MěKS
Strakonice do rozpočtu odboru ŠCR na zajištění provozu Strakonické televize, s. r.o. Od
1.4.2015 budou veškeré výdaje i příjmy probíhat přes STTV s.r.o., tedy nikoliv
prostřednictvím MěKS, služby objednané městem budou hrazeny přímo z rozpočtu města.
(v tis. Kč)
text

kryto

schv.rozp.

ŠCR – služby prostř. STTV s.r.o.

0,0
15 000,0

MěKS - provoz
rozpočtová skladba
výdaje - ŠCR – služby STTV s.r.o.

org
201

výdaje – MěKS - provoz

změna
750,0
-750,0

rozp. po skutečnost předpoklad
čerpání
změně
k 29.4.
750,0
14 250,0

paragraf položka
částka
3341
5xxx
750,0

1078

3319

5331

0,0
3 000,0

750,0
14 250,0

ÚZ

-750,0

RO č. 31 ve výši 600 000,- Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Výměna výdejního pultu ve školní jídelně
ZŠ F. L. Čelakovského, budova v Jezerní ulici“. V rámci realizace akce dojde k výměně
stávajícího nevyhovujícího pultu včetně instalace rolety a další stavební úpravy. Rozpočtové
opatření bude částečně kryto odvodem z investičního fondu ZŠ F. L. Čelakovského ve výši
300 000,- Kč, částečně vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových
organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši 300 000,- Kč.
(v tis. Kč)
text

kryto

schv.rozp.

ZŠ FLČ – výměna jídelního pultu

0,0
0,0
700,0

ŽŠ FLČ-odvod z IF
vratka PO
rozpočtová skladba
výdaje - jídelní pult ZŠ FLČ

org

změna
600,0
300,0
300,0

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.4.
čerpání
600,0
300,0
1 000,0

paragraf položka
částka
777
3113
xxxx
600,0

příjmy – odvod z IF

1320

3113

2122

300,0

příjmy – vratky PO

xxxx

3xxx

2229

300,0

RO č. 32 ve výši 700 000,- Kč
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0,0
0,0
4 341,0
ÚZ

600,0
300,0
4 341,0

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „MŠ Stavbařů č.p. 213 – rekonstrukce
sociálního zařízení“. V rámci realizace akce dojde ke kompletní rekonstrukci sociálního
zařízení ve dvou podlažích. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných
účelových prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele.
(v tis. Kč)
text

kryto

schv.rozp.

MŠ Stavbařů-rekonstr.sociál.zař.

0,0
1 000,0

org

příjmy – vratky PO

rozp. po skutečnost předpoklad
čerpání
změně
k 29.4.

700,0
700,0

700,0
1 700,0

paragraf položka
777
3111
xxxx

částka
700,0

vratka PO
rozpočtová skladba
výdaje - MŠ Stavbařů - sociály

změna

xxxx

311x

2229

0,0
4 341,0

700,0
4 341,0

ÚZ

700,0

RO č. 33 ve výši 3 700 000,- Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Oprava vodovodu LT 400 v prostoru
kolejiště“. Oprava bude spočívat v napojení stávajícího vodovodu a uložení nového potrubí
vodovodu LT 400 do nově protlačené chráničky v těsném souběhu se stávající pod kolejištěm.
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)
text

upr.rozp. změna

kryto

Oprava vodovodu v prostoru kolejiště

3 700,0
minulá léta

rozpočtová skladba
výdaje - oprava vodovodu
financování - použití prostř. minulých let

org

3 700,0
3 700,0

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.4.
čerpání
3 700,0

0,0

3 700,0

paragraf položka částka
728
2310
5171 3 700,0
8115 3 700,0

RO č. 34 ve výši 700 000,- Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Snížení energetické náročnosti
Základní školy Dukelská, Strakonice“. Stavební úpravy představují kompletní zateplení
objektu a výměnu oken a dveří v objektu prvního stupně. Uvedená částka je navržená ve
výši vlastního podílu města. Předpokládané celkové výdaje činí 4 300 tis. Kč, na akci je
požádáno o dotaci z OPŽP, jejíž výše by měla činit 3 600 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude
kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele.
(v tis. Kč)
text

kryto

Sníž.energ.náročnosti ZŠ Dukelská
vratka PO
rozpočtová skladba
výdaje – Sníž. energ.nár. ZŠ Dukelská
příjmy - vratky PO

org
775
xxxx

upr.rozp. změna
0,0
1 700,0

700,0
700,0

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.4.
čerpání
700,0
2 400,0

0,0
4 341,0

700,0
4 341,0

paragraf položka částka
3113
xxxx
700,0
311x
2229
700,0

RO č. 35 ve výši 1 167 000,- Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Zateplení a výměna oken MŠ A.B.
Svojsíka, Strakonice“. Stavební úpravy představují kompletní zateplení objektu a výměnu
oken a dveří. Uvedená částka je navržená ve výši vlastního podílu města. Předpokládané
celkové výdaje činí 4 800 tis. Kč, na akci je požádáno o dotaci z OPŽP, jejíž výše by měla
činit 3 633 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných účelových
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prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele.
(v tis. Kč)
text

kryto

upr.rozp. změna

Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka

0,0
2 400,0

vratka PO
rozpočtová skladba
výdaje – MŠ A.B.Svojsíka - zateplení
příjmy – vratky PO

org
776
xxxx

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.4.
čerpání

1 167,0 1 167,0
1 167,0 3 567,0

0,0
4 341,0

1 167,0
4 341,0

paragraf položka částka
3111
xxxx 1 167,0
311x
2229 1 167,0

RO č. 36 ve výši 37 000 000,- Kč (Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad,
Strakonice) - Uvedené rozpočtové opatření bylo staženo z programu jednání (viz zápis
z jednání ZM 13.5.2015)
II. Ukládá
finančnímu odboru RO č. 29 – 35 provést.
III. Bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření za rok 2015.
13) Zápis č. 3 ze zasedání Finančního výboru dne 2.4.2015
Usnesení č.124/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č. 3 ze zasedání Finančního výboru dne 2.4.2015
14) Dotace pro TJ/SK na nájemné
Usnesení č.125/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 344 400 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113,
386 01 Strakonice, IČO: 423 86 748 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
(STARZ) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.
II. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 88 350 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512,
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ)
pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.

III. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 86 950 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417,
386 01 Strakonice, IČO: 606 50 834 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
(STARZ) pro kategorie žactva a dorostu Fbc Strakonice za I. čtvrtletí 2015
IV. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 69 090 Kč SK Fight Pro Strakonice, Alf. Šťastného 476, 386 01
Strakonice, IČO: 266 74 190 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
(STARZ) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015
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V. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 146 320 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 228 90 947 na nájemné ve sportovních zařízeních
města Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015
VI. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 1 413 750 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01
Strakonice, IČO: 466 87 769 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
(STARZ) pro kategorie žactva, dorostu a juniorů za prosinec 2014 a za I. čtvrtletí 2015
VII. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 260 400 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO:
004 75 921 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a
dorostu oddílu házené za I. čtvrtletí 2015

VIII. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 596 601 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01
Strakonice, IČO: 168 20 088 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
(STARZ) pro kategorie žactva a dorostu oddílu plaveckých sportů za prosinec 2014 a za I.
čtvrtletí 2015
IX. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 93 750 Kč (prosinec 2014: 31 000 Kč, leden 2015: 29 250 Kč,
únor 2015: 19 500 Kč, březen 2015: 14 000 Kč) HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01
Strakonice, IČO: 466 87 769 na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem
pro kategorie dospělých za období prosinec 2014-březen 2015
X. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 104 550 Kč (prosinec 2014: 22 550 Kč, leden 2015: 27 675 Kč, únor
2015: 18 450 Kč, březen 2015: 35 875 Kč) TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01
Strakonice, IČO: 168 20 088 na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro
kategorie dospělých oddílu plaveckých sportů za období prosinec 2014-březen 2015

XI. Souhlasí
s uzavřením Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města a pověřuje starostu města podpisem
těchto smluv v předloženém znění
XII. Ukládá
odboru školství a cestovního ruchu provést schválená usnesení

15) Jmenování politika Zdravého města Strakonice
Usnesení č.126/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Jmenuje
místostarostu města Milana Jungvirta politikem zodpovědným za projekt Zdravé město
Strakonice a místní Agenda 21

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

Milan Jungvirt v.r.
místostarosta
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