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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 7. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 2.9.2015 ve velké zasedací  místnosti 

MěÚ Strakonice 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------    
 
Program: 
 

Zahájení jednání               Usnesení č.169/ZM/2015 
 
1) Teplárna Strakonice a.s. – informace      
         Usnesení č.170/ZM/2015 
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS  
    Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar a.s.)   
         Usnesení č.171/ZM/2015 
3) Zápis z jednání kontrolního výboru 5/2015 ze dne 2.7. 2015   
         Usnesení č.172/ZM/2015 
4) MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2015   
         Usnesení č.173/ZM/2015 
5) a) Vedení kroniky města          
         Usnesení č.174/ZM/2015 
    b) Poskytnutí dotace z rozpočtu města      
         Usnesení č.175/ZM/2015 
6) Majetkové záležitosti         
      Usnesení č.176/ZM/2015 – č.197/ZM/2015 
7) Rozpočtová opatření        
         Usnesení č.198/ZM/2015 
8) Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 2953/04/5226 (nákup Pivovaru Strakonice) a Dodatek     
    č. 3  k úvěrové smlouvě č. 1877/09/5226 (výstavba ZŠ Povážská)    
         Usnesení č.199/ZM/2015 
9) Dodatek zřizovací listiny č. 7 MěÚSS Strakonice    
         Usnesení č.200/ZM/2015 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 17.6. 2015 p. Eigner a p. Zoch ověřili příslušný 
zápis z jednání ZM. 
Usnesení č.169/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 7. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
(viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Ing. Moučka, Mgr. Svoboda, p. Zach DiS. 
b) ověřovatele zápisu :  p. Christelbauer, Mgr. Bernad 
c) volební komisi : p. Štrébl, Mgr. Sosna, p. Zoch 
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1) Teplárna Strakonice a.s. – informace      
Usnesení č.170/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu generálního ředitele Ing. Motla a obchodního ředitele p. Eignera o současné situaci 
v Teplárně Strakonice a.s. 
II. Bere na vědomí 
dotazy zastupitelů města Strakonice, které budou následně písemně zodpovězeny 
 
2) Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS  
    Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar a.s.)   
Usnesení č.171/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol.s majetkovým podílem města a jejich výsledku hospodaření za rok 2014: 
- Odpady Písek s.r.o. 
- ST TV s.r.o. 
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.    
- Technické služby Strakonice s.r.o. 
 
3) Zápis z jednání kontrolního výboru 5/2015 ze dne 2.7. 2015   
Usnesení č.172/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.5/2015 z jednání kontrolního výboru ze dne 2. 7. 2015. 
 
4) MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2015   
Usnesení č.173/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2015, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů. 
 
5) a) Vedení kroniky města  
Usnesení č.174/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje 
vedením kroniky města od roku 2015 Mgr. Marcelu Křiváčkovou. 
II. Souhlasí 
s plněním úkolů letopisecké komise Komisí pro kulturu města Strakonice. 
        
b) Poskytnutí dotace z rozpočtu města  
Usnesení č.175/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši ve výši 75 000 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost kroužku florbalu (Fbc 
Strakonice) v házenkářské hale v Máchově ulici a v tělocvičně v Lidické ulici ve Strakonicích 
v období od dubna 2015 do června 2015. 
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II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 352 500 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO: 466 87 769 na úhradu pronájmu ledové plochy ve Strakonicích pro 
organizovanou sportovní činnost mládeže v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015. (Bude 
řešeno RO č. 94.) 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 144 350 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 168 20 088 na pronájem bazénu STARZu Strakonice pro tréninky a soutěžní 
utkání osmi mládežnických družstev vodního póla a plavců v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 
2015. (Bude řešeno RO č. 94.)  
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města podpisem předmětných 
smluv.  
V. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu provést schválená usnesení. 
     

6) Majetkové záležitosti  
1) Pan Petr Polák,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.176/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 100 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
2) Pan Prof. MUDr. Alois Martan, DrSC, zastoupený na základě plné moci panem Mgr. 
Vladimírem Mourkem,– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.177/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice a ponechat tento 
pozemek jako rezervní pozemek města  Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice.  
 
3) RI PARTNERS s.r.o. , zastoupená jednatelem p. Radimem Žahourem, se sídlem 
Libušská 220/234, Libuš, Praha 4 – žádost o směnu pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č.178/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na budoucí směnu části pozemku  p.č.  1371/130  o výměře cca 480  m2, 
pozemku  p.č. 1371/114  o výměře 62 m2 a pozemku  p.č. 1371/70 o výměře 26 m2, vše ve 
vlastnictví města Strakonice, za části pozemků p.č. 1371/113 o výměře cca 83 m2, p.č. 
1371/33  o výměře cca 39 m2  a p.č. 353/3 o výměře cca 249 m2, vše v k ú. Strakonice. 
 
4) Pan Ladislav Petrů,– žádost o prodej pozemku 
Usnesení č.179/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice, lokalita Mušky, o výměře 830 m2, 
panu Ladislavu Petrů, vzhledem k tomu, že již došlo k prodeji pozemku v této lokalitě 
společnosti EVANI DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře 114/46, Malá Strana, 
11800 Praha 1, kde je žadatel jednatelem.  
II. Souhlasí 
s vyřazením  žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice.   
 
5)  Vlastníci  bytových  jednotek,  s podílem  na  společných  částech domu a pozemku, 
bytového domu  čp. 1247 na p.č. st. 3423,  pozemku p.č. st. 3423, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice 
Usnesení č.180/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem  části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům 
bytových jednotek domu č.p. 1247, ul. Obránců míru, 386 01 Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením  žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.   
 
6) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, 
bytového domu čp. 1249 na p.č. st. 3421, pozemku p.č. st. 3421, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice 
Usnesení č.181/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům 
bytových jednotek domu č.p. 1249, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením  žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.   
 
7) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, 
bytového domu čp. 1250 na p.č. st. 3420, pozemku p.č. st. 3420, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice 
Usnesení č.182/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 239/48, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům 
bytových jednotek domu č.p. 1250, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s vyřazením  žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.   
 
 
8) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, 
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bytového domu čp. 1251 na p.č. st. 3419, pozemku p.č. st. 3419, vše v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice 
Usnesení č.183/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 239/48, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům 
bytových jednotek domu č.p. 1251, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyřazením  žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.   
 
9) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná  1003/7, IČ: 709 94 234 - prodej  pozemků  z  důvodu 
realizace stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“  
Usnesení č.184/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  prodejem níže uvedených pozemků: 
- p.č. 598/7 o výměře 3 m2 (oddělen GP z p.č. 598/4) v k.ú. Nové Strakonice 
- p.č. 628/136 o výměře 2 m2 (oddělen GP z p.č. 628/99) v k.ú. Nové Strakonice 
- p.č. 1066/140 o výměře 3 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice 
- p.č. 1066/141 o výměře 7 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice 
- p.č. 1066/142 o výměře 21 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice 

Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ: 709 94 234, za celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 
23.000,-Kč.  
Veškeré náklady na převod těchto pozemků hradí strana kupující, tj. SŽDC, s.o. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
10) Advokátní kancelář JUDr. Jitka Třeštíková, zastupující p. Oldřicha Podrabského,– 
nabídka dílu „k“ pozemku p.č. st. 204 v k.ú. Strakonice z důvodu narovnání hranic 
pozemků 
Usnesení č.185/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru, a to dílu „k“ o výměře 1 m2  pozemku p.č. st. 204 v k.ú. Strakonice, který je ve 
vlastnictví p. Oldřicha Podrabského, který bude přisloučen k pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. 
Strakonice, který ve vlastnictví města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
11) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice – bezúplatný převod pozemku p.č. 1066/98 v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č.186/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1066/98 o výměře 3 m2 v k.ú. Strakonice, od 
Jihočeského kraje, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice, na město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
12) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1066/113 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.187/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1066/113 o výměře cca 1260 m2 v k.ú. 
Strakonice, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, na město Strakonice. Přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
13) Převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“  
zastupitelstvo města po projednání k  výše uvedenému bodu nepřijalo žádné usnesení 
 
14) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328,  v zastoupení 
pana Miroslava Gieciho – žádost o směnu pozemků p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice a 
pozemku p.č. 600/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č.188/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Směnné smlouvy na směnu  pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice - ve vlastnictví města Strakonice za pozemek p.č. 600/3 o výměře 
65 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice – ve vlastnictví společnosti BENZINA, s.r.o., se 
sídlem Na Pankráci 127, Praha 4, IČ: 60193328 bez doplatku.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
15) Manželé Ing. 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  
Usnesení č.189/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením budoucí směnné smlouvy mezi městem Strakonice a manželi Ing. Miroslavem a 
Alenkou Beránkovými, jejímž předmětem bude budoucí směna 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 (vlastnictví manželů Beránkových), a to bez doplatku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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16) Manželé Miloslava a Václav Švehlovi,– žádost o odkoupení bytu 
zastupitelstvo města po projednání odkládá výše uvedený bod na další jednání ZM 
 
17) JUDr. Jan Mrázek, zastupující paní Milenu Eftimiadu Březnickou, - žádost o výmaz 
předkupního práva k pozemku p.č. 360/9 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.190/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva k  pozemku p.č. 360/9 o výměře 5254 m2 v  k.ú. Strakonice, 
zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění. 
 
18) 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.191/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 pozemků p.č. 1371/4 o výměře  cca 440 m2 , 
p.č. 1371/22 o výměře cca 61 m2 a p.č. 1371/25 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
Předpokládaná finanční náhrada za budoucí věcné břemeno celkem činí 57.068,- Kč vč. DPH 
v zákonné výši. Přesný rozsah a přesná finanční náhrada za zřízení věcného břemene budou 
stanoveny po vyhotovení geometrického plánu. 
II. Souhlasí 
se zněním výše uvedené smlouvy, ve které jsou uvedeny následující podmínky uzavření této 
smlouvy: 

- město Strakonice se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý den 
prodlení s předáním dokladů (geometrického plánu), na základě kterého bude 
zpracována smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

- město Strakonice se zavazuje ÚZSVM  ve lhůtě nejpozději do 6-ti měsíců od 
dokončení stavby předat protokol o převzetí stavby. Pro případ nesplnění této 
povinnosti je stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
19) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - výkup podílu o velikosti 717/12197 
k pozemku p.č. st. 2133/1, vše v k.ú. Strakonice SVM – úhrada daně z nabytí nemovité 
věci  
Usnesení č.192/ZM/2015 



 8 

zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou  daně  z nabytí  nemovité  věci, a to 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. 
 

20) Vyřazení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.193/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  vyřazením  níže uvedeného majetku města Strakonice s  pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč, který má ve správě org. STARZ Strakonice: 

• mobilní buňka – inv.č.  23/00-496, poř. cena 29.333,- Kč, r.poř. 1989 
• instalační buňka – inv. č. 22/50-5, poř. cena 71.400,- Kč, r.poř. 1992 

 
21) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.194/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- 
Kč: 
MÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční 1282, Strakonice: 
- salátový chlazený ostrov – poř. cena 146.475,- Kč, r. poř. 2001 
- sprchová kabina s WC mísou – 3 ks poř. cena á 131.141,70 Kč, r. poř. 2001 
- sprchový panel ke kabině – 3 ks poř. cena á 57.700,65 Kč, r. poř. 2001 
STARZ Strakonice: 
- mobilní buňka - poř. cena 36.830,- Kč, r.poř. 1996. 

 
22) Vyřazení majetku  s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č.195/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- Kč, jedná se      
o 2 soubory movitého majetku – soubor nábytku v celkové pořizovací hodnotě 433.680,- Kč a 
soubor elektrozařízení v celkové pořizovací hodnotě 250.810,- Kč, který má v současné době  
v užívání Muzeum středního Pootaví Strakonice. 
 
23) Změna katastrální hranice – revokace usnesení Zastupitelstva města č. 531/ZM/2013 
ze dne 12.6.2013 a dále revokace usnesení Zastupitelstva města č. 714/ZM/2014 ze dne 
11.6.2014 
Usnesení č.196/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 531/ZM/2013 ze dne 12.6.2013 a usnesení č. 714/ZM/2014 ze dne 11.6.2014. 
II. Souhlasí 
se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Pracejovice a katastrálním územím 
Střela, na základě které dojde k převodu pozemků p.č. dle KN st. 56/1, 599/23, 940, 1147 
(dříve p.č. st. 56/2), 601/3, 954/2, vše v k.ú. Pracejovice do katastrálního území Střela a dále k 
převodu pozemků p.č. dle KN 299/4, 299/5, 635, 633, 634, 639, 643, 636, 637, st. 267 (včetně 
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stavby), 262/23, 641, 638, 642, 640, 644, 262/25, vše v k.ú. Střela do katastrálního území 
Pracejovice. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem žádosti o změnu části katastrální hranice. 
 
24) ŘSD – Společné zadávací řízení na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů veřejné 
zakázky: „I/22 Strakonice“ 
Usnesení č.197/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „I/22 
Strakonice“ zpracovanou v rámci společného zadávacího řízení na základě uzavřené 
„Smlouvy o sdružení zadavatelů“ č. 2015-00045 mezi městem Strakonice a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice, IČ: 65993390, Lidická 49/110, 370 44 České 
Budějovice. Z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle § 16a se jedná o 
významnou veřejnou zakázku, u které probíhá navíc odsouhlasení ve vládě ČR a odsouhlasení 
odůvodnění veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle § 156, 
odst. 4 v zastupitelstvu města Strakonice. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této 
veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (90% nabídková cena stavby, 10% délka 
záruční doby). 
 
7) Rozpočtová opatření        
Usnesení č.198/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 94  ve výši  553 300,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na položce sport – dotace - STARZ, org. 213. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu pronájmu sportovních zařízení spravovaných STARZem 
Strakonice za měsíc prosinec 2015 pro organizace HC Strakonice a TJ FEZKO Strakonice  
(viz. materiál odboru ŠaCR č. 7/4 k projednání ZM dne 2. 9. 2015). Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR–sport-dotace-STARZ   9 297,0 553,3 9 850,3 9 191,5 9 850,3 
    Minulá léta  553,3    

        
rozpočtová skladba   org paragraf položka částka 

výdaje   213 3429 5222 553,3 

fnancování – minulá léta     8115 553,3 
RO č. 95  ve výši  1 400 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci stavby „Malá okružní křižovatka v ulici 
Ellerova a zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice“. Na zřízení 
bezpečnostních prvků město získalo dotaci z Jihočeského kraje ve výši 200 000,- Kč, 
v rozpočtu města je schváleno spolufinancování ve výši 307 000,- Kč. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

Okružní křiž.+bezp.prvky   507,0 1 400,0 1 907,0 0,0 1 907,0 
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    Minulá léta  1 400,0    

        
rozpočtová skladba   org paragraf položka částka 

výdaje   730 2223 6121 1 400,0 

fnancování – minulá léta     8115 1 400,0 
RO č. 96  ve výši  2 800 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci přestavby 1. nadzemního podlaží budovy 
azylového domu, ul. Budovatelská, Strakonice. Budou provedeny stavební úpravy zahrnující 
stavební práce, rozvody elektrické energie, instalace plynové kotelny, demontáže elektrických 
boilerů a nevyhovujících plynových přímotopů  a instalace bezpečnostních prvků. Součástí 
této přestavby bude i vybudování „noclehárny“. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

Přestavba 1. nadzemního 
podlaží azylového domu   0,0 2 800,0 2 800,0 0,0 2 800,0 
   Minulá léta  2 800,0    

        
rozpočtová skladba  org paragraf položka částka 

výdaje  757 4374 xxxx 2 800,0 

fnancování – minulá léta    8115 2 800,0 
RO č. 99 ve výši 750 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŽP na zajištění projekčních prací a potřebných úředních povolení 
na realizaci kompostárenské technologie a rozšíření kapacity sběrného dvora v lokalitě Kání 
vrch, v návaznosti na možnosti částečného financování tohoto investičního záměru 
z Operačního programu životní prostředí. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP - kompostárna  0,0 750,0 750,0 0,0 750,0 

     Minulá léta 0,0 750,0    
          

rozpočtová skladba   org paragraf položka ÚZ částka 
výdaje   4xx 372x 612x  750,0 

financování – minulá léta     8115  750,0 
RO  č. 100 ve výši  3 400 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Stavební úpravy objektu 1. stupně 
ZŠ Dukelská ve Strakonicích“. Akce je spolufinancována z Operačního programu Životního 
prostředí, přičemž do současnosti město Strakonice neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a do rozpočtu byly zařazeny pouze prostředky ve výši vlastního podílu města 
Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba v souladu se smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby dodržet data splatnosti faktur, je nezbytné rozpočet na výše uvedenou 
akci navýšit. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – ZŠ Dukelská - zateplení  700,0 3 400,0 4 100,00 54,5 4 100,0 

     Minulá léta 0,0 3 400,0    
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rozpočtová skladba   org paragraf položka ÚZ částka 

výdaje   775 3113 6121  3 400,0 

financování – minulá léta     8115  3 400,0 
RO  č. 101 ve výši  3 420 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Stavební úpravy MŠ A. B. 
Svojsíka č.p. 892, Strakonice“. Akce je spolufinancována z Operačního programu Životního 
prostředí, přičemž do současnosti město Strakonice neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a do rozpočtu byly zařazeny pouze prostředky ve výši vlastního podílu města 
Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba v souladu se smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby dodržet data splatnosti faktur, je nezbytné rozpočet na výše uvedenou 
akci navýšit. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.7. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – MŠ A.B. Svojsíka - zateplení  1 167,0 3 420,0 4 587,0 60,5 4 587,0 

     Minulá léta 0,0 3 420,0    
          

rozpočtová skladba   org paragraf položka ÚZ částka 
výdaje   776 3111 6121  3 420,0 

financování – minulá léta     8115  3 420,0 

II. Ukládá 
finančnímu odboru  RO č.  94 – 96 a 99 - 101 provést. 
III. Bere na vědomí 
přehled rozpočtových opatření za rok 2015. 
 
8) Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě č. 2953/04/5226 (nákup Pivovaru Strakonice) a 
Dodatek č. 3  k úvěrové smlouvě č. 1877/09/5226 (výstavba ZŠ Povážská)  
Usnesení č.199/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením úrokových sazeb, a to: 
a) u úvěru na „nákup Pivovaru Strakonice“ z původních 12-měsíční PRIBOR (0,48%) + 
marže 0,15% p.a., celkem 0,63 % p.a. na 3M PRIBOR (0,31%) + marže 0,15% p.a., celkem 
0,46% p.a. ke dni 31. 12. 2015 
b) u úvěru na „výstavbu ZŠ  Povážská“  z původních 3 M PRIBOR (0,31%) + marže 0,99% 
p.a., celkem 1,3% p.a. na 3 M PRIBOR (0,31%) + marže 0,37% p.a., celkem 0,68% p.a. ke 
dni 30. 9. 2015 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatků  k úvěrovým smlouvám, a to Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě                 
č. 2953/04/5226 na nákup Pivovaru Strakonice a Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě                   
č. 1877/09/5226 na výstavbu ZŠ  Povážská. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených dodatků k úvěrovým smlouvám. 
 
9) Dodatek zřizovací listiny č. 7 MěÚSS Strakonice    
Usnesení č.200/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje 
dodatek zřizovací listiny č. 7 Městského ústavu sociálních služeb Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku  
III. Ukládá 
finančnímu odboru zajistit příslušnou změnu v Obchodním rejstříku.  
 
  
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.         Milan Jungvirt v.r. 
            starosta                                 místostarosta 


