- 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 8. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 21.10.2015 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Strakonice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Program:

Usnesení č.201/ZM/2015

Zahájení jednání

1) Odbor školství a CR
1) Dotace pro oblast kultury v roce 2016
2) Dotace pro oblast tělových. a sportu a ostatních volnočasových aktivit v roce 2016
Usnesení č.202/ZM/2015 – č.203/ZM/2015

2) Kancelář starosty
1) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (ROS a.s.)
2) Přísedící u Okresního soudu

Usnesení č.204/ZM/2015 – č.205/ZM/2015

3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2015

Usnesení č.206/ZM/2015

4) Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti odpadového
hospodářství uzavřené dne 21.05.2002
Usnesení č.207/ZM/2015

5) Majetkové záležitosti
6) Rozpočtová opatření

Usnesení č.208/ZM/2015 – č.229/ZM/2015
Usnesení č.230/ZM/2015

7) Zápis č.5/2015 ze zasedání Finančního výboru dne 16.9.2015

Usnesení č.231/ZM/2015

8) Zápis č.6/2015 ze zasedání Kontrolního výboru dne 27.8.2015

Usnesení č.232/ZM/2015

Zahájení jednání
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 2.9. 2015 p. Christelbauer, Mgr. Bernad ověřili
příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č.201/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
program jednání včetně navržených úprav 8. zasedání Zastupitelstva města Strakonice
(viz zápis)
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení : Bc. Chvosta, Mgr. Sosna, pí Brejchová
b) ověřovatele zápisu : p. Štrébl, Mgr. Svoboda
c) volební komisi : p. Eigner, Ing. Joza, p. Zoch
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1) Odbor školství a CR
1) Dotace pro oblast kultury v roce 2016
Usnesení č.202/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o záměru města Strakonice poskytnout dotace pro oblast kultury v roce 2016.
II. Ukládá
odboru školství a cestovního ruchu ve spolupráci s Komisí pro kulturu města Strakonice
předložit Dotační program města Strakonice na podporu kultury pro rok 2016 na jednání
Zastupitelstva města Strakonice dne 16. prosince 2015.
2) Dotace pro oblast tělových. a sportu a ostatních volnočasových aktivit v roce 2016
Usnesení č.203/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o záměru města Strakonice poskytnout dotace pro oblast tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit v roce 2016.
II. Ukládá
odboru školství a cestovního ruchu ve spolupráci s Komisí pro sport města Strakonice
předložit Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2016 na jednání Zastupitelstva města Strakonice dne
16. prosince 2015.
2) Kancelář starosty
1) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (ROS a.s.)
Usnesení č.204/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o společnosti s majetkovým podílem města a jejím výsledku hospodaření za rok
2014:
- Recyklace odpadů a skládky a.s.
2) Přísedící u Okresního soudu
Usnesení č.205/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Volí
na 4 – leté volební období níže uvedenou přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
Mgr. Andreu Karlovcovou,
3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2015
Usnesení č.206/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol. r. 2015
II. Schvaluje
vyřazení 115 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení
III. Revokuje
usnesení č. 761/ZM2009, 63/ZM/2011, 308/ZM/2012, 702/ZM2014, 709/ZM2014,
744/ZM/2014
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IV. Vyřazuje
usnesení č. 909/ZM/2006, 672/ZM/2014 z evidence usnesení
V. Schvaluje
vyřazení usnesení č. 145/ZM/2015 do evidence usnesení s trvalou platností
VI. Ukládá
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 146 nesplněných usnesení
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení
4) Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002
Usnesení č.207/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového
hospodářství uzavřené dne 21.05.2002, jehož předmětem je zřízení překladiště na přechodnou
dobu
II. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného dodatku
5) Majetkové záležitosti
1) Manželé Libor a Marcela Štětkovi– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.208/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1275/1 a částí pozemku p.č. 1332/2 a p.č. 1275/2 o celkové výměře
cca 500 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků pč. 1275/1, p.č. 1332/2 a 1275/2 v k.ú.
Dražejov u Strakonic.
2) Pan Michal Hokr– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č.209/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1269/133 o výměře 399 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
II. Souhlasí
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
3) Žádost o odprodej pozemků parc. č. 1011/25 a 1018/22 v kat. území Dražejov u
Strakonic o celkové výměře 11 m2
Usnesení č.210/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej nově vytvořené pozemkové parcely č. 1011/25 o výměře 9 m2
(parcela vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 102818/2015 oddělením z parc.č. 1011/16) a nově vytvořené pozemkové parcely č. 1018/22 o
výměře 2 m2 (parcela vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č.
plánu 1028-18/2015 oddělením z parc.č. 1018/3), vše v kat. území Dražejov u Strakonic.
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II. Souhlasí
s umístěním stavby oplocení na výše uvedených pozemcích parc. č. 1011/25 o výměře 9 m2
(parcela vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 102818/2015 oddělením z parc.č. 1011/16) a parc. č. 1018/22 o výměře 2 m2 (parcela vznikla
geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1028-18/2015 oddělením
z parc.č. 1018/3), vše v kat. území Dražejov u Strakonic, aby stavební úřad mohl povolit
pokračování stavby dříve než dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve
prospěch žadatelů. Souhlas je podmíněn uzavření kupní smlouvy s žadateli.
4) Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Kání Vrch p.č. 1208/5 v kat. území Strakonice
Usnesení č.211/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. 1208/5 v kat. území Strakonice, a to
z důvodu ponechání tohoto pozemku jako rezervní plochy (zejména zřízení kompostárny).
5) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786, se sídlem Písecká 506, Strakonice – vyhlášení
záměru na prodej pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 a pozemku p.č. 1342/9 o
výměře 166 m2 , vše v k.ú. Strakonice
Usnesení č.212/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 (oddělen
geometrickým plánem z pozemku p.č. 1342/6) a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2
(oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 1342/5), vše v k.ú. Strakonice.
6) Manželé Jiří a Michaela Klasovi– směna částí pozemků p.č. 600/2 a p.č. 600/1, vše
v k.ú. Strakonice v souvislosti s plánovanou stavbou „Most ev. č. 173 - 001 Strakonice“ vyhlášení záměru
Usnesení č.213/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 600/2 o výměře o výměře cca 90 m2 , který
je ve vlastnictví města Strakonice, za část pozemku p.č. 600/1 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú.
Strakonice.
7) RI PARTNERS s.r.o., IČ: 24777374, zastoupena jednatelem panem Radimem
Žahourem, se sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha – vyhlášení záměru na směna
pozemků
Usnesení č.214/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, p.č.1371/66 o výměře cca 70 m2, p.č. 1371/71 o výměře cca
22 m2 a p.č. 353/8 (oddělen GP z p.č. 353/3) o výměře 245 m2, vše v k ú. Strakonice.
8) Pan Jakub Viták– žádost o prodej pozemku
zastupitelstvo města po projednání odložilo výše uvedenou problematiku na příští jednání ZM
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9) Pan Jiří Chalupa– žádost o prodej pozemku
zastupitelstvo města po projednání odložilo výše uvedenou problematiku na příští jednání ZM
10) Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové - nabídka lesního pozemku p.č. 817 o výměře 5 157 m2 v k.ú. Modlešovice
Usnesení č.215/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s výkupem lesního pozemku p.č. 817 o výměře 5 157 m2 v k.ú. Modlešovice za cenu
41.000,-Kč od společnosti Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, se sídlem Přemyslova
1106/19, Hradec Králové a tudíž nesouhlasit s účastí města Strakonice ve výběrovém řízení
na prodej předmětného pozemku.
11) Nemocnice Strakonice a.s., IČ: 26095181, zastoupena předsedou představenstva
MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice –
bezúplatný převod pozemku p.č. 588/33 o výměře 1084 m2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č.216/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Strakonice a Nemocnicí
Strakonice a.s., IČ: 26095181, zastoupenou předsedou představenstva MUDr. Bc. Tomášem
Fialou, MBA, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatný
převod pozemku p.č. 588/33 o výměře 1084 m2 v k.ú. Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 (54,10 m2) ul. Mlýnská,
Strakonice I
Usnesení č.217/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) ul. Mlýnská, 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 Jiřímu Vykutilovi, za cenu 666.113,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Jiřím Vykutilem, jejímž předmětem
bude prodej b.j. 021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 666.113,-Kč,
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s panem Jiřím Vykutilem, jejímž předmětem bude prodej b.j.
021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 666.113,- 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. 021 o velikosti 2+1 (54,10 m2) ul. Mlýnská, Strakonice
I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá.
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V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
13) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 016 o velikosti 3+1 (78,20 m2) ul. Spojařů,
Strakonice I
Usnesení č.218/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) ul. Spojařů, Strakonice I, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb.,
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) p. Michalu Suchánkovi, za cenu 993.000,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Michalem Suchánkem,jejímž předmětem
bude prodej b.j. 016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) ul. Spojařů, Strakonice I, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 993.000,-Kč,
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s p. Michalem Suchánkem, jejímž předmětem bude prodej b.j.
016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) ul. Spojařů, Strakonice I, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 993.000,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě,
že zájemce o koupi bytové jednotky č. 016 o velikosti 3+1 (78,20 m2) ul. Spojařů, Strakonice
I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
14) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) ul. Petra Bezruče,
Strakonice I
Usnesení č.219/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) ul. P. Bezruče, 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 Kamilu Švihovcovi, za cenu 272.000,-Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Kamilem Švihovcem, jejímž
předmětem bude prodej b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) ul. Petra Bezruče, Strakonice
I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu
272.000,-Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení
této smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s panem Kamilem Švihovcem, jejímž předmětem bude prodej
b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) ul. Petra Bezruče, Strakonice I, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 272.000,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě,
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že zájemce o koupi bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) ul. Petra Bezruče,
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
15) Manželé Miloslava a Václav Švehlovi– žádost o odkoupení bytu
Usnesení č.220/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s prodejem bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 a výměře 69,40 m2 v ul. Mlýnská,
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manželům Václavu a
Miloslavě Švehlovým, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 631.430,- Kč.
Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Václavem a Miloslavou Švehlovými,
Mlýnská 1065, Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 022/1065 o velikosti 3+1
(69,40 m2) v domě č.p. 1065, ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku, za cenu 631.430,-Kč, v případě, že manž. Švehlovi
písemně požádají o vyhotovení této smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s manž. Václavem a Miloslavou Švehlovými, jejímž předmětem
bude prodej b.j. 022/1065 o velikosti 3+1 (69,40 m2) ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 631.430,- Kč.
IV. Souhlasí
se zřízením zástavního práva k b.j. ve vlastnictví města Strakonice, č. bytu 022/1065 v domě
ul. Mlýnská o velikosti 3+1 (69,40 m2), včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že manž.
Václav a Miloslava Švehlovi, o to písemně požádají.
V. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
16) JUDr. Jana Kopencová – pozůstalost po paní Věře Gečejové,
Usnesení č.221/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s tím, že práva a povinnosti z dále uvedené smlouvy o budoucí darovací smlouvě jsou
předmětem dědění. Jedná se o smlouvu, kterou se město Strakonice zavázalo převést darem
po vyzvání v ujednané lhůtě do 1 měsíce po uplynutí doby trvání nájmu na dědice
zůstavitelky byt č. 20 o velikosti 1+1 ul. Bezděkovská ve Strakonice II.
17) Pan Josef Vokáč, - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 117/1 o
výměře 5 928 m2 v k.ú. Hajská
Usnesení č.222/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výmazem předkupního práva pro město Strakonice k pozemku p.č. 117/1 o výměře 5
928 m2 v k.ú. Hajská, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění.
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18) Pan Petr Šebesta, - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 116/2 o
výměře 1 030 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic
Usnesení č.223/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s výmazem předkupního práva pro město Strakonice k pozemku p.č. 116/2 o výměře
1 030 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
19) Žádost o prodloužení termínu dostavby rodinného domu – lokalita Jezárky
Usnesení č.224/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Strakonice
a manželi Martinem Halamou a Štěpánkou Halamovou, jehož předmětem bude posunutí
termínu dokončení stavby rodinného domu na parc.č. 1371/77 v k.ú. Strakonice (lokalita
Jezárky) do 30. května 2016.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
20) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy
v souladu se Zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
Žadatel:
Lenc Pavel
Jeřábek Vladimír
Usnesení č.225/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní smlouvy v souladu
se Zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně po kolaudaci stavby
s uzavřením Darovací smlouvy v souvislosti s převodem vodohospodářského majetku do
vlastnictví města Strakonice. Předmětem daru je vodovodní řad – potrubí rPE 40 x 3,6
ukončen odvzdušňovacím hydrantem v celkové délce 55 m a dále kanalizační řad – potrubí
DN 250 a DN 300, jednotná kanalizace v celkové délce 54 m. Podmínkou uzavření darovací
smlouvy je zřízení věcného břemene vedení, údržby a správy výše uvedených inženýrských
sítí na pozemcích ve vlastnictví pana Pavla Lence a pana Vladimíra Jeřábka, tedy pozemek
p.č. dle KN 1070/12 a dále p.č. dle KN 1059 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační řad
v souvislosti s majetkoprávním převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města
Strakonice na pozemku p.č. dle 1070/12 a dále p.č. dle KN 1059 vše v k.ú. Dražejov u
Strakonic.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv.
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21) Žádost o uzavření smlouvy darovací v souvislosti s převodem vodovodního a
kanalizačního řadu.
Žadatel:
Ing. Martin Mikeš,
Ing. Karolína Mikešová,
Usnesení č.226/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy v souvislosti s převodem vodohospodářského majetku do
vlastnictví města Strakonice. Předmětem daru je vodovodní řad – potrubí Pe 32 x 3,0 v délce
cca. 7 m a dále kanalizační řad – potrubí PVC DN 150 v délce cca. 5 m. Podmínkou uzavření
darovací smlouvy je zřízení věcného břemene vedení, údržby a správy výše uvedených
inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví pana Ing. Martina Mikeše a paní Ing. Karolíny
Mikešové,- tedy pozemek p.č. dle KN 625/1 k.ú. Strakonice.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační řad
v souvislosti s majetkoprávním převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města
Strakonice na pozemku p.č. dle KN 625/1 k.ú. Strakonice
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv
22) Žádost o poskytnutí dotace – Tělocvičná jednota Sokol
Usnesení č.227/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol, IČ 60829265, Na Stráži 340, 386 01
Strakonice, ve výši 500.000,- Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na rekonstrukci
sociálního zařízení v restauraci, aby mohl být zajištěn její provoz při akcích společenského a
sportovního charakteru. Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 370.000,- Kč, další část
finančních prostředků bude použita na provoz Sokolovny.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Strakonice jako
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol, IČ 60829265, Na Stráži 340, 386 01
Strakonice, jako příjemcem, ve výši 500.000,- Kč za podmínek a ve znění dle přílohy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dotaci.
23) Převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“
Usnesení č.228/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
část usnesení zastupitelstva města č. 112/ZM/2011 ze dne 15. a 16.6.2011, týkající převodu
pozemků p.č. st. 2933 o výměře 20 m2, p.č. st. 2934 o výměře 18 m2, p.č. st. 2935 o výměře
18 m2, p.č. st. 2936 o výměře 18 m2, p.č. st. 2937 o výměře 18 m2, p.č. st. 2938 o výměře
20 m2, p.č. st. 2939 o výměře 20 m2, p.č. st. 2940 o výměře 18 m2, p.č. st. 2941, o výměře
18 m2, p.č. st. 2942 o výměře 18 m2, p.č. st. 2943 o výměře 18 m2, p.č. st. 2944 o výměře
20 m2, p.č. st. 2945 o výměře 20 m2, p.č. st. 2946 o výměře 18 m2, p.č. st. 2947 o výměře
18 m2, p.č. st. 2948 o výměře 18 m2, p.č. st. 2949 o výměře 18 m2, p.č. st. 2950 o výměře
20 m2, p.č. st. 2951 o výměře 20 m2, p.č. st. 2952 o výměře 18 m2, p.č. st. 2953 o výměře
18 m2, p.č. st. 2954 o výměře 18 m2, p.č. st. 2955 o výměře 18 m2, p.č. st. 2956 o výměře
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20 m2, p.č. st. 2961 o výměře 17 m2, p.č. st. 2962 o výměře 17 m2, p.č. st. 2963 o výměře
17 m2, p.č. st. 2964 o výměře 17 m2, p.č. st. 2965 o výměře 19 m2, p.č. st. 2966, o výměře
17 m2, p.č. st. 2967 o výměře 17 m2, p.č. st. 2968 o výměře 19 m2, p.č. st. 2969 o výměře
17 m2, p.č. st. 2970 o výměře 17 m2, p.č. st. 2971 o výměře 17 m2, p.č. st. 2972, o výměře
18 m2, p.č. st. 2973 o výměře 18 m2, p.č. st. 2974 o výměře 17 m2, p.č. st. 2975 o výměře
19 m2, p.č. st. 2976 o výměře 18 m2, p.č. st. 2977 o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 1066/3
o výměře cca 1600 m2 (část v okolí garáží umístěných na pozemcích p.č. st. 2933 až p.č. st.
2956 a p.č.st. 2961 až p.č.st. 2977), vše v k.ú. Strakonice, od Českých drah, a.s. se sídlem
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město na město Strakonice.
1) Prodej areálu „Strakonice – Kasárna II“
Usnesení č.229/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Souhlasí
s podáním přihlášky do výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi areálu bývalých
kasáren „Strakonice – Kasárna II“ (77150820 (VS)) za podmínek stanovených ve výběrovém
řízení, za minimální kupní cenu ve výši 12.949.490,- Kč.
Dle LV č. 1229 pro kat. území Nové Strakonice areál v ulici Tovární tvoří následující
nemovitosti:
- pozemek parc.č. st. 473/4 o výměře 456 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
včetně budovy čp. 395 ve Strakonicích II, způsobem využití ubytovací zařízení,
- pozemek parc.č. st. 1156 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
včetně budovy bez čp/če se způsobem využití ubytovací zařízení
- pozemek parc.č. st. 1157 o výměře 460 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- budova bez čp/če se způsobem využití garáž na parc.č. st. 1157 a st. 1159
(parcela č. st. 1159 je ve vlastnictví jiného vlastníka),
- pozemek parc.č. st. 1158 o výměře 556 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
včetně budovy bez čp/če se způsobem využití jiná stavba,
- pozemek parc.č.764/1 o výměře 7583 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 599/2 o výměře 1021 m2 , trvalý travní porost,
vše v kat. území Nové Strakonice.
II. Souhlasí
se složením kauce 100.000,-Kč dle podmínek uvedených v oznámení výběrového řízení
Ministerstva obrany ČR. Částka bude kryta z položky „výkupy“.
III. Pověřuje
RM jednáním s Ministerstvem obrany ČR o výhodnějších podmínkách převodu areálu
bývalých kasáren „Strakonice – Kasárna II“ do vlastnictví města Strakonice.
IV. Pověřuje
RM rozhodnout o nepodání přihlášky do výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi areálu
bývalých kasáren „Strakonice – Kasárna II“ v případě nevyjednání výhodnějších podmínek
převodu do vlastnictví města Strakonice.
6) Rozpočtová opatření
Usnesení č.230/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 112 ve výši 1 556 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru, akce „Kruhová křižovatka
Katovická“. Ve schváleném rozpočtu je akce rozpočtována na paragrafu komunikace,
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uvedená částka se týkala úpravy stávající stoky, tudíž je nutné ji přeúčtovat na paragraf
odpadních vod.
(v tis. Kč)
text

kryto

Kruh.křiž.Katovická-komunik
Křižovatka-odpadní vody
rozpočtová skladba
výdaje
výdaje

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 29.9.
čerpání
změně
3 670,0 -1 556,0 2 114,0
3 669,1
2 114,0
0,0 1 556,0 1 556,0
0,0
1 556,0

schváleno změna

org
731
731

paragraf
2212
2321

položka
6121
6121

částka
-1 556,0
1 556,0

RO č. 113 ve výši 337 000,- Kč
Navýšení příspěvku ZŠ Strakonice, Dukelská na dofinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ
Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“. V rozpočtu je na projekt
schváleno spolufinancování ve výši 470 000,- Kč, dotace se předpokládá ve výši 2 634 400,Kč, na základě výběrového řízení vzešla částka 3 441 300,- Kč. Rozpočtové opatření bude
kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)
text

schváleno změna

kryto

ZŠ Dukelská-Nejlepší škola..

470,0
Minulá léta

rozpočtová skladba
výdaje
fnancování – minulá léta

org

paragraf
1321
3113

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 29.9.
čerpání

337,0
337,0

807,0

položka
xxxx
8115

470,0

807,0

částka
337,0
337,0

RO č. 115 ve výši 500 000,- Kč
Poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL Strakonice, IČ 60829265, se sídlem Na Stráži 340, 386
01 Strakonice, ve výši 500 000,- Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na
rekonstrukci sociálního zařízení v restauraci, aby mohl být zajištěn její provoz při akcích
společenského a sportovního charakteru. Předpokládané náklady na rekonstrukci činí
370.000,- Kč, další část finančních prostředků bude použita na provoz Sokolovny.
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)
text

kryto

TJ SOKOL - dotace

upr.rozp. změna
34,0

Minulá léta
rozpočtová skladba
výdaje

org

500,0

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 7.10.
čerpání
změně
534,0

paragraf položka částka
700

financování – minulá léta

34,0

534,0

500,0

3419

xxxx

500,0

8115

500,0

ÚZ

RO č. 116 ve výši 900 000,- Kč
Finanční prostředky na pořízení „Městského informačního a orientačního systému“. V rámci
akce budou vyrobeny a osazeny plakátovací plochy, předpokládaný počet 30 ks v maximální
ceně 30 000,- Kč za jednu plochu. K 30. 11. 2015 dojde k ukončení nájemních smluv mezi
městem Strakonice a společnostmi RENGL, s.r.o., Liberec a VERBA KRUMLOV s.r.o.,
jejichž předmětem je užívání pozemků za účelem umístění 30-ti plakátovacích ploch ve
vlastnictví společností. Důvodem k podání výpovědi byla vysoká cena za výlep plakátů a
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nespolehlivost při výlepu. Záměrem města je vyrobení a provozování vlastních plakátovacích
ploch. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)
text

kryto

MIOS – plakátovací plochy (30 ks)

upr.rozp. změna
0,0

Minulá léta
rozpočtová skladba
výdaje

org

rozp.
skutečnost předpoklad
po
k 7.10.
čerpání
změně

900,0

900,0

financování – minulá léta

900,0

900,0
paragraf položka částka

719

0,0

3639

xxxx

900,0

8115

900,0

ÚZ

II. Odkládá
RO č. 114
Poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice, a.s., IČ 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386
29 Strakonice, na pořízení zdravotnické techniky – SpyGlass, sloužící k endoskopii
žlučových cest a pankreatického vývodu a na spolufinancování nákupu nového sanitního
vozu. Žádosti o poskytnutí dotací podaných Nemocnicí Strakonice jsou přílohou materiálu
č. 8/6.
III. Ukládá
Finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 112 – 113 a 115 - 116 provést.
IV. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření za rok 2015.
7) Zápis č.5/2015 ze zasedání Finančního výboru dne 16.9.2015
Usnesení č.231/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č. 5/2015 z Finančního výboru včetně přiloženého dopisu ze dne 16. 9. 2015.
8) Zápis č.6/2015 ze zasedání Kontrolního výboru dne 27.8.2015
Usnesení č.232/ZM/2015
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č. 6/2015 z Kontrolního výboru ze dne 27. 8. 2015.

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

Milan Jungvirt v.r.
místostarosta
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