Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu
osobních údajů
Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 23.5.2018 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Strakonice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
Zahájení jednání

Usnesení č.764/ZM/2018

1) Starosta
 Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s.
Usnesení č.765/ZM/2018

2) Odbor rozvoje
 Vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice
Usnesení č.766/ZM/2018

3) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č.767/ZM/2018

4) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 55, č. 56 a č.69
Usnesení č.768/ZM/2018

Zahájení jednání
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvolených ověřovatelů zápisu ze zasedání ZM 14.2.2018
p. Eignera a RNDr. Havla, nemohlo být učiněno ústní sdělení ověřovatelů o posouzení souladu
zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam, avšak na zasedání ZM 18.4.2018 bylo
zkonstatováno, že tito ověřovatelé zápis podepsali. Nyní ověřovatelé zápisu ze zasedání ZM
14.2.2018 p. Eigner a RNDr. Havel ověřili, na zvukový záznam, příslušný zápis z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 18.4.2018 Ing. Moučka a Mgr. Bernad ověřili
příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č.764/ZM/2018
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
program jednání včetně navržených úprav 25. zasedání Zastupitelstva města Strakonice
(viz zápis).
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení: p. Štrébl, p. Zoch, RNDr. Havel
b) ověřovatele zápisu: p. Christelbauer, pí Vlasáková
c) volební komisi: Ing. Pavel, p. Zach DiS., Ing. Moučka
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1) Starosta
 Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s.
Usnesení č.765/ZM/2018
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o tom, že valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a. s. se uskuteční dne
30.5.2018.
II. Deleguje
p. Ing. Rudolfa Oberfalcera k zastupování města Strakonice na výše uvedené valné hromadě
společnosti Teplárna Strakonice a. s., přičemž jako jeho prvního náhradníka deleguje pí Miladu
Vlasákovou a jako jeho druhého náhradníka p. Jaroslava Horejše.
2) Odbor rozvoje
 Vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice
Usnesení č.766/ZM/2018
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
dokumentaci Změny č. 3 Územního plánu Strakonice
II. Konstatuje,
že Změna č. 3 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,
v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
III. Vydává
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona
a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3
Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy
IV. Ukládá
odboru rozvoje
- zajistit vyhotovení Změny č. 3 Územního plánu Strakonice
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně
- doručit Změnu č. 3 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu
Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou
- zajistit záznam o vydání Změny č. 3 Územního plánu Strakonice v evidenci územně
plánovací činnosti v ČR
3) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
1) Pan Václav Brušák– žádost o výmaz předkupního práva nebo souhlasu s prodejem
nemovitosti p.č. st. 338, jehož součástí je stavba č.p. 92, Strakonice I v k.ú. Strakonice
z titulu předkupního práva, zřízeného pro město Strakonice
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání.
2) Kání Vrch – směna pozemků – upřesnění záměru
Usnesení č.767/ZM/2018
zastupitelstvo města po projednání
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I. Souhlasí
s opětovným vyhlášením záměru (po upřesnění geometrickým plánem) na směnu dále
uvedených nemovitých věcí:
pozemku parc.č. st. 2179/2 o výměře 1336 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če se způsobem
využití průmyslový objekt, pozemku parc.č. st. 2179/15 o výměře 96 m2, bez stavby (stavba
postavená na pozemku je ve vlastnictví jiného subjektu - RUMPOLD s.r.o.) a geometrickým
plánem nově vytvořené pozemky parc.č. 1762 o výměře 1849 m2 a parc.č. 1763 o výměře 872
m2, které vznikly oddělením od pozemku parc.č. st. 2179/1, vše v kat. území Strakonice, ve
vlastnictví společnosti Adient, za pozemek ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1208/16 o
výměře 1724 m2 v kat. území Strakonice.
4) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 55, č. 56 a č. 69
Usnesení č.768/ZM/2018
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 55 ve výši 2.000.000 Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravu střešní konstrukce na zimním stadionu.
Nutnost opravy vychází z vyhotoveného statického posudku. Na základě technické prohlídky
objektu byl vyhotoven statický posudek, byl zjištěn havarijní stav, je nutné střešní konstrukci
opravit. Jedná se o I. etapu rekonstrukce, kterou je nutno realizovat, aby v sezoně r. 2018-2019
mohla být ledová plocha včetně navazujících prostor provozována. V následujících letech pak
bude potřebné v rekonstrukci pokračovat. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých
let.
Rozpočtová skladba - výdaje
753 – 3412 – xxxx
financování
8115
RO č. 56 ve výši 1.000.000 Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravu střešní konstrukce na sportovní hale v
Lidické ulici čp. 193, Strakonice. Na základě technické prohlídky objektu byl vyhotoven
statický posudek, byl zjištěn havarijní stav, je nutné střešní konstrukci opravit. Nutnost opravy
vychází z vyhotoveného statického posudku. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky
minulých let.
Rozpočtová skladba - výdaje
753 – 3412 – xxxx
financování
8115
RO č. 69 ve výši 3.998.500 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí dotace spolku FK Junior Strakonice z.s., IČ 22890947,
se sídlem Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, a to na zajištění výměny umělé trávy na hřišti
Na Sídlišti včetně souvisejících úprav, vybavení pro denní údržbu a skrápěcí systém. Na projekt
byla získána dotace z MŠMT ve výši 5.997.750 tis. Kč. Požadovaná částka představuje 40 %
nákladů z ceny díla. Konečná cena bude stanovena po výběru dodavatele. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
II. Schvaluje
poskytnutí dotace spolku FK Junior Strakonice z.s., IČ 22890947, se sídlem Na Křemelce 304,
386 01 Strakonice ve výši 3.998.500 Kč, a to na zajištění výměny umělé trávy na hřišti Na
Sídlišti včetně souvisejících úprav, vybavení pro denní údržbu a skrápěcí systém.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem Strakonice jako
poskytovatelem a spolkem FK Junior Strakonice, z.s., IČ 22890947, se sídlem Na Křemelce
304, 386 01 Strakonice jako příjemcem ve výši 3.998.500 Kč, a to na zajištění výměny umělé
trávy na hřišti Na Sídlišti včetně souvisejících úprav, vybavení pro denní údržbu a skrápěcí
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systém.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace spolku FK Junior
Strakonice z.s., IČ 22890947, se sídlem Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice.
V. Bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření za rok 2018.

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

Josef Štrébl v.r.
místostarosta

4

