
 1 

   Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu 

osobních údajů 

  U s n e s e n í 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 26.7.2018 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Program: 

 

Zahájení jednání                         Usnesení č.813/ZM/2018 

 

1) Starosta  

 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,   

Teplárna Strakonice a.s., Technické služby Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., ROS  a.s.) 

                  Usnesení č.814/ZM/2018 

2) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 

               Usnesení č.815/ZM/2018 – č.816/ZM/2018 

3) Odbor školství a CR 

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2018 

                                  Usnesení č.817/ZM/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení jednání 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvoleného ověřovatele zápisu z minulého zasedání ZM 

27.6.2018 Mgr. Hlavy, nemohlo být učiněno ústní sdělení tohoto ověřovatele o posouzení 

souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam. Ústní sdělení ověřovatele Mgr. 

Hlavy bude učiněno na příštím zasedání ZM. Druhým zvoleným ověřovatelem minulého zápisu  

byl p. Zach DiS., který příslušný zápis ověřil a podepsal. 

Usnesení č.813/ZM/2018 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

program jednání včetně navržených úprav 27. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 

(viz zápis). 

II. Volí 

a) návrhovou komisi ve složení: p. Horejš, Ing. Chvosta, Ing. Moučka 

b) ověřovatele zápisu: p. Christelbauer, p. Eigner 
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1) Starosta   

 Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek 

s.r.o., Teplárna Strakonice a.s., Technické služby Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., 

ROS  a.s.)   

Usnesení č.814/ZM/2018 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace o společnosti s majetkovým podílem města a jejím výsledku hospodaření za rok 

2017: 

- Odpady Písek s.r.o. 

- Teplárna Strakonice a.s. 

- Technické služby Strakonice s.r.o. 

- ST TV s.r.o. 

- ROS  a.s.   

 

2) Majetkový odbor   

 Majetkové záležitosti 

1) Aeroklub Strakonice z.s. – žádost o převod pozemků  

Usnesení č.815/ZM/2018 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu následujících  nemovitých věcí: 

- pozemku parc. č. st. 688 o výměře 4111 m2 zastavěná plocha  a nádvoří 

- pozemku parc. č. st. 689 o výměře 979 m2 zastavěná plocha  a nádvoří 

- pozemku parc. č. st. 1115 o výměře 227 m2 zastavěná plocha  a nádvoří 

- pozemku parc. č. st. 1146 o výměře 281 m2 zastavěná plocha  a nádvoří 

- pozemku parc. č. 819 o výměře 16 m2 ostatní plocha, manipulační plocha 

- pozemku parc. č. 76/10  o výměře 16273 m2 ostatní plocha, manipulační plocha, 

oddělený z pozemku parc.č. 76/2 a parc. č. 71/2 GP č. 1517-46/2017 

- pozemku parc. č. st. 690 o výměře 417 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, v kat. území 

Nové Strakonice, 

s nabyvatelem Aeroklub Strakonice z.s., IČ 00475645, V Lipkách 96, 386 01 Strakonice II, a 

to za následujících podmínek: 

Aeroklub Strakonice z.s. se zaváže, že i nadále budou převáděné nemovité věci užívány pouze 

za účelem provozování letiště a činností souvisejících s provozem letiště.  

K převáděným nemovitým věcem bude zřízeno ve prospěch města Strakonice předkupní právo 

jako právo věcné. Aeroklub Strakonice z.s. se zaváže, že v případě jakéhokoli zcizení 

převáděných nemovitých věcí či jakékoli části je nabídne k odkoupení městu Strakonice, a to 

za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, který nechá vypracovat město Strakonice 

nebo který bude městem Strakonice odsouhlasen. 

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 

 

2) Budova bývalé základní školy na Podsrpu – žádost o prodej 

Usnesení č.816/ZM/2018 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Revokuje  

usnesení č. 794/ZM/2018 ze dne 27.6.2018, a to z důvodu, že zájem původního žadatele spolku  

ZŠ Volyňka z.s. o odkoupení bývalé ZŠ Posrp stále trvá (spolek Základní škola Volyňka z.s. 

má vydanou platnou akreditaci – soukromá škola je zapsána v rejstříku Ministerstva školství, 
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mládeže a tělovýchovy), a dále z důvodu poskytnutí informace ze strany nového statutárního 

orgánu spolku, že změna v osobě žadatele na fyzické osoby členy spolku nebyla spolkem 

interně řádně projednána a odsouhlasena.  

 

3) Odbor školství a CR   

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2018 

Usnesení č.817/ZM/2018 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

pravidla pro Mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2018. 

 
 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.          Josef Štrébl v.r. 

            starosta                                místostarosta 


