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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 

Usnesení 
z 03. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  

26.02.2020 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Program: 

 

Zahájení zasedání              Usnesení č. 104/ZM/2020 

 

1) Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti     

       Usnesení č. 105/ZM/2020 - č. 107/ZM/2020 

2) Odbor školství a CR 

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

   Strakonicích v roce 2018 

Usnesení č. 108/ZM/2020 

 Dotace na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit  

   dospělých pro rok 2018 

Usnesení č. 109/ZM/2020 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020  

Usnesení č. 110/ZM/2020 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020  

Usnesení č. 111/ZM/2020 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2019 – Podpora na nájemné a služby  

   spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež  

   – spravovaných STARZem Strakonice 

Usnesení č. 112/ZM/2020 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2020  

Usnesení č. 113/ZM/2020 

3) Finanční odbor 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2020  

Usnesení č. 114/ZM/2020 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2021 – 2022 

Usnesení č. 115/ZM/2020 

 OZV 1/2020 o místním poplatku z pobytu  

Usnesení č. 116/ZM/2020 

 OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení č. 117/ZM/2020 

 OZV 3/2020 o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 118/ZM/2020 

 Zápis č.1/2020 ze zasedání finančního výboru dne 20.02.2020 

Usnesení č. 119/ZM/2020 
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4) Odbor rozvoje 

 Vydání změny č. 7 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 120/ZM/2020 

 Vydání změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 121/ZM/2020 

5) Starosta 

 Teplárna Strakonice a.s. - Technický stav a funkčnost připojení tepelného vedení mezi 

Teplárnou Strakonice, a.s. a jednotlivými bytovými domy v některých lokalitách ve 

Strakonicích prostřednictvím zprostředkovatelů  

Usnesení č. 122/ZM/2020 

6) Sociální odbor 

 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020 

Usnesení č. 123/ZM/2020 

7) Tajemnice MěÚ 

 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za období za II. pololetí r. 2019 

Usnesení č. 124/ZM/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení zasedání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 02.ZM 29.01.2020 Ing. Rudolf Oberfalcer a p. Josef 

Hradský ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 

Usnesení č. 104/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

program jednání včetně navržených úprav 03. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 

(viz zápis). 

II. Volí 

a) návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Drdel, RNDr. Ladislav Havel, p. Vít Holeksa  

b) ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Zralá, p. Josef Zoch 

c) volební komisi: p. Miloš Sedláček, Ing. Rudolf Oberfalcer ml., MUDr. Martin Gregora 
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1) Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti     

1) Převod bytů postavených za přispění státní dotace do vlastnictví nájemcům 

Usnesení č. 105/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky číslo o 

velikosti 1+1 (40,01 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 400/13348 na 

společných částech domu a pozemku za kupní cenu 126.869 Kč. Kupní cena je nižší než cena 

obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

III. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky číslo o 

velikosti 2+1 (54,30 m2), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 543/13348 na společných 

částech domu a pozemku za cenu 349.878 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 

které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

V. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky číslo o 

velikosti 1+1 (40,01 m2), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 400/13344 na společných 

částech domu a pozemku za cenu 126.869 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 

které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

VI. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

VII. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky o 

velikosti 2+1 (54,30 m2), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 543/13344 na společných 

částech domu a pozemku za cenu 349.878Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 

které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

VIII. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IX. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky o 

velikosti 1+1 (40,01 m2), za cenu 126.869 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 

které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

X. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

XI. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky o 

velikosti 3+1 (69,56 m2), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 696/13352 na společných 

částech domu a pozemku za cenu 643.115Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 

které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   

XII. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

XIII. Schvaluje 

obecné znění kupní smlouvy, týkající se prodeje bytových jednotek vybudovaných za 

poskytnutí státní dotace, do kterého pak budou doplňovány údaje týkající se konkrétních 

kupujících (nájemců) a konkrétní bytové jednotky dle jednotlivých bodů usnesení.  
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1) Budova bývalé Základní školy na Podsrpu – prodej 

Usnesení č. 106/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následné kupní smlouvy mezi městem Strakonice a 

spolkem Základní škola Volyňka, z. s. Volyně, Černětice 12, IČO 05200423, jejímž předmětem 

bude část pozemku parc.č. st. 34 o výměře 603 m2 (po oddělení vjezdu označeného novým parc. 

č. 685 o výměře 75 m2 geometrickým plánem č. plánu  978-180643/2018 ), jehož součástí je 

budova č.p. 30 a pozemek parc.č. 181/2 (budova bývalé ZŠ školy na Podsrpu s pozemkem a 

zahradou), vše v kat. území Přední Ptákovice, a to za kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč.  

Kupní cena neodpovídá ceně obvyklé, ale je nižší. Při rozhodování o kupní ceně bylo 

zohledněno, že v předmětu převodu bude minimálně po dobu 20 let provozována vzdělávací a 

spolková činnost. S provozováním vzdělávací a spolkové činnosti musí být započato nejpozději 

do 2 let od vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (od právních 

účinků vkladu). Pokud nebude po tuto dobu podmínka dodržena, bude město oprávněno uplatnit 

výhradu zpětné koupě.  

V budoucí smlouvě bude uvedeno, že prodávající se zavazuje  uzavřít kupní smlouvu nejpozději 

do 3 měsíců od výzvy kupujícího, který je oprávněn vyzvat prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy ve lhůtě do 31.12.2020. Pokud budoucí kupující písemně nevyzve prodávajícího 

k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě do 31.12.2020 a současně v této lhůtě neuhradí kupní cenu, 

tak povinnost budoucího prodávajícího uzavřít kupní smlouvu zaniká.  

Kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek: 

 kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, 

 kupující se zaváže zajistit v převáděných nemovitostech provozování vzdělávací a 

spolkové činnosti, a to minimálně po dobu 20 let s tím, že započato musí být s touto 

činností nejpozději do dvou let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

 kupující se zaváže na vlastní náklady odstranit oplocení z pozemku parc.č. 181/1 v kat. 

území Přední Ptákovice (zaplocena je i část sousední parcely, přeplocení musí být 

odstraněno nejpozději do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy), případné nové oplocení 

musí být na hranici převáděných pozemků, v případě nesplnění této povinnosti je 

prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  1.000,-/den 

 ve smlouvě bude ujednána výhrada zpětné koupě, kterou bude prodávající oprávněn 

uplatnit, pokud nebude v předmětu prodeje provozována vzdělávací a spolková činnost 

po dobu nejméně 5 měsíců. Kupující bude v případě uplatnění výhrady zpětné koupě 

povinen vrátit na požádání nemovité věci zpět prodávajícímu v nezhoršeném stavu a 

prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu, 

 vynaloží-li kupující na věc náklad k jejímu zlepšení anebo mimořádný náklad pro její 

zachování, náleží mu stejná náhrada jako poctivému držiteli, tzn. náhrada nákladů 

nutných pro trvalé zachování podstaty věci či nákladů zvyšujících užitečnost věci. 

Obvyklé udržovací náklady se nehradí. Pokud se ale vrácení věci zmaří nebo zhorší její 

hodnota z důvodu, za které kupující odpovídá, nahradí kupující prodávajícímu škodu,   

 výhrada zpětné koupě bude zřízena jako právo věcné, časově omezené na dobu 20 let 

od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smluvní strany výslovně vyloučí 

použití ust. § 2000 občanského zákoníku, dle kterého zavazuje-li smlouva na dobu delší 

než deset let, tak se lze po 10 letech domáhat zrušení závazku.  

 po celou dobu trvání výhrady zpětné koupě nesmí kupující předmět převodu či jakoukoli 

část zatížit věcným právem (zástavní právo, věcné břemeno, apod.) a zákazem zcizení 

bez předchozího  písemného souhlasu města,  zákaz zatížení a zákaz zcizení bude zřízen 

jako právo věcné,  
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 v případě realizace práva zpětné koupě bude vůči kupní ceně započítána úhrada za 

užívání předmětných nemovitostí („nájemné za celou dobu užívání“) ve výši stanovené 

znaleckým posudkem jako obvyklé nájemné, znalce určí prodávající  

 k předmětu převodu bude ve prospěch města Strakonice dále zřízeno předkupní právo, 

a to rovněž jako právo věcné, předkupní právo bude zřízeno pro případ jakéhokoli 

zcizení předmětu převodu či jeho části, a to za kupní cenu, za kterou jej kupující od 

prodávajícího získal s připočtením náhrady nákladů nutných pro trvalé zachování 

podstaty věci či nákladů zvyšujících užitečnost věci. Obvyklé udržovací náklady se 

nehradí. V případě, že bude předkupní právo využito ve lhůtě 20 let od vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího, tak bude na kupní 

cenu dále započítána  úhrada za užívání předmětných nemovitostí („nájemné za celou 

dobu užívání“) ve výši stanovené znaleckým posudkem jako obvyklé nájemné, znalce 

určí prodávající   

 dále bude zřízeno věcné břemeno (služebnost) spočívající v umístění, provozování, 

údržbě a opravách retranslační stanice bezdrátového rozhlasu (převaděč) v půdních 

prostorách budovy školy,  a to bezúplatně 

 kupující se zaváže v době konání voleb bezplatně umožnit užívání části budovy jako 

volební místnosti  

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětné budoucí kupní smlouvy a následné kupní 

smlouvy. 

 

2) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2 – oznámení o vyhlášení aukce na prodej pozemku p.č. 1371/20 

v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 107/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s účastí města Strakonice na aukci, týkající se prodeje pozemku p.č. 1371/20 v k.ú. Strakonice, 

který  nabízí ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, za minimální cenu 150.000 Kč. 

 

2) Odbor školství a CR 

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

   Strakonicích v roce 2018 

Usnesení č. 108/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a Domem dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO 

60650834, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro 

volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 30 000 Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 

22890947, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro 

volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 25 500 Kč.  

III. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 
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Strakonice, IČO 16820088, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 

organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 

33 000 Kč.  

IV. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921, 

jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí 

od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 56 500 Kč.  

V. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a Tělocvičnou jednotou Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, 

IČO 60829265, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit 

pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 20 500 Kč.  

VI. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a Basketbalovým klubem Strakonice z.s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, 

IČO 42386748, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit 

pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 23 000 Kč.  

VII. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

IČO 00251810 a Sdružením rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z. s., Dukelská 166, 386 01 

Strakonice, IČO 47253321, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 

organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši  

59 000 Kč. 

VIII. Pověřuje 

starostu města podpisem shora uvedených darovacích smluv. 

 

 Dotace na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit  

   dospělých pro rok 2018 

Usnesení č. 109/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 155 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na nájemné sportovišť STARZ, 

náklady na řízení soutěží, materiálové vybavení a na dopravu k soutěžím. 

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 205 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na cestovné k soutěžním utkáním, 

turnajům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci mimo Strakonice a 

při sportovní přípravě, startovné v soutěžích a turnajích, registrační poplatky, náklady za výkon 

rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci soutěží, sportovní vybavení, nájemné 

sportovišť a nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost, energie. 

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na náklady spojené se sportovní 

činností dospělých (A-týmu) a účastí na oficiálních soutěžích, jako jsou náklady na dopravu, 

rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek nebo na výplaty trenérů 

nebo pronájem ledové plochy. 

IV. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace ve výši 165 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na dopravu, cestovné k soutěžním 

utkáním, turnajům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci mimo území 

města Strakonice a při sportovní  přípravě, startovné v soutěžích a turnajích, registrační 

poplatky, náklady za výkon rozhodčích a delegátů vč. cestovného v rámci soutěží, odměny 

trenérů, sportovní vybavení, nájemné sportovišť, nájemné nebytových prostor potřebných pro 

činnost, energie. 

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na účast v oficiálních soutěžích a na 

přípravných utkáních - náklady na dopravu a cestovné na soutěže a tréninky, na ubytování hráčů 

při sportovních akcích a přípravě mimo území města Strakonice, náklady za výkon rozhodčích 

a delegátů vč. cestovného v rámci soutěží, na úhradu týmového startovného v soutěžích mužů 

a na turnajích, na obnovu a nákup sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 

tréninkových pomůcek, náklady na nájemné za sportoviště, odměny trenérů aj. 

VI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 65 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, na tréninkové seskoky, letecké 

soustředění plachtařů GLD, parašutistů PAR a pilotů motorových letadel. 

VII. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

VIII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020  

Usnesení č. 110/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020.  

II. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního 

opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2020.     

 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020  

Usnesení č. 111/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020.  

II. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního 

opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2020.     
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 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

   a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2019 – Podpora na nájemné a služby  

   spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež  

   – spravovaných STARZem Strakonice 

Usnesení č. 112/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

a ostatních volnočasových aktivit za rok 2019 - Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem 

ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice. 

II. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního 

opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu  

a ostatních volnočasových aktivit za rok 2019 - Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem 

ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice.     

 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 

Usnesení č. 113/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2020.  

II. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního 

opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2020.     

 

3) Finanční odbor 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2020  

Usnesení č. 114/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

rozpočet města Strakonice na rok 2020 v předloženém znění. 

Příjmy          554 700 000  Kč 

Výdaje     634 320 000  Kč 

Saldo příjmů a výdajů:                      - 79 620 000  Kč 

 

Splátky úvěrů:    - 19 755 000 Kč 

Použití prostředků minulých let:    99 375 000 Kč 

Financování celkem:       79 620 000 Kč 

 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2021 – 2022 

Usnesení č. 115/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice na roky 2021 – 2022 v předloženém znění.  

 

 OZV 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

Usnesení č. 116/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. 
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 OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení č. 117/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 2/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 

 OZV 3/2020 o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 118/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2020 o místním poplatku ze psů. 

 

 Zápis č.1/2020 ze zasedání finančního výboru dne 20.02.2020 

Usnesení č. 119/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis č.1/2020 ze zasedání finančního výboru dne 20.02.2020 

 

4) Odbor rozvoje 

 Vydání změny č. 7 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 120/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dokumentaci Změny č. 7 Územního plánu Strakonice 

II. Konstatuje, 

že Změna č. 7 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. 7 

Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 

IV. Ukládá 

odboru rozvoje 

zajistit vyhotovení Změny č. 7 Územního plánu Strakonice 

zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 

doručit Změnu č. 7 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu Strakonice po 

této změně veřejnou vyhláškou 

zajistit záznam o vydání Změny č. 7 Územního plánu Strakonice v evidenci územně plánovací 

činnosti v ČR 

 

 Vydání změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 121/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dokumentaci Změny č. 8 Územního plánu Strakonice 
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II. Konstatuje, 

že Změna č. 8 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. 8 

Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy 

IV. Ukládá 

odboru rozvoje 

zajistit vyhotovení Změny č. 8 Územního plánu Strakonice 

zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 

doručit Změnu č. 8 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu Strakonice po 

této změně veřejnou vyhláškou 

zajistit záznam o vydání Změny č. 8 Územního plánu Strakonice v evidenci územně plánovací 

činnosti v ČR 

 

5) Starosta 

 Teplárna Strakonice a.s. - Technický stav a funkčnost připojení tepelného vedení 

mezi Teplárnou Strakonice, a.s. a jednotlivými bytovými domy v některých 

lokalitách ve Strakonicích prostřednictvím zprostředkovatelů 

Usnesení č. 122/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

přípravu záměru města Strakonice na připojení uvedených bytových domů bez 

zprostředkovatelů přímo na Teplárnu Strakonice 

II. Pověřuje 

starostu města, aby vyzval společnost Paltop s.r.o., Strakonice k jednání s představenstvem 

společnosti Teplárna Strakonice a.s. ve věci výše uvedené problematiky 

 

6) Sociální odbor 

 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020 

Usnesení č. 123/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020. 

II. Ukládá 

sociálnímu odboru provést potřebné kroky k vyhlášení programu pro poskytování dotací 

v sociální oblasti v roce 2020. 

 

7) Tajemnice MěÚ 

 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za období za II. pololetí r. 2019 

Usnesení č. 124/ZM/2020 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí r. 2019. 

II. Schvaluje 

vyřazení 17 splněných usnesení.  
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III. Revokuje 

usnesení č. 68/ZM/2011, 444/ZM/2013, 524/ZM/2013, 107/ZM/2015, 110/ZM/2015 

IV. Ukládá   

a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 51 nesplněných usnesení. 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 

 

 

Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 15:44 hodin. 
 

 

 

Datum pořízení usnesení: 26.02.2020 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   

     starosta města                     místostarosta města  

   

Ve Strakonicích dne:                  Ve Strakonicích dne:              

 

 


