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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 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
15.12.2021 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
Program: 
 
Zahájení zasedání           Usnesení č. 459/ZM/2021 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
                                                   Usnesení č. 460/ZM/2021 – č. 487/ZM/2021 
2) MP 

 OZV města Strakonice č. 5/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství  

Usnesení č. 488/ZM/2021 
3) Odbor školství 

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 489/ZM/2021 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2022 
Usnesení č. 490/ZM/2021 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 

Usnesení č. 491/ZM/2021 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 a dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. 2021-141 – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 492/ZM/2021 
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 – Kanoistický klub Otava 

Strakonice z. s. 
Usnesení č. 493/ZM/2021 

4) Sociální odbor  
 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 

Usnesení č. 494/ZM/2021 
5) Tajemnice 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice  
Usnesení č. 495/ZM/2021 

6) Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Bytové záležitosti – odepsání pohledávek 

Usnesení č. 496/ZM/2021 
7) OŽP 

 OZV města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství  

Usnesení č. 497/ZM/2021 
8) Finanční odbor  

 Rozpočtové opatření č. 110 
Usnesení č. 498/ZM/2021 

 ZŠ Dukelská – RO č. 111, návratná finanční výpomoc - NFV (IROP) 
Usnesení č. 499/ZM/2021 

 ZŠ Dukelská – RO č. 112, návratná finanční výpomoc – NFV (SFŽP) 
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Usnesení č. 500/ZM/2021 
 

 STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119,120 
Usnesení č. 501/ZM/2021 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022  
Usnesení č. 502/ZM/2021 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2023 – 2024 
Usnesení č. 503/ZM/2021 

 Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021 
Usnesení č. 504/ZM/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvolené ověřovatelky zápisu ze  zasedání 12.ZM 
23.06.2021 pí Marcely Šverákové nemohlo být učiněno ústní sdělení této ověřovatelky o 
posouzení souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam. Ústní sdělení 
ověřovatelky pí Marcely Štverákové bylo učiněno na zasedání ZM 15.12.2021.  
 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 13.ZM 15.09.2021 p. Martin Horský, p. Václav Král 
ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 
Usnesení č. 459/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: Vít Holeksa, Ing. Rudolf Oberfalcer ml., Ing. Miroslava Zralá 
b) ověřovatele zápisu: Josef Zoch, Jaroslav Choura 
c) volební komisi: Jan Hrdlička, Mgr. Marie Žiláková, Pavel Drdel 
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1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů 
Usnesení č. 460/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí č. 2021-00265 uzavřenou mezi 
městem Strakonice jako budoucím prodávajícím a společností Znakon Reality s.r.o., IČ 047 
47 445, se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, jako budoucím kupujícím, týkající se převodu 
vlastnického práva k pozemkům na Jezárkách, konkrétně pozemku p. č. 1371/122 o výměře 
4.973 m2, pozemku p. č. 1371/124 o výměře 1.253 m2 a pozemku p. č. 1385/2 o výměře 564 
m2, tak jak jsou vymezeny GP č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna 
smlouvy bude spočívat v ujednání, že město Strakonice nebude uplatňovat předkupní právo 
(vzdává se předkupního práva) na polovinu pozemků v případě, že se bude jednat o převod 
na společnost Bydlení Strakonice s.r.o., IČ 11964332, se sídlem Lannova tř. 1893/32a, České 
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice. Nevyužití předkupního práva při převodu vlastnického 
práva na společnost Bydlení Strakonice s.r.o. je podmíněno tím, že na Bydlení Strakonice s.r.o. 
budou převedeny stejné povinnosti jako na společnost Znakon Reality s.r.o. 
 
2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 225/2 v kat. území Dražejov  
u Strakonic pro trafostanici 
Usnesení č. 461/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 225/2 o výměře cca 25 m2 v kat. území 
Dražejov u Strakonic za účelem výstavby nové trafostanice. 
 
3) Bývalá základní škola Podsrp – oplocení 
Usnesení č. 462/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území 
Přední Ptákovice. 
 
4) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 463/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ruší 
vyhlášený záměr na prodej části pozemku p. č. 951/8 o velikosti cca 180 m2 v katastrálním 
území Strakonice, to znamená předmětnou část pozemku neprodávat.  
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej části pozemku p. č. 951/8 o výměře cca 180 m2 
v katastrálním území Strakonice. 
 
5) žádost o prodej celého   pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 464/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1120/8 v katastrálním území Strakonice o 
výměře 82 m2.  
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p. č. 1120/8 v katastrálním území 
Strakonice.  
 
6) žádost o prodej části pozemku p. č. 598/1 v k. ú. Střela – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 465/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 598/1 o výměře cca 120 m2 až cca 150 m2, 
v k. ú. Střela, a to z toho důvodu, že pozemek je územním plánem určen jako veřejné 
prostranství.  
II. Souhlasí 
s  vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 598/1 o výměře cca 120 m2 až                  
cca 150 m2 v k. ú. Střela. 
 
7) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1208/1 v kat. území Strakonice                              
Usnesení č. 466/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/1 o výměře cca 2.800 m2 v kat. 
území Strakonice v rozsahu, jak je vyznačeno v grafické příloze č. 7 materiálu č. 14/1 
majetkové záležitosti (zákres do katastrální mapy).  
II. Souhlasí 
s  vyřazením  žadatele  z evidence  o prodej  části pozemku p. č. 1208/1 o výměře cca 2.800 
m2  v k. ú. Strakonice. 
 
8) žádost o prodej částí pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 467/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v katastrálním 
území Nové Strakonice (sousedící s jižní fasádou domu číslo popisné 34 v Heydukově ulici). 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 200 m2 v katastrálním 
území Nové Strakonice (sousedící se západní fasádou domu číslo popisné 34 v Heydukově 
ulici). Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.  
 
9) žádost o prodej pozemků 
Usnesení č. 468/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem celého pozemku parcelní číslo stavební 374 o výměře 271 m2, na kterém se nachází 
stavba jiného subjektu č. p. 72, občanská vybavenost (restaurace Zavadilka), dále s prodejem 
části pozemku p. č. 245/1 o výměře cca 700 m2 a dále s prodejem části pozemku p. č. 1606 o 
výměře cca 40 m2, kdy přesná výměra pozemků bude určena na základě geometrického plánu, 
a na místě samém, za účasti pracovníků majetkového odboru, odboru rozvoje a odboru ŽP, 
vše v katastrálním území Strakonice. Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 
420 Kč za 1 m2. V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, 
bude ke kupní ceně připočítáno DPH. Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti 
s převodem vlastnického práva k předmětu koupě. V kupní smlouvě bude dále zřízeno 
předkupního právo jako právo věcné pro případ jakéhokoli zcizení převáděných pozemků a 
závazek kupujícího, že přednostně nabídne převáděné pozemky k odkupu městu Strakonice, a 
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to za kupní cenu, za kterou tento pozemek do svého vlastnictví získal (420 Kč za 1 m2) nebo 
za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude takto stanovená cena nižší.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
10) žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 469/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku parcelní číslo 951/8  o výměře cca  150 m2 v katastrálním území 
Strakonice, s tím, že přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 374 Kč za 1 m2. V případě, kdy dle 
zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní ceně připočítáno 
DPH. Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 470/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem celého pozemku p. č. 36/1 o výměře 366 m2 v katastrálním území Modlešovice se 
všemi součástmi a příslušenstvím, to znamená i včetně kamenného tarasu ohraničující 
předmětný pozemek směrem od komunikace. Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX za 
kupní cenu 81.030 Kč za celý pozemek.V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty 
převod podléhá zdanění, bude ke kupní ceně připočítáno DPH.Dále bude kupující hradit 
náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva k předmětu koupě. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 471/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem částí pozemků p. č. 1073/10 a p. č. 1073/1 o celkové výměře cca 17 m2, vše 
v katastrálním území Modlešovice, přičemž přesná výměra předmětných částí pozemků bude 
určena na základě geometrického lánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a 
odboru dopravy MěÚ Strakonice na místě samém. Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX 
za kupní cenu 1.000 Kč za 1 m2.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 
ceně připočítáno DPH. Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem 
vlastnického práva k předmětu koupě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
13) žádost o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy 
Usnesení č. 472/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 08-476, jež je uzavřena mezi 
městem Strakonice a manželi XX, jehož předmětem bude změna části B. – Ostatní ustanovení 
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smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy se budoucí kupující společně a nerozdílně zavazují 
nejpozději do 30. září 2022 dokončit stavbu předmětného rodinného domu a nejpozději do 30. 
září 2022 předložit příslušnou „kolaudaci“.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
14) Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, Strakonice – 
žádost o splátkový kalendář 
Usnesení č. 473/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení ZM číslo 788/ZM/2018 ze dne 27. června 2018 o následující: kupní cena 
bude uhrazena formou splátkového kalendáře, kdy poslední splátka bude uskutečněna do 
konce roku 2023 a vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude uskutečněn až poté, kdy 
dojde k  zaplacení poslední splátky kupní ceny.  Kupní smlouva se týká prodeje části pozemku 
p. č. st. 447/3 v katastrálním území Strakonice Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice z. s., 
Pod Hradem 128, Strakonice.  
 
15) Pozemek u domu čp. 356 v ulici Bezděkovská 
Usnesení č. 474/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uznáním vlastnického práva paní XX a paní XX k části pozemku parc. č. 633/4 o výměře cca 
80 m2 v kat. území Nové Strakonice. Část pozemku parc. č. 633/4 o výměře cca 80 m2 v kat. 
území Nové Strakonice je připlocena do zahrady parc. č. st. 380 u rodinného domu čp. 356 
v části obce Strakonice II ve vlastnictví paní XX a paní XX a je v dobré víře užívána vlastníky 
této zahrady a domu po dobu minimálně 10 let. Jedná se tak o držbu oprávněnou. Vlastnické 
právo na základě vydržení paní XX a paní XX nabyly ve spoluvlastnických podílech každá jednou 
ideální polovinou. Náklady na geometrický plán, který zaměří zaplocenou část pozemku parc. 
č. 633/4 v kat. území Nové Strakonice a správní poplatek za vklad práva do katastru hradí paní 
XX a paní XX. Pokud by katastrální úřad pro zápis práva požadoval formu notářského zápisu, 
tak budou paní XX a paní XX hradit i tyto náklady.  
II. Pověřuje 
starostu uzavřením a podpisem příslušného souhlasného prohlášení o vydržení.  
 
16) Žádost o odkoupení pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce 
Usnesení č. 475/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením předložených nabídek zájemců o koupi pozemků u fotbalového hřiště Na 
Křemelce, tzn. pozemku parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba bez čp. 
/če jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou), části pozemku parc. č. 1224/5 o výměře 
cca 45 m2 a části pozemku parc. č. 1311/2 o výměře cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice, 
způsobem, které respektuje pořadí podle výše nabízené kupní ceny:  

1. P. XX, cena 2.051 Kč/m2 
2. P. XX, cena 1.968,51 Kč/m2  
3. GARANTINVEST, IČ 281 25 614, Palackého nám. 94, Strakonice, cena 1.948,81 Kč/m2 
4. PROTOM Strakonice, IČ 091 75 521, Nádražní 400, Strakonice, cena 1.005 Kč/m2  
5. FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, Na Křemelce 304, Strakonice, cena 100 Kč/m2 

II. Souhlasí 
na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné 
kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce, 
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tzn. pozemku parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba bez čp. /če jiná 
stavba (objekt řadových garáží s tribunou), části pozemku parc. č. 1224/5 o výměře cca 45 m2 
a části pozemku parc. č. 1311/2 o výměře cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice, s paní XX. 
Kupní cena činí 2.051 Kč za m2. Celková kupní cena bude stanovena na základě zaměření 
geometrickým plánem. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH, pokud bude převod 
podléhat zdanění. Podrobnější podmínky prodeje budou projednány a schváleny radou města. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
17) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, Praha 2 – bezúplatný převod 
pozemků p. č. 1550 a p. č. 398/29, vše v k. ú. Strakonice  
Usnesení č. 476/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Strakonice, IČ: 251 810, 
se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, Praha 2, jejímž 
předmětem je bezúplatný převod pozemků p. č. 1550 o výměře 552 m2 a p. č. 398/29 o výměře 
106 m2, vše v k. ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, Praha 2 – bezúplatný převod 
pozemků p. č. 633/22 v k. ú. Nové Strakonice  a p. č. 46/13  
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 477/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Strakonice, IČ: 251 810, 
se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, Praha 2, jejímž 
předmětem je bezúplatný  převod  pozemků p. č. 633/22 o výměře 22 m2 v  k. ú. Nové  
Strakonice a p. č. 46/13 o výměře 106 m2 v k. ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice 
Usnesení č. 478/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s prodloužením vodovodního řadu na pozemcích p. č. 598/1, 584/1, 1267, 494/4, 
494/3, 33/53, 33/2, 42/3, 475/3, 48/8, vše v k. ú. Strakonice, s uzavřením smlouvy o  smlouvě 
budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blaťák 
Strakonice, IČ: 62516931, se sídlem Čelakovského 182, 386 01 Strakonice, s předmětem 
koupě vodovodního řadu dle projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a dešťové 
kanalizace Barvínkov, Strakonice“ tzn. vodovodní řad z trubek PE SDR 11, PN 16, 90 x 8,2 mm, 
v délce 168,5 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních 



Stránka 8 (celkem 15) 
 

nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 359.952 
Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou vodovodní přípojky. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
20) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 479/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s prodloužením kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1269/2 a p. č. 1277/2, vše 
v k. ú. Dražejov u Strakonic, s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a manželi XX a paní XX, s předmětem koupě kanalizačního řadu 
dle projektové dokumentace „Dražejov u Strakonic – prodloužení kanalizačního řadu a připojení 
na obecní kanalizaci“, tzn. kanalizační řad z trubek PVC - KG DN 315, v délce 46 m. Kupní cena 
je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné 
stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 53.569 Kč včetně DPH. Součástí 
předmětu výkupu nebudou kanalizační přípojky. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 480/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 436/ZM/2021 ze dne 15.09.2021. Důvodem je, že 
žadatel není totožný s vlastníkem předmětných inženýrských sítí. 
II. Souhlasí 
v souvislosti s vybudováním prodloužení vodovodního řadu na pozemcích p. č. 1302/3, 
1302/5, 1302/6 a 1305/1, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic, a vybudováním prodloužení 
kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1302/1, 1302/3, 1302/5, 1302/6 a 1305/1, vše v k. ú. 
Dražejov u Strakonic, s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice, a panem XX, s předmětem koupě vodovodního řadu dle projektové 
dokumentace „Dražejov – prodloužení vodovodu a kanalizace na p. č. 1302/3, 1302/5, 
1302/6 a 1305/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic“ a kanalizačního řadu dle projektové 
dokumentace „Prodloužení kanalizace na p. č. 1302/5 v k. ú. Dražejov u Strakonic“, tzn. 
vodovodní řad z trubek PE HD 90 x 5,4 mm, PN 10,  
v délce 92 m a kanalizační řad z trubek PVC – U KG, DN 250, SN 8, v délce 122,95 m. Kupní 
cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci 
předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 266.412 Kč včetně DPH. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) nabídka pozemku p. č. 44/12 a podílu 1/13 k pozemku p. č. 44/19, vše  v k. ú. 
Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 481/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 44/12 o výměře 100 m2 a podílu o velikosti 1/13 
k pozemku p. č. 44/19 o výměře 135 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice, od pana XX a to z titulu 
předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 
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23) nabídka pozemku p. č. 44/82 a podílu 1/10 k pozemku p. č. 44/86, vše  v k. ú. 
Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 482/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 44/82 o výměře 107 m2 a podílu o velikosti 1/10 
k pozemku p. č. 44/86 o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice, od paní XX a to z titulu 
předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 
 
24) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice 
Usnesení č. 483/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného majetku, který byl pořízen  městem Strakonice  pro zajištění 
bezbariérového přístupu do budovy Lidická č. p. 193 ve Strakonicích, a to v době zřízení 
Očkovacího centra Strakonice v uvedené budově: 
- nájezdová rampa -  pořizovací cena 33.275 Kč, pořízena v únoru 2021, dodavatelem pro 
město byla spol. Technické služby Strakonice, s. r. o., se sídlem Raisova 274, Strakonice, která 
zajistila rampu dodavatelsky přes spol.   ELKOST PLUS Strakonice, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 
1289, Strakonice. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, který má ve výpůjčce  příspěvková 
organizace STARZ Strakonice, je nutno  uvedený majetek předat do správy organizace STARZ 
Strakonice.  
 
25) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Dukelská 166, 
Strakonice 
Usnesení č. 484/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného majetku, který byl pořízen  městem Strakonice do areálu ZŠ 
Dukelská Strakonice:  
- pískoviště 3x3 m, výška 35 cm – pořizovací cena 14.500 Kč, pořízeno v únoru 2021, pískoviště 
je umístěno v areálu ZŠ Dukelská Strakonice, který má ve výpůjčce  příspěvková organizace 
ZŠ Dukelská Strakonice, z toho důvodu je předáváno do správy této organizace.  
 
26) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 485/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč: 
Základní škola Povážská Strakonice 
DDHM 

- keramická tabule vč. stojanu – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 2004 

- keramická tabule vč. stojanu K200/10 – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 2004 

- keramická tabule TRIPTICH K200/100 – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 2004 

DHM 
- Sestava interaktivní tabule ACTIV board s příslušenstvím – pořizovací cena 144.627 Kč,  

r. poř. 2008, skládající se  z následujících částí: interaktivní tabule ACTIV board 78, 

Software ACTIV studio 3, dataprojektor HITACHI ED – 30x, stropní držák projektoru, 
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rozbočovač k PC, reproduktory Genius SW-HF, PC sestava vč. monitoru (bez oper. 

Systému), ACTIV tablet, ACTIV wand (ukazovátko), ACTIV pen (náhradní pero). 

MěÚSS Strakonice  
Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice 

- chladící stůl nerez – pořizovací cena 61.805,20 Kč, převod z PS v r. 2004 

Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice 
- chladnička Liebher – pořizovací cena 28.261,20 Kč, r. poř. 2006 

- zažehlovací stroj ECONOMY – pořizovací cena 65.245,50 Kč, r. poř. 2005 

Majetkový odbor – org. 213 
- el.  konvektomat  6x GN 2/3 – pořizovací cena 148.051 Kč, r. poř. 2020 

Městská policie Strakonice 
- Škoda FABIA COMBI Amb. 1,2 2C0 6362 – pořizovací cena 309.200 Kč, r. poř. 2005. 

II. Souhlasí 
s tím, aby při vyřazování vozidla  Škoda FABIA COMBI Amb. 1,2 2C0 6362 z Městské policie 
Strakonice bylo  postupováno v souladu s platnou Směrnicí o hospodaření s majetkem města 
Strakonice a Městské policie Strakonice, tzn. že bude uvedené vozidla nabídnuto k odprodeji 
na www.stránkách města Strakonice, a to za minimální prodejní cenu 8.000 Kč. Návrh na 
uzavření kupní smlouvy s žadatelem o odkoupení vozidla  bude předložen k projednání Radě 
města Strakonice. V případě, že se přihlásí více žadatelů, budou žadatelům rozeslány dotazníky 
a Radě města Strakonice bude předložen návrh na uzavření kupní smlouvy s žadatelem 
s nejvyšší cenovou nabídkou uvedenou v dotazníku.  
 
27) Cena vodného a stočného na rok 2022 
       Výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na rok 2022 
Usnesení č. 486/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
pro rok 2022:  

 částka bez DPH částka včetně DPH 

cenu vody pitné 63,74 Kč/m3 70,11 Kč/m3 

cenu vody odpadní 38,48 Kč/m3 42,33 Kč/m3 

cena celkem 102,22 Kč/m3 112,44 Kč/m3 

výši nájemného 49,010 mil. Kč 59,302 100 mil. Kč 

II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 23 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku uzavřené dne 
26.10.2005 mezi městem Strakonice a společností Technické služby Strakonice s. r. o., IČ 
25156888, se sídlem Raisova 274, Strakonice, jehož předmětem bude stanovení vodného a 
stočného pro rok 2022 a stanovení výše nájemného pro rok 2022 (viz bod I.). 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
28) Územní energetická koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 487/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s „Územní energetickou koncepcí města Strakonice“ podle § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o 
státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, kterou zpracovala univerzita 
České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad (viz příloha č. 26 materiálu k projednání č. 14/1). 
 

http://www.stránkách/
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2) MP 

 OZV města Strakonice č. 5/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství  

Usnesení č. 488/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.  5/2021 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství.   
 
3) Odbor školství 

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 489/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace Okresnímu sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na provoz kanceláře v roce 2021 ve výši       
50 000 Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 
2022 

Usnesení č. 490/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2022. 
 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 

Usnesení č. 491/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022. 
 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 a dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 – Tělovýchovná jednota Fezko 
Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 492/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 uzavřené dne 5. 5. 
2021 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 
128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je snížení výše poskytnuté dotace o 
částku 322 000 Kč na 724 000 Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 uzavřené dne 5. 5. 
2021 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 
128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je zvýšení výše poskytnuté dotace 
o částku 322 000 Kč na 422 000 Kč. 
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III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 – Kanoistický 
klub Otava Strakonice z. s. 

Usnesení č. 493/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 uzavřené dne 5. 5. 
2021 mezi městem Strakonice a Kanoistickým klubem Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 
522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152, jehož předmětem je zvýšení výše poskytnuté dotace 
o částku 38 400 Kč na 51 400 Kč.  
II. Pověřuje 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
4) Sociální odbor  

 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 
Usnesení č. 494/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením Programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 . 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést potřebné kroky k vyhlášení Programu pro poskytování dotací 
v sociální oblasti v roce 2022. 
 
5) Tajemnice 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice 
Usnesení č. 495/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Strakonice a členkou Zastupitelstva 
města Strakonice, jejímž předmětem bude zpracování zápisu do kroniky města Strakonice za 
období od 01.01.2021 do 31.12.2021 při sjednaném rozsahu práce 180 hodin za odměnu ve 
výši 25 000 Kč. Dohoda bude uzavřena na období od 01.01.2022 do 30.11.2022. 
 
 
6) Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Bytové záležitosti – odepsání pohledávek 
Usnesení č. 496/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s účetním odepsání pohledávek 
p. XX 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávky z účetní 
evidence. 
 

7) OŽP 
 OZV města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství  
Usnesení č. 497/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
 
8) Finanční odbor  

 Rozpočtové opatření č. 110 
Usnesení č. 498/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 110  ve výši  30.000.000,00 Kč 
Zvýšení daňových příjmů města (zejména výnos z DPH a DPPO) na základě skutečného výběru 
sdílených daní v roce 2021. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba příjmy  xxxx – 0000 – 1xxx  
 financování 8115  

II. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2021. 
 

 ZŠ Dukelská – RO č. 111, návratná finanční výpomoc - NFV (IROP) 
Usnesení č. 499/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 111  ve výši  2.000.000,00 Kč 
Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“ z IROP ve výši způsobilých 
výdajů na projekt. Výše předpokládané dotace dle Rozhodnutí činí 1.899.949,65 Kč (z toho 
investice 607.043,35 Kč, neinvestice 1.292.906,30 Kč), spolufinancování z prostředků 
příspěvkové organizace 100.050,35 Kč (z toho investice 31.949,65 Kč, neinvestice 68.100,70 
Kč). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z prostředků odboru rozvoje určených na 
předfinacování projektů mateřských a základních škol.  
Rozpočtová skladba výdaje 1321 – 3113 – 5651 +1.361.007  
 výdaje 1321 – 3113 – 6451 +   638.993 
 výdaje 297 – 3113 – 5901 - 2.000.000 

II. Schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, 
Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“ z IROP ve výši 
2.000.000,00 Kč. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838, se sídlem 
Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém znění. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská jako 
příjemcem.  
 

 ZŠ Dukelská – RO č. 112, návratná finanční výpomoc – NFV (SFŽP) 
Usnesení č. 500/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 112  ve výši  392.000,00 Kč 
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Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování projektu „Přírodní 
zahrada v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ČR ve výši způsobilých výdajů na projekt. Výše předpokládané 
dotace dle Rozhodnutí činí 332.835,34 Kč (z toho investice cca 42.500,00 Kč, neinvestice cca 
290.335,34 Kč), spolufinancování z prostředků příspěvkové organizace 59.164,66 Kč (z toho 
investice 7.500,00 Kč, neinvestice 51.664,66 Kč). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem 
z prostředků odboru rozvoje určených na předfinacování projektů mateřských a základních 
škol.  
Rozpočtová skladba výdaje 1321 – 3113 – 5651 +  342.000  
 výdaje 1321 – 3113 – 6451 +   50.000 
 výdaje 297 – 3113 – 5901 -   392.000 

II. Schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, 
Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování projektu „Přírodní zahrada 
v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ve výši 392.000,00 Kč. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838, se sídlem 
Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém znění. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská jako 
příjemcem.  
 

 STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119,120 
Usnesení č. 501/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením účelových prostředků příspěvkové organizace STARZ Strakonice určených na 
úhradu energií (elektrická energie, teplo, voda) o částku 600.000 Kč  a s použitím těchto 
prostředků na úhradu nákladů spojených s provozem organizace. V souvislosti s uzavřením 
plaveckého stadionu z důvodu opravy střechy došlo k úspoře nákladů za energie, ale současně 
se snížily plánované tržby organizace. 
II. Schvaluje 
RO  č. 119  ve výši  1.000.000,00 Kč 
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice, a to na úhradu 
výpadku tržeb z důvodu uzavření sportovišť v důsledku opatření v souvislosti s covid-19. 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkami sportovních klubů z poskytnutých dotací na podporu 
nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem 
Strakonice v roce 2020.  
Rozpočtová skladba výdaje  1083 – 3412 – 5331 + 
 výdaje  213 – 3429 – 5222 - 

RO  č. 120  ve výši  800.000,00 Kč 
Snížení příspěvku na investice příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Plánované osvětlení 
fotbalového stadionu Na Křemelce nebude v roce 2021 realizováno. O uvedenou částku bude 
sníženo použití prostředků minulých let.  
Rozpočtová skladba výdaje  1083 – 3412 – 6351  
 financování 8115  

 
 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022  

Usnesení č. 502/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje 
předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2022 
Příjmy      562 700 000 Kč 
Výdaje      650 900 000 Kč 
Saldo příjmů a výdajů           -  88 200 000 Kč 
 
Splátky úvěrů                      -  19 755 000 Kč 
Použití prostředků minulých let  107 955 000 Kč 
Financování celkem             88 200 000 Kč 
 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 
2023 – 2024 

Usnesení č. 503/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2023 – 2024.  
 

 Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021 
Usnesení č. 504/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2021 ze dne 08.11.2021. 
 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 16:55 hodin. 
 
 
Datum pořízení usnesení: 15.12.2021 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města  
   

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


