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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 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
24.02.2021 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
Program: 
 
Zahájení zasedání           Usnesení č. 295/ZM/2021 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
                                                 Usnesení č. 296/ZM/2021 – č. 322/ZM/2021 
2) Starosta   

 Přísedící u Okresního soudu 
Usnesení č. 323/ZM/2021 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města 
Usnesení č. 324/ZM/2021 

 TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin 
Usnesení č. 325/ZM/2021 

3) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 2 – 3 
Usnesení č. 326/ZM/2021 

 Úprava rozpočtu v souvislosti s organizační změnou struktury MěÚ 
Usnesení č. 327/ZM/2021 

 Zřizovací listiny MŠ 
Usnesení č. 328/ZM/2021 

 OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 
Usnesení č. 329/ZM/2021 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2021 ze dne 16.02.2021 
Usnesení č. 330/ZM/2021 

4) ŽP  

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č.1/2021 o provedení speciální 
ochranné deratizace 

Usnesení č. 331/ZM/2021 
5) Sociální odbor  

 Dotace– Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT 
(CROSS) 

Usnesení č. 332/ZM/2021 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 333/ZM/2021 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s 

Usnesení č. 334/ZM/2021 
 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. - senioři 

Usnesení č. 335/ZM/2021 
 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s - osoby sociálně vyloučené 
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Usnesení č. 336/ZM/2021 
6) Odbor  školství a CR 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021 – změna 
lhůty pro podávání žádostí o dotace 

Usnesení č. 337/ZM/2021 
7) PhDr. Žitný - zastupitel 

 Návrh na pořízení sady třídících tašek pro podporu třídění odpadu 
Usnesení č. 338/ZM/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 09.ZM 16.12.2021 Mgr. Marie Žiláková a PhDr. 
Miroslav Žitný ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 
Usnesení č. 295/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 10. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslava Zralá, p. Pavel Drdel, p. Martin Horský 
b) ověřovatele zápisu: RNDr. Ladislav Havel, p. Jan Hrdlička 
c) volební komisi: Mgr. Marie Žiláková, p. Václav Král, PhDr. Miroslav Žitný 
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1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 296/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 79 v k.ú. Dražejov u Strakonice o 
výměře 32 m2. 
 
2) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 297/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 469/4 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
140 m2.    
 
3) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 298/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení ZM číslo 33/ZM/2020, týkající se zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku p.č. 640/10 o velikosti cca 25 m2 v k.ú. Nové Strakonice, a to za účelem 
výstavby garáže.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č.  643/10 o výměře 157 m2, a dále 
se jedná o část pozemku p.č. 640/10 o výměře cca 95 m2, a to tak, aby prodávaná 
část pozemku kopírovala hranice nemovitostí užívaných žadatelem, vše v k.ú. Nové 
Strakonice. 
 
4) Průmyslová zóna Hajská – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 299/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s  vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice: 

- pozemek parc. č. 1112/1 o nové výměře 38.159 m2, dle GP č. 3953-
200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro 
budoucí obchvat (viz grafická příloha mat. č.10/1) 

- pozemek parc. č. 1098/2 o nové výměře 7.701 m2, dle GP č. 3953-200634/2020 
po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí 
obchvat (viz grafická příloha mat. č.10/1) 

- pozemek parc. č. 1097/2 o výměře 3.685 m2, vznikl z pozemku parc .č. 1097, 
dle GP č.         3953-200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním 
plánem určena pro budoucí obchvat (viz grafická příloha mat. č.10/1) 

- pozemku parc. č. 1114/1 o nové výměře 17.084 m2, dle GP č. 3953-
200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro 
budoucí obchvat (viz grafická příloha mat. č.10/1) 

- pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2  
- pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2  
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- pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2 
- pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2 

vše v katastrálním území Strakonice, 
- pozemek parc. č. 88/3 o nové výměře 5.057 m2 dle GP č. 1011-200634/2020 

po oddělení části pozemku, která bude ponechána ve vlastnictví města na 
vybudování komunikace, pruh po hranici s pozemkem 88/2  v kat. území Přední 
Ptákovice (viz grafická příloha mat. č.10/1)      

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Záměr na prodej bude uveřejněn po dobu cca 2 měsíců.    
Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky 
vzniku funkčně logicky ucelených celků. 
  
5) žádost o  prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 300/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 180 m2. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu a 
na místě samém, za účasti pracovníků majetkového odboru.  
 
6) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 301/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
a ponechat předmětnou část pozemku jako rezervní plochu.    
 
7) Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478, se sídlem 
Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 – žádost o směnu částí pozemků 
– vyhlášení záměru 
Usnesení č. 302/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to části 
pozemku p.č. 122/1  o výměře cca 25 m2 a částí pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 9 
m2, za části pozemků ve vlastnictví  České republiky - Ministerstva zemědělství, a to za 
část pozemku p.č. 122/2 o výměře cca 17 m2 a za část pozemku p.č. 147/3 o výměře 
cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
 
8) RI PARTNERS s.r.o., Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha, 
IČ: 247 77 374, DIČ: CZ24777374, žádost o směnu pozemků - vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 303/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 53/M/2020 ze dne 29.1.2020, týkající se výkupu části pozemku p.č. 1345 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
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II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku 439/12 o výměře cca 410 m2 v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví  města  Strakonice za části pozemků, a to  p.č. 1371/113 o 
výměře cca 15 m2 a p.č. 1371/193 o  výměře cca 35 m2, vše  v  k.ú. Strakonice  a  za 
část pozemku p.č. 1345 o výměře cca 130 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic, ve 
vlastnictví RI PARTNERS s.r.o.   
 
9) žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č. 304/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem částí pozemků p.č. 596/3 a 597/1 o celkové přibližné výměře cca 70 m2, 
vše v k.ú. Přední Ptákovice, přičemž přesná výměra pozemků bude určena na místě 
samém za účasti pracovníků majetkového odboru a oborou dopravy a na základě 
geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.280 Kč za  1m2 . 
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Prodej pozemků v lokalitě Jezárka  
Usnesení č. 305/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků p.č. st.  4385 a 
p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice, a to za kupní cenu, jež kupující uhradil prodávajícímu 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 2014-758.  
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků p.č. st. 4088 a 
p.č. 1371/100 v k.ú. Strakonice, a to za kupní cenu, jež kupující uhradili prodávajícímu 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 03-449. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, a to každý podílem ½. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů 
Usnesení č. 306/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí se změnou usnesení č. 272/ZM/2020 - bodu II., jehož nové znění 
je následující: 
II. Souhlasí 
na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
následné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku  parc.č. 1371/124 o 
nové výměře 1.253 m2, pozemku parc.č. 1385/2 o nové výměře 564 m2 a pozemku 
parc.č. 1371/122 o nové výměře 4.973 m2, vše v kat. území Strakonice, za účelem 
výstavby bytových domů, společnosti Znakon Reality s.r.o., IČ  047 47 445, 
Sousedovice 44, 386 01. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva bude uzavřena za 
následujících podmínek: 

- Kupní cena ve výši 2.050 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 13.919.500 Kč 
(6790 m2 x 2.050 Kč/m2), cena je uvedena včetně DPH.  

- Záloha na kupní cenu ve výši 20 % z celkové kupní ceny, tj. 2.783.900 Kč vč. 
DPH, bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. Zbytek kupní ceny bude uhrazen do 60 dnů od uzavření následné 
kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva bude do katastru nemovitostí 
podán až po úplném uhrazení kupní ceny.  

- Následnou kupní smlouvu je možné uzavřít až po právní moci stavebního 
povolení na předmětné bytové domy.  

- Před zahájením projekčních prací na realizační dokumentaci stavby bude 
vypracována architektonická studie, která bude konzultována s architektem 
města. Po odsouhlasení  architektem města bude studie předložena 
k odsouhlasení radě města Strakonice. Realizační dokumentace bude plně 
respektovat odsouhlasenou studii. Případné změny budou předloženy 
k odsouhlasení architektovi města a radě města.  

- Teprve po odsouhlasení této studie je možné zahájit vypracování podrobné 
projektové dokumentace, která musí v zásadních parametrech odpovídat studii 
a která bude doložena ke stavebnímu řízení.    

- V kupní smlouvě bude zřízena výhrada zpětné koupě, kterou bude město 
oprávněno využít pouze za podmínky, že na převáděných pozemcích nebude 
zahájena výstavba bytových domů do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. V případě nedodržení této lhůty, pokud již v této době bude 
převedeno vlastnické právo, tak bude město oprávněno požadovat zpětný 
převod. Pokud dosud vlastnické právo převedeno nebude, tak závazek 
k uzavření kupní smlouvy zaniká. V případě zániku smlouvy nebo využití výhrady 
zpětné koupě město nebude povinno budoucímu kupujícímu nijak kompenzovat 
dosud vynaložené náklady související s výstavbou. Výhrada zpětné koupě bude 
zřízena jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí. Případný zpětný 
převod bude realizován za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 2.050 Kč za m2.    

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí ve 
vlastnictví města) nacházejících se v současné době na převáděných pozemcích  
ve prospěch města Strakonice, a to bezúplatně. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta 
ve výši 20 % z kupní ceny.  



Stránka 7 (celkem 20) 
 

- Kupující se ve smlouvě zaváže respektovat vysazenou alej stromů podél ulice 
K Dražejovu. 

- V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo k převáděným pozemkům, a to 
na dobu do ukončení výstavby bytových domů (do vydání kolaudačního 
souhlasu). V případě využití předkupního práva bude město oprávněno koupit 
pozemky rovněž za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 2.050 Kč za m2.     

- V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zatížení a zcizení bez souhlasu města (jako 
právo věcné), a to do doby dokončení výstavby (kolaudace) bytových domů na 
předmětných pozemcích. Město Strakonice souhlasí se zatížením pozemků ve 
prospěch banky, která bude financovat výstavbu bytových domů na dotčených 
pozemcích, a to pouze za účelem úvěru na výstavbu předmětných bytových 
domů či úhradu kupní ceny městu.     

III. Pověřuje 
radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek převodu a schválením 
konečného textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
12) Prodej pozemků tzv. teras pod Hvězdou 
Usnesení č. 307/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením předložených nabídek zájemců o koupi části pozemku parc. č. 591/1 
o výměře cca 1020 m2, části pozemku p. č. 595/1 o výměře cca 170 m2, části pozemku 
p. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku p. č. 591/6 o výměře cca 505 m2 
(tzv. terasy), vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby polyfunkčního domu, 
majetkovou komisí, které respektuje pořadí podle výše nabízené kupní ceny:  

1. SALVETE spol. s r.o., IČ 450 23 786, cena 3.120 Kč/m2 
2. PRIMA Develop s.r.o., IČ 260 27 585, cena 2.500 Kč/m2  

II. Souhlasí 
na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
následné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 591/1 o 
výměře cca 1020 m2, části pozemku p. č. 595/1 o výměře cca 170 m2, části pozemku 
p. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku p. č. 591/6 o výměře cca 505 m2 
(tzv. terasy), vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby polyfunkčního domu, se 
společnosti SALVETE spol. s r.o., IČ  450 23 786, Písecká 506, 386 01 Strakonic. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva bude uzavřena za 
následujících podmínek: 

- Kupní cena ve výši 3.120 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH.  

- Záloha na kupní cenu ve výši 20 % z předpokládané celkové výše (dle 
odhadované výměry pozemků) bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

- Kupní cena bude doplacena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí dle následné kupní smlouvy.  

- Následnou kupní smlouvu je možné uzavřít až po nabytí právní moci stavebního 
povolení na předmětný polyfunkční dům. 
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- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude před podáním žádosti o 
stavební povolení předložena městu k odsouhlasení. Budoucí kupující se ve 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní zaváže, že bude akceptovat případné 
připomínky města k projektové dokumentaci týkající se zejména vzhledu 
polyfunkčního domu, jeho umístění na převáděných pozemcích či napojení na 
komunikace.       

- V kupní smlouvě bude zřízena výhrada zpětné koupě, kterou bude město 
oprávněno využít pouze za podmínky, že na převáděných pozemcích nebude 
zahájena výstavba bytových domů do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. V případě nedodržení této lhůty, pokud již v této době bude 
převedeno vlastnické právo, tak bude město oprávněno požadovat zpětný 
převod. Pokud dosud vlastnické právo převedeno nebude, tak závazek 
k uzavření kupní smlouvy zaniká. V případě zániku smlouvy nebo využití výhrady 
zpětné koupě město nebude povinno budoucímu kupujícímu nijak kompenzovat 
dosud vynaložené náklady související s výstavbou. Výhrada zpětné koupě bude 
zřízena jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí. Případný zpětný 
převod bude realizován za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 3.120 Kč za m2.    

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí ve 
vlastnictví města) nacházejících se v současné době na převáděných pozemcích  
ve prospěch města Strakonice, a to bezúplatně. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta 
ve výši 20 % z kupní ceny.  

- V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo k převáděným pozemkům, a to 
na dobu do ukončení výstavby bytových domů (do vydání kolaudačního 
souhlasu). V případě využití předkupního práva bude město oprávněno koupit 
pozemky rovněž za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 3.120 Kč za m2.     

- V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zatížení a zcizení bez souhlasu města (jako 
právo věcné), a to do doby dokončení výstavby (kolaudace) bytových domů na 
předmětných pozemcích. 

III. Pověřuje 
radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek převodu a schválení 
konečného textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
 
13) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – nabídka pozemků p.č. 69/1, p.č. 69/2 
a p.č. 770, vše v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 308/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s odkupem pozemků v lokalitě letiště, a to pozemku p.č. 69/1 o výměře 4.539 m2, 
pozemku p.č. 69/2 o výměře 4.907 m2 a pozemku p.č. 770 o výměře 53.723 m2, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za kupní cenu ve výši 3.900.000 Kč. 
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14) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56,       
Praha 4 – změny v silniční síti v souvislosti se stavbou I/22 Strakonice – 
žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací  
Usnesení č. 309/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, a to v souvislosti se změnou 
v silniční síti na území města Strakonice, mezi městem Strakonice (budoucí 
obdarovaný), IČ 251810, Velké náměstí 2,  Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(budoucí dárce), IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4. Předmětem této smlouvy 
je převzetí budoucího vyřazeného úseku silnice I/22 Strakonice v úseku od UB 
2232A063 v km 85,866 st. st. do UB 2232A042 v km 86,717 st. st. Jedná se o úsek od 
křižovatky u sídliště Mír až po křižovatku u mostu J. Palacha  (ul. Katovická). Budoucí 
obdarovaný (město Strakonice) se zavazuje tento úsek komunikace (ul. Katovická) 
zařadit jako místní komunikaci.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) TJ Dražejov, z.s. – uzavření darovací smlouvy 

Usnesení č. 310/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru, a to pozemku p.č. st. 81 v k.ú. Střela o výměře 100 m2 a části pozemku 
p.č 130/2 v k.ú. Střela o výměře cca 410 m2 (přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem) včetně nově vybudovaných šaten a zázemí sportoviště, od TJ 
Dražejov, z.s., Virtova 23, Virt, 386 01 Strakonice, IČ: 60650796. 
II. Souhlasí 
s uzavřením budoucí darovací smlouvy mezi městem Strakonice a TJ Dražejov, z.s., 
Virtova 23, Virt,  386 01 Strakonice, IČ: 60650796, jejímž předmětem bude bezúplatný 
převod  pozemku p.č. st. 81 v k.ú. Střela o výměře 100 m2 a části pozemku p.č 130/2 
v k.ú. Střela o výměře cca 410 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým 
plánem) včetně nově vybudovaných šaten a zázemí sportoviště, a následně, a to do 6-
ti měsíců po ukončení udržitelnosti příslušného dotačního titulu, s uzavření darovací 
smlouvy.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
16) Opěrná stěna mezi komunikací (v ulici Máchova a v ulici Zvolenská) a 
pozemkem paní XX 
Usnesení č. 311/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o výstavbě opěrné zdi v ulici Máchova a Zvolenská ve Strakonicích 
oddělující pozemek p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví paní XX od pozemků 
p.č. 558/39 a p.č. 1272/20, vše v k.ú. Strakonice, které jsou ve vlastnictví města 
Strakonice a které slouží jako místní komunikace (pozemek a chodník). Dohoda bude 
uzavřena mezi městem Strakonice jako vlastníkem pozemků p.č. 558/39 a p.č. 
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1272/20, vše v k.ú. Strakonice a paní XX, jako vlastníkem pozemku p.č. 558/17 v k.ú. 
Strakonice.  
Celý text dohody je připojen v příloze materiálu č.10/1. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.      
 
17) žádost o výmaz předkupního práva pro město Strakonice dle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v  platném 
znění, k pozemku p.č. 116/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 312/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 116/4 o výměře 1030 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
18) žádost o výmaz předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, k pozemku 
v zahrádkářské kolonii u Blatského rybníka  
Usnesení č. 313/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 44/138  o výměře 553 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 
19) Smlouva o finančním příspěvku na investiční výstavbu ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov 
Usnesení č. 314/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu „ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov“ mezi městem Strakonice a Poskytovateli příspěvku, uvedenými 
v příloze tohoto materiálu (přispěvovatelé k výstavbě inženýrských sítí v Dražejově u 
Strakonic). Předmětem smlouvy bude vybudování ZTV – Zahrádky Nový Dražejov a 
umožnění Poskytovatelům příspěvku se na vybudovanou ZTV – Zahrádky Nový 
Dražejov připojit. Poskytovatelé příspěvku se zavazují, za podmínek v předmětné 
smlouvě sjednaných, uhradit městu Strakonice na vybudování „ZTV – Zahrádky Nový 
Dražejov“ finanční příspěvek v minimální výši 800.000 Kč, poskytovatelé příspěvku se 
budou na úhradě příspěvku podílet stejným dílem, tedy 50.000 Kč, a to do 14-ti dnů 
ode dne právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Město Strakonice se 
zavazuje, že po přijetí příspěvku od Poskytovatelů příspěvku vybuduje předmětnou 
stavbu do 31.12.2022. V případě, že město Strakonice nevybuduje z jakýchkoli důvodů 
„ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“ do 31.12.2022, příspěvek bude v plné výši vrácen 
jednotlivým přispěvovatelům do 31.01.2023. Město Strakonice vybuduje přípojky 
inženýrských sítí pro jednotlivé přispěvovatele až po hranici jejich pozemků. 
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Dobudování přípojek na inženýrské sítě si na svém pozemku bude každý poskytovatel 
příspěvku řešit individuálně a na vlastní náklady.  
II. Pověřuje  
radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek předmětné smlouvy a 
schválením konečného textu smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu ZTV 
– Zahrádky Nový Dražejov. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
20) žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č. 315/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodejem b.j. 004/815 o velikosti 2+1 (68,90 m2), včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění 
(zákon o vlastnictví bytů) za cenu 711.670 Kč.  
 
21) Žádost Společnosti pro založení muzea zámkové, trezorové a 
zabezpečovací techniky, o.s., Štěpánská 611/14, Praha 1, o převedení 
movitého majetku 
Usnesení č. 316/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Společností pro založení muzea 
zámkové, trezorové a zabezpečovací techniky, o.s., Štěpánská 611/14, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ: 22670394, jejímž předmětem bude prodej řídícího přístroje 
staničního zabezpečovacího zařízení ze železniční stanice Strakonice, zapůjčeného výše 
uvedené společnosti městem Strakonice na základě smlouvy o výpůjčce 
č.  2017 - 00421 uzavřené dne 2.8.2017. Majetek bude odprodán za kupní cenu 2.500 
Kč, s tím, že v kupní smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, umožnit bezplatné 
návštěvy pro obyvatele Strakonic v Muzeu železniční zabezpečovací techniky v Lysé 
nad Labem, kde je výše uvedený majetek umístěn.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
22) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 317/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
- kopírovací stroj BH C227 – poř. cena 64.118 Kč, inv. č. 22/70/331, datum zařazení 
23.2.2017 
- pevný disk do serveru MÚ (3ks) – poř. cena 21.536,38 Kč, inv. č. 28/0/283, datum 
zařazení 16.6.2007 
Majetkový odbor – org. 213: 
- laboratorní vybavení ČOV – analyzátory pH – VHF – poř. cena 38.177 Kč, r.poř. 2017 
dětská hřiště: 
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- sestava městečko Bimbi – poř. cena 207.134 Kč, r.poř. 2004,  DH Vrchlického – 
Mánesova – Baarova ul.  
- houpačka CH-D-007-02 – poř. cena 20.111 Kč, r. poř. 2007, DH Zvolenská ul. 
- kolotoč CH-D-003-03 – poř. cena 34.510 Kč, r.poř. 2007, DH Zvolenská 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- řezací plotr Štika – poř. cena 39.979,40 Kč, r.poř. 2002 
- mixážní pult Spirit – poř. cena 25.357,70 Kč, r.poř. 2000 
- bezdrátový mikrofon. přijímač – poř. cena 20.788,80 Kč, r.poř. 1996 
- reprobox M534 – poř. cena 38.780 Kč, r.poř. 1998 
- ústředna ISDN Omega – poř. cena 37.204 Kč, r.poř. 2006 
- chladnice Zanussi – poř. cena 85.515,60 Kč, r.poř. 2002 
- mrazící skříň EPR 370 – poř. cena 23.088,50 Kč, r.poř. 2002 
- chlazený stůl šuplíkový Fagor – poř. cena 85.278 Kč, r.poř. 2002 
- chlazený stůl Fagor – poř. cena 72.712 Kč, r.poř. 2002 
- chladnice nerez Fagor – poř. cena 76.921 Kč, r.poř. 2002 
- chladící stůl ATYP – poř. cena 94.403,60 Kč, r.poř. 2002 
- vyhřívaná vodní lázeň ALBA – poř. cena 40.247,80 Kč, r.poř. 2002 
- šokový zchlazovač LAINOX – poř. cena 122.325 Kč, r.poř. 2002. 
 
23) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L. 
Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
Usnesení č. 318/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací 
hodnotě 58.940 Kč do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice, 
se sídlem Jezerní 1280, Strakonice: 

Název položky Počet 
Jedn. 
cena Celkem Kč 

Skládací postel Como - antracit 20 1 472,00 29 440,00 

Polštář 900 g ULVIK 70x80 20 350,00 7 000,00 

Přikrývka 2x550g ULVIK ex. 20 650,00 13 000,00 

Povlečení MATHILDE 5 350,00 1 750,00 

Povlečení SIGNE satén, hnědá 15 350,00 5 250,00 
Prostěradlo žerzej 90x200x40 
béžová 20 125,00 2 500,00 

   58 940,00 

Jedná se o majetek pořízený městem Strakonice do organizace ZŠ F.L. Čelakovského 
Strakonice k zabezpečení péče o děti ve věku 6 – 15 let po dobu vyhlášených krizových 
stavů. 
 
24) Předání majetku do správy příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek 
Strakonice, Holečkova 410,  Strakonice 
Usnesení č. 319/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací 
hodnotě  3.240 Kč do správy příspěvkové organizace MŚ Čtyřlístek  Strakonice, se 
sídlem Holečkova 410, Strakonice:  
- elektrický přímotop 2kW – 2 ks poř. cena á 1.620 Kč, r. poř. 2020.  
 
25) Řadové garáže a tribuna fotbalového hřiště Na Křemelce, Strakonice,  
na pozemku parc.č. st. 3272 v k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 320/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s demolicí objektu řadových garáží a tribuny na pozemku parc.č. 3272 v k.ú. 
Strakonice, a to s ohledem na skutečnosti uvedené ve statickém posudku stavebně – 
technického  stavu objektu „Řadových garáží a tribuny fotbalového hřiště Na Křemelce, 
Strakonice, pozemek p.č. st. 3272, st. 3273, st. 3274, 1224/5, vše v k.ú. Strakonice“, 
který vypracoval soudní znalec a autorizovaný inženýr XX a dále vzhledem k tomu, že 
případná oprava objektů by byla neekonomická.  
II. Souhlasí 
s vyřazením této budovy z majetku města. 
 
26) Areál letního kina – budova na pozemku parc.č. st. 958 v k.ú. Nové 
Strakonice – bývalá promítací kabina  
Usnesení č. 321/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Souhlasí 
s demolicí budovy bez čp/če na pozemku parc.č. st. 958 v k.ú. Nové Strakonice. 

II. Souhlasí 
s vyřazením této budovy z majetku města.  
 
1) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 003 
Usnesení č. 322/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem b.j. 003/412 o velikosti 2+1 (56,90 m2) včetně přináležejícího 
spoluvlastnického podílu ve výši 547/8177 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 494 v k.ú. Nové Strakonice, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon 
o vlastnictví bytů) panu XX, za kupní cenu 1.763.000 Kč.  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem XX, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 003/412 o velikosti 2+1 (56,90 m2) včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 547/8177 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 494 v k.ú. 
Nové Strakonice, za kupní cenu 1.763.000 Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové 
jednotky, písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej b.j. 003/412 
o velikosti 2+1 (56,90 m2) včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
547/8177 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 494 v k.ú. Nové 
Strakonice,  za kupní cenu 1.763.000 Kč. 
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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. 003 o velikosti 2+1 
(56,90 m2) ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Starosta   

 Přísedící u Okresního soudu 
Usnesení č. 323/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
na  další 4 – leté volební období níže uvedené přísedící pro Okresní soud ve 
Strakonicích: 
paní XX 
paní XX 
 

 Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města 
Usnesení č. 324/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Potvrzuje 
zástupce města Strakonice do právního subjektu, v němž má město majetkovou účast, 
a to: 
Recyklace odpadů a skládky a.s. představenstvo           p. XX 
     dozorčí rada   pí XX  
 

 TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin 
Usnesení č. 325/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě“ se zasláním 
následujícího vyjádření TJ Dražejov: 

Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve 
Strakonicích a vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a 
společenského vyžití v příměstských oblastech Dražejov a Střela. Město Strakonice je 
připraveno pomoci investorovi (Tělovýchovná jednota Dražejov), při hledání zajištění 
dalších finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této 
investiční dotace. 
Odůvodnění kladného vyjádření: 
- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti 
sportovních aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní 
tělovýchovnou jednotu. 
- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené 
centrum sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 
- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy 
v oblasti sportu a zájmového využití. 
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- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné 
sportoviště pro děti a mládež. 
- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných 
soutěží, hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 
- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 
- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal 
schváleným podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro 
potřeby společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného vyjádření. 

3) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 2 – 3 
Usnesení č. 326/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 2 -  převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021 

    Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2021 o částku  54.935.000 Kč na úhradu 
výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2020, ale jejich použití nebylo v roce 2020 
uskutečněno a převádí se do roku 2021: 

č.ř. org. odd.§ pol. Kč název akce doklad  důvod převodu 

1. 291 xxxx xxxx 16 000 studie, projekty SML 2016-410  územní studie "Podskalí" 

2. 291 xxxx xxxx 33 000 studie, projekty SML 2020-217 
příprava rekonstrukce západní 
části Velkého náměstí 

3. 290 xxxx xxxx 287 000 územní plán SML 2017-205 změn územního plánu č. 5 

4. 294 3xxx xxxx 34 000 městský mobiliář obj. č. 8/20/2 pořízení odpadkových košů 

5. 294 3xxx xxxx 103 000 městský mobiliář obj. č. 7/20/2 pořízení laviček 

6. 296 xxxx xxxx 51 000 žádosti o dotace obj. č. 17/19/2 
studie přírodní zahrady MŠ A.B. 
Svojsíka 

7. 297 3412 5166 165 000 studie-sportoviště obj. č. 1/20/2 studie skatepark Křemelka 

8. 292 xxxx 6123 1 900 000 vozidle - MěÚSS 
Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice - pořízení 3 vozidel 

9. 717 33xx 5xxx 152 000 kapličky 
usn.RM 
1272/2021, 
13.01.2021 

oprava kapličky sv. Petra na 
Podskalí (požádáno o dotaci) 

10. 724 2310 xxxx 1 000 000 
ÚV Hajská - jímání 
vody - regenerace 

VŘ 6.10.2020 
akce byla z důvodu Covid-19 
přesunuta do r. 2021 

11. 726 2310 xxxx 130 000 
ÚV Pracejovice - 
jímání 

SOD č. 2020-350 
nutná údržba zeleně po dobu 
pěti let po dokončení stavby 

12. 745 xxxx xxxx 1 000 000 ul. Švandy dudáka SOD č. 2020-451 

dokončení  akce "Rekonstrukce 
konce ulice Švandy dudáka", 
převod z položky komunikace, 
chodníky 

13. 737 xxxx xxxx 5 000 000 
bezbariérová trasa 
Rybniční-Dům kultury 

SOD č. 2020-450 

dokončení  akce "Bezbariérová 
trasa  DPS - kulturní dům", 
převod z položky komunikace, 
chodníky 

14. 737 xxxx xxxx 27 813 000 
bezbariérová trasa 
Rybniční-Dům kultury 

SOD č. 2020-450 
dokončení  akce "Bezbariérová 
trasa  DPS - kulturní dům" 
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15. 733 xxxx xxxx 516 000 silnice 1/22 (obchvat) SOD č. 2017-71 dokončení stavby-údržba zeleně 

16. 734 2219 xxxx 200 000 cyklostezky obj. č. 1/21/7 
stavební úpravy cyklostezky 
okolo restaurace Zavadilka 

17. 739 2219 xxxx 4 991 000 lávka na Podskalí VŘ  (opakováno) 
oprava lávky přes rameno řeky 
Otavy, realizace v roce 2021 

18. 740 xxxx xxxx 3 004 000 komunikace Hajská SOD č. 2020-183 dokončení akce-společně s SÚS 

19. 749 2219 xxxx 1 000 000 sídliště - regenerace SOD č. 2019-107 
PD na regeneraci sídliště 
Šumavská 

20. 746 xxxx xxxx 462 000 komunikace Volyňská   
dofinancování PD v návaznosti 
na posouzení kapacity 
kanalizačního sběrače Volyňská 

21. 75x xxxx xxxx 1 600 000 sportovní zařízení   
financování nutných oprav a 
rekonstrukcí sportovních 
zařízení v majetku města 

22. 770 3613 xxxx 2 000 000 Maják-oprava střechy RM 962/2020 
realizace v r. 2021 (prodloužení 
projektové přípravy) 

23. 772 xxxx xxxx 451 000 objekt Na Ostrově   
rekonstrukce elektroinstalace 
objektu č.p. 1415 Na Ostrově - 
realizace v r. 2021 

24. 773 4350 xxxx 1 000 000 
DS Lidická - oprava 
střechy 

obj. č. 146/20/7 dokončení akce v r. 2021 

25. 781 xxxx xxxx 362 000 právní služby 
SML 2015-312, 
SML 2017-102, 
SML 2017-103 

výdaje na právní služby (ZŠ 
Povážská, Revitalizace strak. 
hradu, Stavební úpravy Velké 
náměstí č.p. 1,2,270  

26. 796 xxxx xxxx 700 000 VO Na Křemelce SOD 2020-162 

VO - cyklostezka v úseku "Most 
Ellerova - klubovna skautů Na 
Křemelce" - došlo k posunu 
realizace 

27. 603 4349 5492 965 000 dary 
usn.ZM 702/2018 - 
RO č. 5  

přesun nevyčerpané prostředků 
na poskytnutí darů v tíživých 
životních situací 

RO č. 3  ve výši 2.165.000,00 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  rekonstrukci hřiště 
Na Křemelce ve Strakonicích. Na projekt spolek žádá o dotaci Národní sportovní 
agenturu ve výši  cca 5.053 tis. Kč, což představuje 70 % celkových nákladů. Celkové 
předpokládané náklady projektu činí cca 7.219 tis Kč. Požadovaná částka na 
spolufinancování městem představuje 30 % nákladů z ceny díla. Dotace bude spolku 
poskytnuta za předpokladu získání dotace na realizaci projektu z NSA. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3429 – xxxx  
 financování 8115  

 
 Úprava rozpočtu v souvislosti s organizační změnou struktury MěÚ 

Usnesení č. 327/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 



Stránka 17 (celkem 20) 
 

I. Schvaluje 
s účinností od 01.04.2021 v souvislosti s organizační změnou struktury MěÚ Strakonice 
přeřazení rozpočtovaných výdajů takto:  

a) ze stávajícího odboru informatiky a provozu, oddělení správní na odbor vnitřních 

věcí, oddělení správní  

b) ze stávajícího odboru informatiky a provozu, prostředky na „informatiku“ na 

odbor školství 

a to ve výši zůstatků rozpočtovaných prostředků k 31.03.2021. Závazné ukazatele 
výdajů rozpočtu včetně členění dle rozpočtové sazby zůstanou zachovány v souladu se 
schváleným rozpočtem a jen organizačně budou navázány na jiné odbory a na 
schvalovací postupy jiných pracovníků. 

 

 Zřizovací listiny MŠ 
Usnesení č. 328/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
zřizovací listiny samostatných právních subjektů 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

 Mateřská škola Holečkova Strakonice 

 Mateřská škola Spojařů Strakonice 

 Mateřská škola Školní Strakonice 

II. Schvaluje 
rozdělení veškerého majetku, práv a závazků stávající příspěvkové organizace 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 tak, že této příspěvkové organizaci připadne 
majetek, který využívá a práva a závazky, jež vyplývají z výkonu činnosti mateřské 
školy. Na nově vzniklé příspěvkové organizace přejde majetek, který využívají a práva 
a závazky, jež vyplývají z výkonu činností těchto mateřských škol (dříve pracovišť MŠ 
Strakonice, Lidická 625).  

 

 OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020 o místním poplatku 
z pobytu 

Usnesení č. 329/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 2/2021,  kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu ze dne 26.02.2020. 

 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2021 ze dne 16.02.2021 
Usnesení č. 330/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2021 ze dne 16.02.2021. 
 
4) ŽP  

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č.1/2021 o provedení 
speciální ochranné deratizace 

Usnesení č. 331/ZM/2021 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 1/2021, o provedení speciální ochranné 
deratizace, která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území města 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice Mgr. Břetislava Hrdličku a místostarostu města Strakonice 
Ing. Rudolfa Oberfalcera k podpisu Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 
1/2021 o provedení speciální ochranné deratizace. 
III. Ukládá 
odboru životního prostředí zajistit úkony spojené s provedením speciální ochranné 
deratizace. 
 
5) Sociální odbor  

 Dotace– Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
PREVENT (CROSS) 

Usnesení č. 332/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent 
ve výši 340.000 Kč, v předloženém znění 
II. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Prevent ve výši 340.000 Kč  

 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 333/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 180.000 Kč, v  předloženém 
znění 
II. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 180.000 Kč  

 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s 

Usnesení č. 334/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83  
na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč, v  předloženém 
znění 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální 
službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč 

 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. - senoři 
Usnesení č. 335/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem ve 
výši 50.000 Kč, v předloženém znění 
II. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice ve výši 50.000 Kč  

 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s – osoby sociálně 
vyloučené 

Usnesení č. 336/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem ve 
výši 50.000 Kč, v předloženém znění 
II. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice ve výši 50.000 Kč 
 
6) Odbor  školství a CR 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021 – 
změna lhůty pro podávání žádostí o dotace 

Usnesení č. 337/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
z důvodu aktuální epidemické situace změnu lhůty pro podávání žádostí o dotace 
v Dotačním programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2021, a to z původní 
lhůty od 1. 2.-26. 2. 2021 na novou lhůtu 1. 2.-31. 3. 2021.   
 
7) PhDr. Žitný - zastupitel 

 Návrh na pořízení sady třídících tašek pro podporu třídění odpadu 
Usnesení č. 338/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odkládá  
výše uvedený bod týkající se „Návrhu na pořízení sady třídících tašek pro podporu 
třídění odpadu“  
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Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 17:18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum pořízení usnesení: 24.02.2021 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města 
    

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  

 

 

Josef Zoch v.r. 
místostarosta města 
 

Ve Strakonicích dne: 


