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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 11. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
21.04.2021 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání           Usnesení č. 339/ZM/2021 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
                                                 Usnesení č. 340/ZM/2021 – č. 349/ZM/2021 
2) Tajemnice 

   Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2020 
Usnesení č. 350/ZM/2021 

3) Odbor školství 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021 

Usnesení č. 351/ZM/2021 
4) Starosta   

 Výstavba útulku pro kočky 
Usnesení č. 352/ZM/2021 

 Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice 
a.s. 

Usnesení č. 353/ZM/2021 
5) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 13 - 15 
Usnesení č. 354/ZM/2021 

 Poskytnutí zápůjčky TST, a. s. – rozpočtové opatření č. 16, uzavření smlouvy 
Usnesení č. 355/ZM/2021 

 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 10.ZM 24.02.2021 RNDr. Ladislav Havel, p. 
Jan Hrdlička ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 
Usnesení č. 339/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 11. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr.Marie Žiláková, Václav Král, MUDr. Martin Gregora 
b) ověřovatele zápisu: Josef Zoch, RNDr. Ladislav Havel 
c) volební komisi: Ing. Miroslava Zralá, Pavel Drdel, Martin Horský 
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1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice – 
žádost o prodej části pozemku p.č. st. 116/2 v k.ú. Strakonice – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 340/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 116/2, zastavěného částí budovy 
č.p. 4, Velké náměstí, Strakonice I., (dle  geometrického plánu č. 4028 - 4025/2021, 
zpracovaného paní XX, GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, se jedná o pozemek p.č. st. 116/3 o 
výměře 33 m2), vše v k.ú. Strakonice. 
 
2) žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 341/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 1292/7 o výměře cca  80 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč za 1 m2.  
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. 
 
3) žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 342/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 589/5 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, 
přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.280 Kč za 1 m2.  
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. 
 
4) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 343/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 8 m2 a části pozemku  p.č. 
1285/5 o výměře cca 40 m2 vše v k.ú. Strakonice, přičemž přesná výměra pozemků 
bude určena na základě geometrického plánu. 
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Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.220 Kč za 1 m2.  
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. 
 
5) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 344/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 46/7 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Strakonice,  přičemž 
přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.960 Kč za 1 m2.  
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. 
 
6) RUTH s.r.o., IČ 280 70 186, CZ28070186 – žádost o prodej nemovitosti  
Usnesení č. 345/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 46/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Strakonice, přičemž 
přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena se společností  RUTH s.r.o., IČ 280 70 186, 
CZ28070186, za kupní cenu ve výši 1.960 Kč za 1 m2.  
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. 
 
7) Kaufland – výstavba nového nákupního areálu 
Usnesení č. 346/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se smlouvou o smlouvách budoucích 
mezi městem Strakonice a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 251 10 161, 
se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, evidované pod č. 2021-
00049, který zohlední a upraví práva a povinnosti stran v důsledku posunutí 
autobusové zastávky (posunutí je graficky znázorněno v příloze č. 7 materiálu č. 11/1) 
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II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Strakonice a 
společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 251 10 161, se sídlem Bělohorská 
2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6 a společností InterCora, spol. s r.o., IČ 47714018, 
se sídlem Lochotínská 18, Plzeň-město, PSČ 301 00, evidované pod č. 2021-00048, 
který zohlední a upraví práva a povinnosti stran v důsledku posunutí autobusové 
zastávky (posunutí je graficky znázorněno v příloze č. 7 materiálu č. 11/1). 
III. Pověřuje 
starostu města stanovením podrobnějších podmínek a uzavřením předmětných 
dodatků.  
 

8) Objekt V Ráji čp. 767 na pozemku p.č. st. 917 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 347/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s demolicí objektu čp. 767 na pozemku p.č. st. 917 v k.ú. Strakonice, a to s ohledem 
na skutečnosti uvedené ve statickém posudku stavebně – technického stavu 
předmětného objektu („Posouzení objektu V Ráji 767, 386 01 Strakonice, který byl 
zasažen 2. března 2021 požárem“), který vypracoval soudní znalec a autorizovaný 
inženýr pan XX, a dále vzhledem k tomu, že případná oprava objektu by byla 
neekonomická.  
II. Souhlasí  
s vyřazením budovy čp. 767 na pozemku p.č. st. 917 v k.ú. Strakonice z majetku 
města.  
 
9) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Městský ústav 
sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice  
Usnesení č. 348/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice do správy příspěvkové 
organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 

 Osobní automobil Citroën Berlingo  -  reg. značka 9 C2 2534, r. pořízení 2021  

 Osobní automobil Citroën Berlingo  -  reg. značka 9 C2 2562, r. pořízení 2021  
 

Celková hodnota vozidel činí 901 934 Kč včetně DPH.  Vozidla byla přidělena 
Pečovatelské službě MěÚSS Strakonice. 

 Osobní automobil Ford Transit -  reg. značka 9C2 2822, r. pořízení 2021  
Hodnota vozidla činí 951 281,10 Kč včetně DPH. Vozidlo bylo přiděleno Dennímu 
stacionáři pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé MěÚSS Strakonice. 
Jedná se o vozidla,  která byla pořízena městem Strakonice v rámci projektu „Obnova 
vozového parku MěÚSS Strakonice“, projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 
 

1) nabídka pozemku   p.č. 44/38 a podílu o velikosti 1/13 k pozemku p.č. 
44/45, 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. 349/ZM/2021 



Stránka 5 (celkem 11) 
 

zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p.č. 44/38 o výměře 141 m2 a dále podílu o 
velikosti 1/13 k pozemku p.č. 44/45 o výměře 132 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. 
II. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva k pozemku p.č. 44/38 o výměře 141 m2 a dále k podílu 
o velikosti 1/13 k pozemku p.č. 44/45 o výměře 132 m2, vše 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. 
 
2) Tajemnice 

   Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2020 
Usnesení č. 350/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí r. 2020. 
II. Schvaluje 
vyřazení 97 splněných usnesení.  
III. Revokuje 
usnesení č. 808/ZM/2018 v bodech LXXV., LXXVI., č. 840/ZM/2018, č. 179/ZM/2020 
IV. Ukládá   
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 81 nesplněných usnesení. 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 
 
3) Odbor školství 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2021 

Usnesení č. 351/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
hodnoticí tabulky Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 

sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2021, opatření 1 - podpora na nájemné 

a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 

spravovaných STARZem Strakonice, opatření 2 - podpora na nájemné ve sportovních 

zařízeních města Strakonice pro mládež - v tělocvičnách základních škol zřizovaných 

městem Strakonice, opatření 3 - podpora sportovní činnosti mládeže, opatření 4 - 

podpora volnočasové činnosti mládeže, opatření 5 - podpora jednorázových 

sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice. 

II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, 
tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, plavecký stadion, zimní stadion, sportoviště 
Na Muškách, atletické sektory Na Sídlišti).  
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III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. s., 
Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 72 000 Kč NK Habeš Strakonice z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (tělocvična TJ ČZ).  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ  (hřiště na Křemelce, hřiště u Lidlu, hřiště Na Sídlišti, fotbalové 
hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská (oblouková) hala, 
tělocvična TJ ČZ, plavecký stadion, zimní stadion, sportoviště Na Muškách, atletické 
sektory Na Sídlišti).  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 60 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ 
(tělocvična Lidická, fotbalové hřiště UMT, hřiště u Lidlu, sportovní hala STARZ, plavecký 
stadion). 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 082 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 Kč, 
badmintonu 99 000 Kč, házené 765 000 Kč, volejbalu 126 000 Kč) TJ ČZ Strakonice, 
spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská 
(oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, sportoviště Na Muškách; atletika - házenkářská 
(oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; házená - házenkářská 
(oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ; badminton - tělocvična TJ ČZ).  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 
Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ (tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská 
(oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, sportoviště Na Muškách).  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ).  
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 317 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (zimní stadion).  
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XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 70 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice).   
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 110 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junioru Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, materiálové vybavení, startovné a související náklady na soutěže. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a na 
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně 
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, startovné, ubytování závodníků a trenérů při celostátních 
závodech, doprava a startovné na krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské 
tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad lyžařského materiálu, nákup lyží, 
holí, vosků, kolečkových lyží a ostatního lyžařského materiálu, ubytování závodníků a 
trenérů na týdenních letních a zimních soustředěních.    
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 130 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže a na tréninky, 
ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města Strakonice a při 
sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného, 
startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, trenérské služby, pronájem 
sportovišť. 
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 70 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí 
a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích 
konaných mimo území města Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní 
přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci 
mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na turnajích dětí a 
mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
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tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, pronájem 
sportovišť pro děti a mládež. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 17 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům dětí 
a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích 
konaných mimo území města Strakonice,  ubytování dětí a mládeže při sportovní 
přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci mládežnických 
soutěží, náklady na úhradu startovného v mládežnických soutěžích a turnajích dětí a 
mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, pronájem sportovišť pro děti a 
mládež. 
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 57 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice 
z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, ubytování 
mládeže při účasti na sportovních akcích mimo území města Strakonice, výkon 
rozhodčích v rámci mládežnických soutěží, startovné a sportovní vybavení. 
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 100 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům 
mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území 
města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů 
včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, 
nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie, vodné-
stočné. 
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, 
z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - tréninkové a soutěžní seskoky, trenérské služby, letové hodiny, hlavní 
vrchlík, záložní vrchlík, náklady na energie. 
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice z. 
s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - pronájem sportoviště (tělocvičny), ubytování na letním soustředění, 
startovné na sportovních soutěžích, odměny a mzdové náklady trenérů, náklady na 
dopravu na turnaje a soutěže, sportovní vybavení. 
XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 22 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., 
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oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, nákup tréninkových 
pomůcek, výplaty trenérů. 
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 60 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., 
oddíl ledního hokeje, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, doprava, rozhodčí, 
zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek, výplaty trenérů. 
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub Strakonice, z. 
s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce Strakonický fez - 
letové hodiny, ceny, medaile, poháry pro vítěze, pronájem měřícího zařízení, nákup 
elektronického disku, ozvučení akce, náhrady rozhodčím a pilotům, textil, zázemí pro 
závodníky a rozhodčí na letištní ploše, pronájem a doprava lodí. 
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub Strakonice, z. 
s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce Strakonický dudák 
- letové hodiny, ceny, medaile, poháry pro vítěze, pronájem měřícího zařízení, nákup 
elektronického disku, ozvučení akce, náhrady rozhodčím a pilotům, textil, zázemí pro 
závodníky a rozhodčí na letištní ploše. 
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv. 
XXVIII. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv. 
 
4) Starosta   

 Výstavba útulku pro kočky 
Usnesení č. 352/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výstavbou útulku pro kočky. 
II. Souhlasí 
s finanční podporou činnosti depozita Chlup – nechlup. 
 

 Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna 
Strakonice a.s. 

Usnesení č. 353/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č.26/ZM/2020 ze dne 29.01.2020, jímž byl delegován zástupce města na 
Valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. místostarosta města Ing. Rudolf 
Oberfalcer 
II. Deleguje 
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zástupce města Strakonice na valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku, přičemž jeho prvním náhradníkem je Ing. 
Rudolf Oberfalcer a druhým náhradníkem pan XX. 
 

5) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 13 - 15 
Usnesení č. 354/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 13 ve výši  3.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Oprava střešního 
pláště šatnového objektu zimního stadionu Strakonice“. Stávající střešní plášť je 
v havarijním stavu, dochází k neustálému zatékání do objektu. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let.  
Rozpočtová skladba výdaje 75x – 3412 – xxxx  
 financování 8115  

RO  č. 14 ve výši  350.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci úseku personalistiky a mezd z položky platy na 
položku odstupné z důvodu organizačních změn struktury Městského úřadu Strakonice.  
Rozpočtová skladba výdaje 101 – 6171 – 5024 + 
 výdaje 101 – 6171 – 5011 - 

RO  č. 15 ve výši  1.899.881,75 Kč 
Zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice 
na předfinancování projektu „Obnova vybavení učeben v F. L. Čelakovského“. Cílem 
projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce. Celkové náklady na projekt činí 1.999.875 Kč, částka 
1.899.875 Kč představuje výši schválené dotace IROP, částka 99.993 Kč bude hrazena 
z prostředků základní školy. Termín realizace je stanoven maximálně do 29.10.2021, 
dotace bude poskytnuta po vypořádání projektu, je tedy nutno jej předfinancovat. Po 
připsání dotace zůstanou finanční prostředky příjmem zřizovatele.  Rozpočtové 
opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele 
ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2020. 

Rozpočtová skladba výdaje 1320 - 3113 - xxxx  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229           

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

 Poskytnutí zápůjčky TST, a. s. – rozpočtové opatření č. 16, uzavření 
smlouvy 

Usnesení č. 355/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 16 ve výši  10.000.000,00 Kč 
Navýšení výdajů města na poskytnutí bezúročné zápůjčky Teplárně Strakonice, a. s., 
se sídlem Komenského 59, 386 01  Strakonice, IČ 60826843, za účelem úhrady nákladů 
na výstavbu teplovodu na sídlišti Šumavská ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 600 – 3634 – 6413  
 financování 8115  
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II. Souhlasí 
s poskytnutím bezúročné zápůjčky Teplárně Strakonice, a. s., se sídlem Komenského 
59, 386 01  Strakonice, IČ 60826843 ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun 
českých) za účelem úhrady nákladů na výstavbu teplovodu na sídlišti Šumavská ve 
Strakonicích. 
Peněžní prostředky budou na účet Teplárny Strakonice, a.s. poskytnuty jednorázově 
do 30 dnů od zahájení stavebních prací na díle výstavba teplovodu na sídlišti Šumavská 
ve Strakonicích. Poskytnuté peněžní prostředky budou vráceny městu Strakonice v pěti 
pravidelných ročních splátkách vždy ve výši 2.000.000 Kč se splatností vždy k 15. 12. 
daného kalendářního roku, počínaje rokem 2022. Poslední splátka bude uhrazena 
městu Strakonice nejpozději k 15. 12. 2026. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zápůjčce mezi městem Strakonice jako zapůjčitelem a 
společností Teplárna Strakonice, a. s., se sídlem Komenského 59, 386 01  Strakonice, 
IČ 60826843, jako vydlužitelem, jejímž předmětem bude bezúročná peněžitá zápůjčka 
finančních prostředků ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) za 
účelem úhrady nákladů na výstavbu teplovodu na sídlišti Šumavská ve Strakonicích. 
Peněžní prostředky budou na účet Teplárny Strakonice, a.s. poskytnuty jednorázově 
do 30 dnů od zahájení stavebních prací na díle výstavba teplovodu na sídlišti Šumavská 
ve Strakonicích. Poskytnuté peněžní prostředky budou vráceny městu Strakonice v pěti 
pravidelných ročních splátkách vždy ve výši 2.000.000 Kč se splatností vždy k 15. 12. 
daného kalendářního roku, počínaje rokem 2022. Poslední splátka bude uhrazena 
městu Strakonice nejpozději k 15. 12. 2026. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o zápůjčce dle bodu III. tohoto usnesení. 
 

 
 

Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 15:28 hodin. 
 
 
 

Datum pořízení usnesení: 21.04.2021 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města 
    

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  


