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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 12. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
23.06.2021 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání           Usnesení č. 356/ZM/2021 
 
1) Starosta   

 Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 357/ZM/2021 

 Petice – problematika dodávek tepla v lokalitě Šumavská 
Usnesení č. 358/ZM/2021 

2) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
                                                 Usnesení č. 359/ZM/2021 – č. 386/ZM/2021 
3) Odbor rozvoje 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o zrušení některých obecně závazných 
vyhlášek 

Usnesení č. 387/ZM/2021 
 Návrh na pořízení Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 

Usnesení č. 388/ZM/2021 
4) Odbor školství 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2021, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice a části 
společných školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 389/ZM/2021 

 Schválení záměru založení spolku podporujícího cestovní ruch v Pootaví 
(bez č. usnesení) 

5) Finanční odbor  

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2020 

Usnesení č. 390/ZM/2021 
 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2020 

Usnesení č. 391/ZM/2021 
 Rozpočtová opatření č. 35 – 43 

Usnesení č. 392/ZM/2021 

 MěÚSS – odvod z investičního fondu 
Usnesení č. 393/ZM/2021 

 Tenis klub Strakonice, spolek – poskytnutí investiční dotace 
Usnesení č. 394/ZM/2021 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2021 ze dne 31.05.2021 
Usnesení č. 395/ZM/2021 
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6) Místostarosta   
    Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města: 

 TC Přádelna Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 396/ZM/2021 

7) Sociální odbor   
 Dotace – dotační program (body č.1. – č.9.) 

                                                 Usnesení č. 397/ZM/2021 – č. 405/ZM/2021 
 Individuální dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 

383 01 Prachatice   
Usnesení č. 406/ZM/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 11.ZM 21.04.2021 Josef Zoch a RNDr. Ladislav 
Havel ověřili příslušný zápis z jednání ZM. 
 
Usnesení č. 356/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 12. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: p. František Christelbauer, PhDr. Miroslav Žitný, p. 
Martin Horský 
b) ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Horejš, pí Marcela Štveráková 
c) volební komisi: p. Josef Zoch, Ing. Rudolf Oberfalcer ml., p. Pavel Zach DiS. 
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1) Starosta   

 Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 357/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
změnu stanov společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém 
představenstvem této společnosti (návrh nového znění stanov je zveřejněn na webu 
společnosti www.tst.cz v části O společnosti položce Pro akcionáře)  
a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 353/ZM/2021 
z 21.04.2021, kterým byl delegován zástupce města Strakonice a jeho náhradníci na 
valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s., ukládá tomuto zástupci hlasovat 
na příslušné valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro schválení 
předložené změny stanov společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
a v návaznosti na usnesení č. 209/ZM/2020 z 05.08.2020 ukládá delegovanému 
zástupci města Strakonice hlasovat na valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, 
a.s. pro zvolení osob navržených do orgánů této společnosti dle předložené pozvánky 
na příslušnou valnou hromadu, jakož i o odvolání navržených osob z orgánů této 
společnosti.  
 

 Petice – problematika dodávek tepla v lokalitě Šumavská 
Usnesení č. 358/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený návrh petice ve věci urychlení práce ERÚ při řešení problematiky dodávek 
tepla v lokalitě Šumavská ve Strakonicích ve prospěch občanů města. Do textu petice 
budou zapracovány připomínky členů ZM. 
 
2) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) Pan XX – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Pan XX – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Pan XX – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 359/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1120/2 o výměře cca 60 m2 
v katastrálním území  Strakonice za účelem výstavby garáže.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatelů z evidence o prodej části pozemku p. č. 1120/2  v katastrálním 
území Strakonice.   
 
2) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 360/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 504/1 v katastrálním území Nové 
Strakonice.  

http://www.tst.cz/
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II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 504/1 v katastrálním 
území Nové Strakonice.  
 
3) žádost o prodej pozemku  – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 361/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 480/27 v katastrálním území 
Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 480/27 v katastrálním 
území Strakonice.  
 
4) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 362/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 997/9 v katastrálním území  
Dražejov u Strakonic o výměře  cca 110 m2.   
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 997/9 v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic. 
 
5) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 363/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 
v katastrálním území  Dražejov u Strakonic.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 997/12 v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic.  
 
6) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 364/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 180 m2 
v katastrálním území  Dražejov u Strakonic.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 
180 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 
v katastrálním území  Dražejov u Strakonic, jež se nachází za plotem žadatele. Přesná 
výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
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7) žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 365/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p. č. st. 374 o výměře 271 m2, na kterém se 
nachází stavba jiného subjektu č. p. 72, občanská vybavenost (restaurace Zavadilka), 
a dále na prodej části pozemku p. č. 245/1 o výměře cca 700 m2,  a dále na část 
pozemku p. č. 1606 o výměře cca 40 m2, kdy přesná výměra pozemku 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, a dále za 
podmínky zřízení předkupního práva pro město Strakonice.   
II. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p. č. 246, části pozemku p. č. 1606 a části 
pozemku p. č. 245/2, vše  v katastrálním území Strakonice. 
III. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p. č. 246, části pozemku p. č. 1606 
a části pozemku p. č. 245/2, vše  v katastrálním území Strakonice. 
 
8) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 366/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 352/17 o výměře cca 600 m2 
v katastrálním území  Horní Vltavice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 352/17 o výměře cca 
600 m2 v katastrálním území Horní Vltavice.  
 
9) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 367/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p. č. 36/1 o výměře 366 m2 
v katastrálním území Modlešovice. 
 

10) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 368/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemků p. č. 1073/10 a p. č. 1073/1 o celkové 
výměře cca 17 m2, vše v katastrálním území Modlešovice,  přičemž přesná výměra 
bude určena na základě GP a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru 
dopravy MěÚ Strakonice na místě samém.  
 
11) žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 369/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 1.000 m2 
v katastrálním území Hajská.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 1.000 
m2  v katastrálním území Hajská.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 6/2 o výměře 173 m2 v katastrálním 
území Hajská. 
 
12) žádost o prodej pozemku p. č. 657 a části pozemku p. č. 598/1, vše v k.ú. 
Střela – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 370/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 657 o výměře 112 m2 a části pozemku 
p. č. 598/1 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela, a to z toho důvodu, že tyto 
pozemky jsou určeny jako veřejné prostranství, místo pro společenské setkávání 
obyvatel a místo pro sběr komunálního odpadu.  
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p. č. 657 a části pozemku p. č. 
598/1 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela. 
 
13) Žádost o odkoupení pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce                             
– vyhlášení záměru 
Usnesení č. 371/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce, konktrétně 
se jedná o pozemek parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp./če, jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou), část pozemku parc. č. 1224/5 
o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 1311/2 o výměře cca 4 m2, vše v kat. území 
Strakonice.  
Záměr bude vyhlášen s uvedením smluvních závazků vztahujících se k předmětným 
pozemkům: 

- závazek z darovací smlouvy ze dne 08.11.2004, dle které se dárce Sportovní klub 
Strakonice 1908 může domáhat vrácení daru, jestliže obdarované město nebude o 
darované nemovitosti řádně pečovat, nebo nedostojí svému závazku udržovat je ve 
stavu, umožňujícím jejich bezproblémové využívání pro sportovní činnost (zejména 
fotbal) na výkonnostní úrovni.  

- věcné břemeno zřízené smlouvou ze dne 23.07.2001 vloženou do katastru nemovitostí 
pod čj. V-1576/2003-307 ke stavbě na parc. č. st. 3272 v kat. území Strakonice ve 
prospěch Tělovýchovné jednoty Fezko Strakonice, z. s., spočívající v právu bezplatného 
užívání stavby na stavební parc. č. 3272, a to v celé její přízemní výměře 

- užívání celého pozemku parc. č. 1224/5 v kat. území Strakonice na základě  nájemní 
smlouvy   č. 2019-00428 ze dne 17.12.2019 spolkem FK Junior Strakonice z. s., a to 
na dobu určitou do 31.12.2032 
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- a s dále s upozorněním, že jakýkoli záměr na pozemcích musí být zejména v souladu 
s podmínkami uvedenými v Územním plánu Strakonice a s cíli a úkoly územního 
plánování.    
 
14) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 372/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 27 m2 
v katastrálním území Přední Ptákovice.   
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 27 
m2 v katastrálním  
území  Přední Ptákovice.   
 
15) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 373/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 951/8 o výměře cca 150 m2 
v katastrálním území Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.   
 
16) Římskokatolická farnost Strakonice, IČ: 65016963, Velké náměstí 4,          
386 01 Strakonice – směna pozemků - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 374/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to: 

 p. č. 454/7 o výměře 4.377 m2 
 p. č. 472/3 o výměře 13.642 m2 
 část p. č. 509/32 o výměře cca 42.000 m2 (přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem) 

 p. č. 618/4 o výměře 2.553 m2 
 p. č. 619/17 o výměře  1.232 m2, vše v k. ú. Střela 
 p. č. 1405 o výměře 194 m2 

 p. č. 1407 o výměře 327 m2 
 p. č. 1406 o výměře cca 9.858 m2 
 část p. č. 1338 o výměře cca 2.600 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým 

plánem) 

 p. č. 1408 o výměře 38.439 m2, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic 
 
za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Strakonice, a to:  

  p. č. 257/1 o výměře 3.175 m2 
  p. č. 257/2 o výměře 2.328 m2 
  p. č. 773/1 o výměře 1.333 m2, vše v k. ú. Strakonice. 

 
17) žádost o převod zaplocené části pozemku p. č. 746/1 v k. ú. Strakonice 
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– směna částí pozemků 
Usnesení č. 375/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 797/ZM/2018 ze dne 27. června 2018 a č. 69/ZM/2020 ze dne 29. ledna 
2020, týkající se směny části  pozemku p. č. 746/1 o výměře cca 65 m2  (vlastník město 
Strakonice) za část pozemku  p. č. 746/20 o výměře cca 32 m2 (vlastník manželé XX), 
vše v k. ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p. č. 746/1 v k. ú. Strakonice o výměře 
cca 65 m2 ve vlastnictví města Strakonice za část pozemku p. č. 746/20 v k. ú. 
Strakonice o výměře cca 27 m2 ve vlastnictví manželů XX.  
 
18) žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 376/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem celého pozemku p. č. 469/4 o výměře 140 m2,  v katastrálním území Nové 
Strakonice za cenu dle znaleckého posudku, to je 15.700 Kč za celý pozemek.  
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX. 
V případě, kde 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 podpisem předmětné smlouvy.  
 
19) Biskupství českobudějovické, IČ: 00445118, se sídlem Biskupská 132/4, 
České Budějovice – žádost o prodej části pozemku p. č. st. 116/2                               
v k. ú. Strakonice  
Usnesení č. 377/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem pozemku p. č. st. 116/3 v k.ú. Strakonice o výměře 33 m2  (odděleného 
z pozemku p. č. st. 116/2) za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 68.000 
Kč.  
Kupní smlouva bude uzavřena s  Biskupstvím českobudějovickým, IČ: 00445118, se 
sídlem Biskupská 132/4, České Budějovice.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní ceně připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
20) RI PARTNERS s. r. o., Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha, 
IČ: 247 77 374, DIČ: CZ24777374, – směna pozemků  
Usnesení č. 378/ZM/2021 



Stránka 9 (celkem 22) 
 

zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice  a firmou RI PARTNERS s. r. o., 
Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha, IČ: 247 77 374, DIČ: CZ24777374,  jejímž  
předmětem  je  směna pozemků p. č. 439/15 o výměře 286 m2  a p. č. 439/16 o výměře 
131 m2  (vše odděleno z pozemku p. č. 439/12) ve vlastnictví města Strakonice, za 
pozemky p. č. 1371/211 o výměře 15 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1371/113),  p. č.  
1371/212 o výměře 35 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1371/193), vše v k. ú. Strakonice  
a p. č. 1345/2 o výměře 158 m2, (oddělený z pozemku p. č. 1345) v k. ú. Dražejov u 
Strakonic, ve vlastnictví společnosti  RI PARTNERS  s. r. o., Praha,  a to s  doplatkem  
firmy  RI PARTNERS s. r. o., IČ: 247 77 374, DIČ: CZ24777374, se sídlem Libušská 
220/234, Libuš, Praha,  městu  Strakonice  ve  výši 117.760 Kč, která  je  dána  rozdílem  
hodnot  směňovaných  nemovitostí.  
Celková cena pozemků  ve vlastnictví města Strakonice, a to  p. č. 439/15 a p. č. 
439/16, vše v k. ú. Strakonice,  podle znaleckého posudku  činí  223.980 Kč. 
Celková cena pozemků ve vlastnictví firmy RI PARTNERS s. r. o., a to  p. č. 1371/211, 
p. č. 1371/212, vše v k. ú. Strakonice, a p. č. 1345/2 v k. ú. Dražejov u Strakonic 
včetně hodnoty porostů na těchto pozemcích, podle znaleckého posudku  činí  106.220 
Kč.  
K ceně pozemků bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani 
z přidané hodnoty převod podléhá zdanění.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
21) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42 – uzavření souhlasného 
prohlášení z důvodu převodu pozemků zastavěných komunikací první třídy                     
– silnicí I/22 a I/4 
Usnesení č. 379/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem 
Velké nám. 2, Strakonice  a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, jejímž 
předmětem je převod pozemků v k. ú. Nové Strakonice, zastavěných  tělesem 
komunikace první třídy - silnicí č. I/22 a č. I/4: 

 p. č. 626/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p. č. 626/7, ostatní plocha, ostatní komunikace  
 p. č. 628/101, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p. č. 633/15, ostatní plocha, silnice 
 p. č. 633/34, ostatní plocha, silnice 

 p. č. 633/36, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p. č. 726/42, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p. č. 726/44, ostatní plocha, ostatní komunikace 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem souhlasného prohlášení. 
 
22) nabídka pozemku  p. č.  44/8 v k. ú. Nové Strakonice v souladu 
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s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 380/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 44/8 o výměře 131 m2 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. 
 
23) žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p. č. 626/6 v k. ú. 
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. 381/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 626/6 o výměře 2.885 m2 v k. ú.  
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. 626/6 o výměře  2.885 m2 v k.ú. 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
24) žádost o výmaz předkupním právem pro město Strakonice pozemku                   
p.  č. 367/1 v k. ú. Strakonice, zřízeného v dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 382/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 367/1 o výměře 19.802 m2 v k. ú. 
Strakonice od spoluvlastníků pana /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. 367/1 o výměře 19.802 m2 v k. ú. 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
25) žádost o výmaz předkupního práva pro město Strakonice k pozemku                  
p. č.  528/5 v k. ú. Strakonice, zřízeného dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 383/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p. č. 528/5 o výměře 944 m2 v k. ú. 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. 
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II. Souhlasí 
s výmazem předkupního práva k pozemku p. č. 528/5 o výměře 944 m2 v k. ú. 
Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
26) Územní energetická koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 384/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zadání zpracování územní energetické koncepce města Strakonice, která bude 
v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní 
energetické koncepci, a to z důvodu ochrany životního prostředí ve městě Strakonice 
a jeho okolí. 
 
27) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 385/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
MŠ Šumavská 264, Strakonice: 
- počítačová jednotka – poř. cena 36.000 Kč, r. poř. 2008 
- počítačová jednotka IBM – poř. cena 36.000 Kč, r. poř. 2008 
STARZ Strakonice: 
Zimní stadion: 
- stroj na mytí podlah R61 – poř. cena 43.987 Kč, r. poř. 1977 
- Notebook IBM/LENOVO TP R500 + přísl. – poř. cena 25.316 Kč, r. poř. 2009 
- světelná tabule – poř. cena 720.300 Kč, r. poř. 1999, model, který se nevyrábí, zatím 
funkční, v případě poruchy problém s opravami, nejsou náhradní díly na opravy, org. 
STARZ navrhuje vyřadit a nabídnout k prodeji za cenu minimálně 50.000 Kč 
Při vyřazování světelné tabule a jejím příp. prodeji bude postupováno dle platné 
Směrnice o hospodaření s majetkem, tzn. že majetek s uvedenou minimální cenou pro 
prodej bude nabídnut k prodeji na www.stránkách.města. V případě, že bude zájem o 
jeho odkoupení, bude návrh na uzavření kupní smlouvy předložen k projednání ZM 
Strakonice. V případě, že nebude o odkoupení světelné tabule zájem, bude vyřazena 
z evidence a fyzicky zlikvidována. 
MŠ Lidická 625, Strakonice: 
Odloučené prac. Školní 80: 
- kopírka Canon NP 6512 – poř. cena 25.241,80 Kč, r. poř. 2002 
Územní plán města Strakonice: 
Jedná se o vyřazení níže uvedených položek z dlouhodobého majetku „Územní plán“ 
(studie):  
- pan XX – návrh změny ÚPSÚ a návrh RP Strakonice, v původní hodnotě 141.610 Kč  
– důvodem je, že se nejedná o aktuální Územní plán, ale mezistupeň pořizování 
regulačního plánu Za Stínadly a změnu původního územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice, který v roce 2012 pozbyl platnosti 
- Deloitte Advisory, s.r.o. – Integrovaný plán rozvoje města Strakonic, v původní 
hodnotě 285.600 Kč   – důvodem je, že se nejedná o aktuální Územní plán, ale 
rozvojový dokument pro implementaci a čerpání prostředků z Integrovaného 

http://www.stránkách.města/
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regionálního operačního programu pro město Strakonice v plánovacím období 2007-
2013, plán byl využíván pouze v uvedeném plánovacím období  
- Ing. Zbyněk Skala – čistopis regulačního plánu Nad Vaněčků lomem a změny 
územního plánu, v původní hodnotě 21.900 Kč – důvodem je, že se položka vztahuje 
k regulačnímu plánu, který již pozbyl platnosti, a změnu původního územního plánu 
sídelního útvaru Strakonice, který v roce 2012 pozbyl platnosti 
- BERIT – Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice, v původní hodnotě 
994.542,50 Kč– důvodem je, že se nejedná o aktuální Územní plán, ale o územně 
plánovací podklady, Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice byly pořízeny 
v roce 2008, v současné době je již pořízena jejich 5. aktualizace (nové aktualizace 
pořizovány vlastními silami, zpracování aktuálního znění ÚAP v jiném datovém 
modelu). 
 
28) Převod bytů postavených za přispění státní dotace do vlastnictví 
nájemcům  
Usnesení č. 386/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky, 
o velikosti 1+1 (66,90 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
669/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 381.611 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky o velikosti 1+0 (61,60 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve 
výši 616/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 364.638 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
V. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky, 
o velikosti 1+1 (70,40 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
704/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 566.000 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
VI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
VII. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky o velikosti 1+1 (70,10 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve 
výši 701/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 424.738 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
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VIII. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
IX. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky, 
o velikosti 1+0 (62,40 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
624/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 320.965 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
X. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XI. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky, o velikosti 2+1 (83,75 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 808/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. 
Nové Strakonice, za kupní cenu 608.699 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XII. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XIII. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky, o velikosti 1+1 (78,15 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 754/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. 
Nové Strakonice, za kupní cenu 733.280 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XIV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XV. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky, 
o velikosti 2+1 (69,65 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
697/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 418.673 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XVI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XVII. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky  o velikosti 1+1 (75,65 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 729/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. 
Nové Strakonice, za kupní cenu 499.535 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XVIII. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
IX. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky, o velikosti 1+1 (72,80 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 700/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. 
Nové Strakonice, za kupní cenu 462.473 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
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XX. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXI. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové jednotky 
o velikosti 1+1 (77,25 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 
773/54232 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové 
Strakonice, za kupní cenu 521.098 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XXII. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXIII. Schvaluje 
obecné znění kupní smlouvy, týkající se prodeje bytových jednotek vybudovaných za 
poskytnutí státní dotace, do kterého pak budou doplňovány údaje týkající se 
konkrétních kupujících (nájemců) a konkrétní bytové jednotky dle jednotlivých bodů 
usnesení.  
 
3) Odbor rozvoje 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o zrušení některých obecně 
závazných vyhlášek 

Usnesení č. 387/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2021,  kterou se ruší obecně závazná 
vyhlášky: 
č. 8/2006 o závazných částech regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ a veřejně 
prospěšných stavbách ze dne 30.12.2006 
č. 5/2005 o závazných částech regulačního plánu "Ostrov - centrum" a veřejně 
prospěšných stavbách ze dne 04.11.2005 
č. 3/2002 o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice - Na 
Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách ze dne 19.06.2002 
č. 6/2002 o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně 
prospěšných stavbách ze dne 18.01.2003 
 

 Návrh na pořízení Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 388/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
Dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 11 Územního plánu 
Strakonice, Změna č. 11 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným 
postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
II. Rozhodlo 
O obsahu Změny č. 11 Územního plánu Strakonice – obsahem Změny č. 11 Územního 
plánu Strakonice je vymezení lokalit (ploch s rozdílným způsobem využití), ve kterých 
bude přípustné/nepřípustné umisťovat zdroje na výrobu energií (viz příloha mat č. 12/2 
- „Obsah Změny č. 11 Územního plánu Strakonice“) 
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III. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
4) Odbor školství 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2021, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice a části společných školských obvodů mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 389/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2021, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice a části společných školských 
obvodů mateřských škol zřizovaných městem Strakonice. 
 

 Schválení záměru založení spolku podporujícího cestovní ruch 
v Pootaví 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 
 
5) Finanční odbor  

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím 
zřizovaných a založených organizací za rok 2020 

Usnesení č. 390/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí   
s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2020 bez výhrad. 
II. Přijímá   
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru 
vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 
2020 ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném 
znění, v předloženém znění. 
 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2020 
Usnesení č. 391/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje   
účetní závěrku města Strakonice za rok 2020. 
 

 Rozpočtová opatření č. 35 – 43 
Usnesení č. 392/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 35 ve výši 1 300 000,00 Kč 
Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice 
na rekonstrukci letního kina ve Strakonicích. V roce 2020 proběhla první etapa 
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rekonstrukce, v rámci které byl pořízen digitální projektor, byly provedeny opravy 
zvuku, světel, promítacích ploch, prodejního stánku, apod. V současné době probíhá 
druhá etapa, v jejímž rámci bude vybudován parket a požární schodiště v ceně cca 
450 000,00 Kč (hrazeno z prostředků organizace). Investiční příspěvek bude použit na 
třetí etapu (dokončení) rekonstrukce letního kina, kdy dojde k opravě sedaček, 
pochozích cest, nátěrům konstrukcí, betonových stěn, apod.). Rozpočtové opatření 
bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 
nedočerpaných účelových prostředků za rok  2020.   
Rozpočtová skladba výdaje 1078 - 3319 - 6351  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229        

RO  č. 36 ve výši 1 071 900,00 Kč 
Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Strakonice, Lidická 
625 a rozdělení této částky na nově vzniklé příspěvkové organizace v souladu 
s usnesením ZM č. 291/ZM/2020 ze dne 16. 12. 2020, kterým bylo schváleno rozdělení 
právního subjektu Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, na čtyři samostatné právní 
subjekty, a to od 1. 9. 2021. Současně dochází ke snížení účelově určených prostředků 
(část příspěvku s vyúčtováním určeného na energie a odpisy) ve výši 734 700,00 Kč a 
jeho přerozdělení na nově vzniklé subjekty.  
- Mateřská škola Školní Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 531 600,00 Kč 
(z toho  účelové prostředky: el. energie – 67 500,00 Kč, teplo – 229 400,00 Kč, voda 
– 37 100,00 Kč, odpisy – 25 600,00 Kč)  
- Mateřská škola Spojařů Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 275 400,00 Kč 
(z toho  účelové prostředky: el. energie – 40 600,00 Kč, teplo – 50 400,00 Kč, voda – 
52 100,00 Kč, odpisy – 16 300,00 Kč)  
- Mateřská škola Holečkova Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 264 900,00 
Kč (z toho  účelové prostředky: el. energie – 32 600,00 Kč, teplo – 72 400,00 Kč, voda 
– 20 400,00 Kč, odpisy – 23 500,00 Kč)  

Rozpočtová skladba výdaje 1312 - 3111 - 5331 - 1 071 900,00 
 výdaje 1308 - 3111 - 5331 + 531 600,00 
 výdaje 1311 - 3111 - 5331 + 275 400,00 
 výdaje 1305 - 3111 - 5331     + 264 900,00 

RO  č. 37 ve výši 4 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dokončení akce „Bezbariérová trasa domov 
pro seniory – kulturní dům, Strakonice“. Na akci je v roce 2021 v rozpočtu města 
schválena částka 62 813 tis. Kč, k navýšení dochází zejména z důvodu vložkování 
stávající trasy kanalizace, záměně zatřídění zeminy, dodávky a montáže revizních 
šachet, demontáže potrubí. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje  737 - xxxx - 6121  
 financování                    8115        

RO  č. 38 ve výši  690 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na spolufinancování projektu „Objekt 
technického zázemí – nohejbal Strakonice“, a to v k.ú. Dražejov u Strakonic (lokalita 
Habeš). Záměrem projektu je vybudování zděného jednopodlažního objektu 
technického zázemí zastřešeného plechovou krytinou, obsahující šatnu, umývárnu, 
WC, a dále zádveří, příruční sklad a chodbu. Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu 
zázemí sportoviště, aby jeho stav odpovídal technickým, bezpečnostním a hygienickým 
předpisům. Celkové výdaje projektu činí cca 1 200 000,00 Kč, na projekt byla získána 
dotace z Jihočeského kraje ve výši 510 000,00 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto 
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použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 756 - 3412 – 6xxx  

 financování 8115      

RO  č. 39 ve výši 1 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Veřejné osvětlení Virt a Nový 
Dražejov“. K realizaci akce dochází v návaznosti na právě realizovanou kabelizaci NN 
(investor EG.D, a.s.) v městských částech Virtova a Nový Dražejov. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 792 - 3631 – xxxx  
 financování 8115      

RO  č. 40 ve výši 3 400 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Veřejné osvětlení – garáže u 
hřbitova“. Jedná se o nasvětlení cest kolem hřbitova u sv. Václava, které propojují 
přístup ke garážím u hřbitova, na hřbitov a podchod pod železniční tratí. Osvětlení bude 
zajištěno rozvody s celkem 18 ks novými stožáry veřejného osvětlení. Komunikace jsou 
dost využívané a v současné době nejsou dostatečně osvětlené. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 793 - 3631 - xxxx  
 financování 8115      

RO  č. 41 ve výši 850 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování rekonstrukce umývárny 
nádobí ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní ulice. Finanční prostředky budou 
použity na výměnu myčky a s tím související dodávky a stavební úpravy. Celková 
předpokládaná cena činí 1 600 000 Kč, v rozpočtu města je schválena částka 750 000 
Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 77x - 3113 - xxxx  
 financování 8115      

RO  č. 42 ve výši 300.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí investiční dotace spolku Tenis klub Strakonice, 
spolek, IČO 16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice, a to na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách 
tenisového areálu“.  Spolek je vlastníkem provozní budovy, v níž se šatny a sociální 
zařízení nalézají. V rámci projektu dojde k vybourání nenosných  konstrukcí, zvýšení 
kapacity sprch a WC.  Na projekt získal spolek dotaci z Jihočeského kraje ve výši 
420 000 Kč, celkový rozpočet nákladů na projekt činí cca 1 000 000 Kč. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3429 – 6322  
 financování 8115  

RO  č. 43  ve výši 2 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na výměnu výtahu v domě pro seniory 
v Lidické ulici.  K výměně dochází z důvodu špatného technického stavu výtahu a 
častých nákladných oprav. Výtah nesplňuje parametry evakuačního výtahu, má 
nefunkční nouzové vyproštění. Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního 
fondu příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice. 
Rozpočtová skladba výdaje  773 - 4350 - xxxx  
 příjmy 1230 - 4350 - 2122        

II. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2021. 
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 MěÚSS – odvod z investičního fondu 
Usnesení č. 393/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Ukládá 
odvod z investičního fondu příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice v roce 2021 ve 
výši 2 000 000,00 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu výtahu v domě 
pro seniory v Lidické ulici. 
 

 Tenis klub Strakonice, spolek – poskytnutí investiční dotace 
Usnesení č. 394/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotace spolku Tenis klub Strakonice, spolek, IČO 16820037, se sídlem 
Máchova 178, 386 01  Strakonice ve výši 300 000 Kč, a to na  spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách tenisového areálu“. Spolek má cca 
170 členů, z čehož je více než polovina dětí a mládeže, kurty navštěvuje dalších cca 
150 sportovců. Klub pořádá místní i celostátní turnaje a provozuje vlastní tenisovou 
školu. Zrekonstruované sociální zařízení tudíž bude využito velkou skupinou sportovců. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem 
Strakonice jako poskytovatelem a spolkem Tenis klub Strakonice, spolek, IČO 
16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice, jako příjemcem ve výši           
300 000 Kč, a to na  spolufinancování projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního 
zařízení v šatnách tenisového areálu“.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace spolku spolkem Tenis 
klub Strakonice, spolek, IČO 16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice. 
 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2021 ze dne 31.05.2021 
Usnesení č. 395/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2021 ze dne 31.05.2021. 
 
6) Místostarosta   
    Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města: 

 TC Přádelna Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 396/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o spol. s majetkovým podílem města a jejím výsledku hospodaření za rok 
2020: 
- TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 
7) Sociální odbor   
1) Dotace – Oblastní charita Strakonice – odborné sociální poradenství 
Usnesení č. 397/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 
ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 60.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí  dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 
40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství, 
v předloženém znění 
III. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství  
 
2) Dotace – Oblastní charita Strakonice – pečovatelská služba 
Usnesení č. 398/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 
ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou službu. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 
40, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou službu, v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou službu  
 
3) Dotace – Oblastní charita Strakonice – osobní asistence 
Usnesení č. 399/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice 
ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, Sousedovice 
40, 386 01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci, v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci  
 
4) Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 400/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 60.000 Kč  
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby  Kontaktní centrum Prevent  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 60.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 60.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent 
   
5) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 401/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 44.500 Kč 
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Jihočeský streetwork PREVENT  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.886 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
 
6) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 402/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 60.500 Kč 
na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.500 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
ve výši 60.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění 
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III. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice ve výši 60.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT  
 
7) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální 
rehabilitace 
Usnesení č. 403/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální 
rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.780 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Souhlasí  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek– sociální rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění 
vozidel, mzdové náklady v předloženém znění. 
III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a 
havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady.  
 
8) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně 
terapeutická dílna 
Usnesení č. 404/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek– sociálně 
terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, 
mzdové náklady  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.280 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 
Písek – sociálně terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, 
úklid prostor, mzdové náklady v předloženém znění.  
III. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál 
pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady.  
 
9) Dotace – APLA Jižní Čechy, z. ú., Farského 887, 390 02 Tábor   
Usnesení č. 405/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím dotace APLE Jižní Čechy, z. ú., Farského 887, 390 02 Tábor  na podporu 
sociálních služeb ve výši 81.000 Kč z důvodu podané neúplné žádosti. 
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10) Individuální dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 
144, 383 01 Prachatice   
Usnesení č. 406/ZM/2021 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 
Prachatice na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních nákladů potřebných 
k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2021.   
 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 17:07 hodin. 
 

Datum pořízení usnesení: 23.06.2021 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města 
    

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  


