- 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 15. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne
02.03.2022 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------Program:
Zahájení zasedání

Usnesení č. 505/ZM/2022

1) Starosta
 Přísedící u Okresního soudu
2) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 506/ZM/2022
Usnesení č. 507/ZM/2022 – č. 523/ZM/2022

3) Odbor školství
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice z.s.
Usnesení č. 524/ZM/2022
4) Tajemnice
 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2021
Usnesení č. 525/ZM/2022
5) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 2 – 5
Usnesení č. 526/ZM/2022
 Kontrolní výbor – Zápis č. 4 ze dne 10.02.2022
Usnesení č. 527/ZM/2022
6) Odbor rozvoje
 Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021
Usnesení č. 528/ZM/2022
 Vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice
Usnesení č. 529/ZM/2022
 Projekt „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, Strakonice“ – podání žádosti o
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 530/ZM/2022
7) Místostarosta
 Pověření k hlasování na valné hromadě společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č. 531/ZM/2022
 Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce
2029
Usnesení č. 532/ZM/2022
8) Sociální odbor
 Individuální dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PREVENT (CROSS)
Usnesení č. 533/ZM/2022
 Individuální dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent
Usnesení č. 534/ZM/2022
 Individuální dotace – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s
Usnesení č. 535/ZM/2022
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Individuální dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. – osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám s Alzheimerovou a
jinými typy demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Usnesení č. 536/ZM/2022
 Individuální dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. - osoby v krizové situaci,
které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež
vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují
již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Usnesení č. 537/ZM/2022
 Individuální dotace – Nadační fond Srdce pro Strakonice
Usnesení č. 538/ZM/2022
9) Invaze na Ukrajinu – poskytnutí pomoci
Usnesení č. 539/ZM/2022

Zahájení zasedání
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání 14.ZM 15.12.2021 p. Josef Zoch a p. Jaroslav Choura
ověřili příslušný zápis z jednání ZM.
Usnesení č. 505/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
program jednání včetně navržených úprav 15. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz
zápis).
II. Volí
a) návrhovou komisi ve složení: PhDr. Miroslav Žitný, p. Martin Horský, Mgr. Marie Žiláková
b) ověřovatele zápisu: p. Václav Král, RNDr. Ladislav Havel
c) volební komisi: Ing. Rudolf Oberfalcer ml., p. Josef Zoch, Ing. Miroslava Zralá
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1) Starosta
 Přísedící u Okresního soudu
Usnesení č. 506/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Volí
na 4 – leté volební období níže uvedeného přísedícího pro Okresní soud ve Strakonicích:
pana XX
2) Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
1) žádost o prodej pozemku p. č. st. 11/2 včetně stávající zemědělské stavby
v katastrálním území Dražejov u Strakonic – vyhlášení záměru na prodej
Usnesení č. 507/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. st. 11/2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic
o výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez č. p., a to vzhledem k případnému
využití pozemku při rekonstrukci komunikace.
II. Schvaluje
vyřazení žadatele z evidence o prodej pozemku p. č. st. 11/2 v katastrálním území Dražejov u
Strakonic o výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez č. p.
2) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 508/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1120/2 o výměře cca 40 m2 v katastrálním
území Strakonice.
II. Schvaluje
vyřazení zájemce o prodej části pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území Strakonice
z evidence.
3) Prodej části pozemku p. č. 225/2 v kat. území Dražejov u Strakonic pro
trafostanici
Usnesení č. 509/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a společností EG.D, a. s.,
IČ 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jejímž předmětem bude
prodej části pozemku parc. č. 225/2 o výměře cca 25m2, v kat. území Dražejov u Strakonic.
Kupní cena je stanovena ve výši 800 Kč za 1 m2, její celková výše bude upřesněna po zaměření
geometrickým plánem. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a správní poplatek za
vklad vlastnického práva bude hradit kupující.
V kupní smlouvě bude dále zřízeno předkupního právo jako právo věcné pro případ jakéhokoli
zcizení převáděného pozemku a závazek kupujícího, že přednostně nabídne převáděný
pozemek k odkupu městu Strakonice i v případě přemístění dané trafostanice nebo v případě,
že trafostanice přestane být užívána ke svému účelu, a to za kupní cenu, za kterou tento
pozemek do svého vlastnictví získal (800 Kč za m2) nebo za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem, pokud bude takto stanovená cena nižší.
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4) žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 510/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
prodej pozemku parcelní číslo 609/5 o výměře 131 m2 a části pozemku p. č. 671 o výměře cca
12 m2, vše v katastrálním území Přední Ptákovice, kdy přesná výměra pozemku bude určena
na základě geometrického plánu, přičemž jeho zaměření proběhne za přítomnosti pracovníků
majetkového odboru. Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX a s panem XX, každý jednou
polovinou, za kupní cenu celkem 130.000 Kč.
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.
5) žádost o prodej části pozemku
Usnesení č. 511/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
prodej části pozemku parcelní číslo 636/10 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Nové
Strakonice (sousedící se západní fasádou domu číslo popisné 34 v Heydukově ulici), kdy přesná
výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu, přičemž jeho zaměření
proběhne za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru rozvoje.
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu 830 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní
ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 512/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
prodej části pozemku parcelní číslo 951/8 o výměře cca 190 m2 v katastrálním území
Strakonice, kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu,
přičemž jeho zaměření proběhne za přítomnosti pracovníků majetkového odboru.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 460 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní
ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 513/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
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I. Schvaluje
prodej části pozemku parcelní číslo 951/8 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území
Strakonice, kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu,
přičemž jeho zaměření proběhne za přítomnosti pracovníků majetkového odboru.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 460 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní
ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Bývalá základní škola Podsrp – oplocení
Usnesení č. 514/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a spolkem Základní škola
Volyňka, z. s. IČ 05200423, se sídlem Černětice 12, 387 01 Volyně, jako kupujícím, jejímž
předmětem bude prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední
Ptákovice, která je zaplocena do zahrady u bývalé základní školy na Podsrpu. Pozemek se bude
převádět s veškerým příslušenstvím a součástmi, které tvoří zejména betonový základ
bývalého skleníku, sklep a oplocení, které tak kupující nemusí odstraňovat, jak vyplývalo
z kupní smlouvy č. 2021-00111 uzavřené mezi stranami dne 28.04.2021 (převod bývalé ZŠ
Podsrp se zahradou). Ve smlouvě bude rovněž výslovně uvedeno, že s ohledem na převod
pozemku i s oplocením není kupující povinna hradit smluvní pokutu za neodstranění oplocení.
Kupní cena je stanovena ve výši 556 Kč za m2, její celková výše bude upřesněna po zaměření
geometrickým plánem. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a správní poplatek za
vklad vlastnického práva bude hradit kupující.
9) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů – dodatek ke
smlouvě
Usnesení č. 515/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 2021-00265 týkající se převodu vlastnického práva
k pozemkům na Jezárkách, konkrétně pozemku p. č. 1371/122 o výměře 4973 m2, pozemku
p. č. 1371/124 o výměře 1253 m2 a pozemku p. č. 1385/2 o výměře 564 m2, tak jak jsou
vymezeny GP č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna smlouvy bude
spočívat v ujednání, že město Strakonice nebude uplatňovat předkupní právo na převod části
pozemků v rozsahu přibližné jedné poloviny pozemků v případě, že se bude jednat o převod
na společnost Bydlení Strakonice s. r. o.
V dodatku bude uvedeno, že nevyužití předkupního práva městem Strakonice je podmíněno
tím, že na společnost Bydlení Strakonice s. r. o., IČ 11964332, budou převedeny stejné
povinnosti, k jejichž plnění se ve smlouvě č. 2021-00265 zavázala společnost Znakon Reality
s. r. o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku, jehož celé znění je připojeno v příloze tohoto
materiálu.
10) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný převod
pozemků
p.
č.
633/22
v katastrálním
území
Nové
Strakonice
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a p. č. 46/13 v katastrálním území Strakonice
Usnesení č. 516/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Revokuje
usnesení ZM číslo 477/ZM/2021.
II. Schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Strakonice, IČ: 251 810, se
sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemků p. č. 633/22 o výměře 125 m2 v katastrálním
území Nové Strakonice a p. č. 46/13 o výměře 22 m2 v katastrálním území Strakonice.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
11) žádost o směnu pozemků v katastrálním území Střela
Usnesení č. 517/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi městem Strakonice a spoluvlastníky panem XX (podíl 4/6),
paní XX (podíl 1/6) a paní XX (podíl 1/6).
Předmětem smlouvy bude směna pozemků v majetku města Strakonice, a to:
 p. č. 426/10 o výměře 8 m2,
 p. č. 616/7 o výměře 42 m2,
 p. č. 426/9 o výměře 65 m2
 p. č. 616/6 o výměře 15 m2,
vše v katastrálním území Střela
za pozemky ve spoluvlastnictví pana XX, paní XX, paní XX, a to:

p. č. 427/45 o výměře 317 m2 (oddělen geometrickým plánem č. 193-254/2017,
vyhotoveným společnosti Ingera Písek, s r. o.)

část p. č. 427/21 o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým
plánem),
vše v katastrálním území Střela, a to s doplatkem města Strakonice ve výši 45.300 Kč
ve prospěch spoluvlastníků, pana XX, paní XX a paní XX, který je dán rozdílem cen
směňovaných nemovitostí.
Celková obvyklá cena pozemků města Strakonice stanovena znaleckým posudkem činí
63.000 Kč.
Celková obvyklá cena pozemků ve vlastnictví spoluvlastníků pana pana XX, paní XX a paní
XX činí 108.300 Kč.
K ceně pozemků bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani z přidané
hodnoty převod podléhá zdanění. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí smluvní
strany rovným dílem.
12) Centrum aukcí.cz s. r. o., Luční 568/1, 500 03 Hradec Králové – nabídka
pozemků p. č. 69/3 a p. č. 69/4, vše v katastrálním území Nové Strakonice, formou
elektronické aukce
Usnesení č. 518/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
nabídku pozemků p. č. 69/3 o výměře 4.799 m2 a p. č. 69/4 o výměře 4.874 m2, vše v k. ú.
Nové Strakonice, formou elektronické aukce konané dne 11. ledna 2021.
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13) Rozvozy PLUS s. r. o., IČ: 07881908, se sídlem Špidrova 88, Vimperk III, 385
01 Vimperk – nabídka nemovitých věcí z titulu předkupního práva
Usnesení č. 519/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
nevyužití nabídky na odkoupení pozemku p. č. st. 338 o výměře 352 m2 v k. ú. Strakonice,
jehož součástí je stavba č. p. 92, Strakonice I, od společnosti Rozvozy PLUS s.r.o., IČ:
07881908, se sídlem Špidrova 88, Vimperk III., 385 01 Vimperk, za kupní cenu 22.900.000
Kč, a to z titulu předkupního práva pro město Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného sdělení.
14) žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 280 v katastrálním území
Strakonice
Usnesení č. 520/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
výmaz předkupního práva k pozemku p. č. 280 v katastrálním území Strakonice o výměře
22.731 m2 zřízeného dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného potvrzení.
15) žádost o předčasné poskytnutí slevy z kupní smlouvy
Usnesení č. 521/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
předčasné vyplacení slevy z kupní smlouvy číslo 2017-00408, týkající se prodeje pozemků
v lokalitě Mušky, a to paní XX, ve výši stanovené kupní smlouvou.
II. Neschvaluje
vyplacení slevy z kupní smlouvy číslo 2017-00408, týkající se prodeje pozemků v lokalitě
Mušky, panu XX, vzhledem k tomu, že pan XX nesplnil podmínky pro vyplacení této slevy, to
znamená podmínku, že kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž
ve lhůtě do 5-ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
16) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí a komunikace
Žadatel: Parcely Strakonice s. r. o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 522/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti s vybudováním komunikace, chodníku, kanalizačního a vodovodního řadu a
veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 357/10, 1269/1 a 1371/112, vše v k. ú. Strakonice,
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a
společností Parcely Strakonice s. r. o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice, s předmětem
koupě komunikace, parkovacích stání a chodníku (vše včetně pozemku p. č. 357/10 v k. ú.
Strakonice), kanalizačního a vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle projektové
dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na poz. č. 357/10, 1269/1 a 1371/112, vše v k.
ú. Strakonice“ , tzn. obousměrná komunikace z asfaltového betonu v šířce 6 m včetně
parkovacích stání z asfaltového betonu a retardéru z kamenné dlažby, chodník ze zámkové
dlažby v šířce 2 m, kanalizační řad z trubek ULTRA RIB II, SN 12, DN 250 a 400 v délce 99 m,
vodovodní řad z trubek PE100 – RC 90 x 8,2 mm, SDR 11 v délce 98 m, veřejné osvětlení z 3
ks LED svítidel instalovaných na osvětlovacích bezpatkových stožárech s výložníkem v délce
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105 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na
realizaci předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 736.538 Kč včetně
DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou kanalizační a vodovodní přípojky.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětných smluv.
17) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč
Usnesení č. 523/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč:
Město Strakonice – majetkový odbor org. 213:
- kolotoč AP/0300 – poř. cena 52.489,27 Kč, r. poř. 2003, dětské hřiště Vrchlického,
Mánesova, Baarova ul.
- Dog 010445 – poř. cena 35.348, Kč, r. poř. 2007, dětské hřiště Mikoláše Alše.
Městský úřad Strakonice:
Majetek s pořizovací cenou vyšší než 20 tisíc korun (včetně DPH) – hardware
Pořizovací cena
INV.Č.
Položka
Pořízeno
Závada
nutná výměna
22/70/21
CISCO 1601 ETHERNET
< 1/2003
64 547,80
akumulátorů,
3
nerentabilní
nutná výměna
22/70/23
UPS FISKARS PS 20/0,8/SCHILS01 < 1/2003
58 267,20
akumulátorů,
3
nerentabilní
22/70/25
poškozená elektronika,
tiskárna HP 2200
< 2003
40 549,15
5
neopravitelná
22/70/25
poškozená základní
NTB Compaq Evo C1020V
4/2003
48 775,60
9
deska, morálně
zastaralé
22/70/26 kopírovací stroj KOPIER SET Di
viz protokol o
1/2003
107 411,10
1
2510
neopravitelnosti
22/70/26 kopírovací stroj digit. KOPIER SET
viz protokol o
1/2003
131 052,60
2
Di 2510 Minolta
neopravitelnosti
morálně zastaralé,
22/70/30 Breeze MAX Micro BST (vysílač na
2/2010
59 882,00
technologii WiMAX již
1
internet)
nelze použít
22/70/30 IBM TS 3100 TAPE Library Model
12/2011
201 036,00
morálně zastaralé
6
L2U drive
22/70/31
viz protokol o
kopírovací stroj Bh C-284
5/2013
73 680,00
8
neopravitelnosti
28/0/231/ PC Athlon_1GHz/256MB
33 853,77
morálně zastaralé,
2
RAM/120GB
< 2003
oprava nerentabilní
28/0/293
9

UPS Fiskars Power Work

< 1/2003

35 990,00

28/0/500
5

Scanner A3 Epson GT - 15000

12/2007

33 114,00

28/0/602
9

NTB HP Probook
4720s/W7/Office2010

12/2010

29 988,00
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nutná výměna
akumulátorů,
nerentabilní
nesplňuje současné
požadavky
poškozená základní
deska, oprava
nerentabilní

28/0/663
Tiskárna OKI převod MV
3/2014
30 012,00
morálně
9
28/0/666
PC převod MV
3/2014
30 892,40
morálně
0
28/0/666
PC převod MV
3/2014
30 892,40
morálně
1
Majetek s pořizovací cenou vyšší než 20 tisíc korun (včetně DPH) – software
INV.Č.
Položka
Pořízeno
Pořizovací cena
Závada
NW CLA GROUP Wise 6 MAILBOX
13/0/2
< 1/2001
184 643,00
morálně
50 uživ.
13/0/3

NW CLA NET WARE 5.1. 25 uživ.

< 1/2002

80 577,00

ZEN WORKS FOR DESKTOP 4
< 1/2003
202 992,30
(135+25u)
13/0/6
NET WARE 6 CLA 3 100 uživ.
< 1/2003
105 000,00
13/0/8
NET WARE 6 - 80 user
< 1/2003
137 322,65
Novell Netware 100 licencí +
13/0/13
< 1/2003
649 805,00
upgrade
server IBM X3500 Combo/TAPE
13/0/17
3/2007
255 487,28
LT02200/400GB/
Upgrade Novell Open Workgroup
13/0/18
12/2007
540 365,00
Suite 1 - Us
software pro zálohování dat
13/0/22
4/2009
130 673,00
Synsort
13/0/23
Helios - licence (program)
10/2009
72 085,40
IBM Tivoli Storage manager v610
13/0/27
12/2011
228 772,50
value u
IBM Tivoli Storage manager Virt.
13/0/28
12/2011
139 592,50
Env.+
18/0/4
MS OFFICE - WORD, EXCEL 10 lic. 1/2002
101 850,00
AVG AM Metwork 7,5, 175 lic. LN
18/0/14
1/2001
39 952,50
DV
18/0/15
MS OFFICE XP 2 lic.
1/2002
20 979,00
18/0/16
MS OFFICE XP 26 lic.
1/2002
242 025,00
18/0/17
MS OFFICE XP 70 lic. Select
< 1/2003
592 851,00
18/0/18
MS OFFICE XP 15.lic.
< 1/2003
116 723,30
18/0/19
Internet Antivir AVP
1/2002
24 660,00
18/0/56
MS Visual Basic Enterprise
< 1/2003
31 204,00
18/0/59
PC INFO
< 1/2003
30 975,00
CHEYNNE Backup Agent for
18/0/80
< 1/2003
44 630,40
Groupwise
18/0/86
Border manager
< 1/2003
55 241,54
MěKS Strakonice:
- dvoudřez s odkl. plochou – poř. cena 32.879 Kč, r. poř. 2002
- gastronádoby nerez (sada) – poř. cena 34.905,40 Kč, r. poř. 2002
- přenosné pokladny O2 – poř. cena 28.000 Kč, r. poř. 2018
- myčka skla – poř. cena 49.339,50 Kč, r. poř. 2002
Mateřská škola Čtyřlístek:
- konvektomat s příslušenstvím – poř. cena 169.505,70 Kč, r. poř. 2004
- myčka s pracovní plochou – poř. cena 47.332,20 Kč, r. poř. 2006
- myčka Fagor FI – 60 ŠJ – poř. cena 63.721 Kč, r. poř. 2009.
13/0/5
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zastaralé
zastaralé
zastaralé

zastaralé

morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně zastaralé
morálně
morálně
morálně
morálně
morálně
morálně
morálně

zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé
zastaralé

morálně zastaralé
morálně zastaralé

3) Odbor školství
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice z.s.
Usnesení č. 524/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
individuální dotaci Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice z. s., Pod Hradem 128, 386 01
Strakonice, IČO 16820088 na dofinancování sportovní činnosti dětí a mládeže v okolních
městech z důvodu rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích ve výši 352 800 Kč.
II. Schvaluje
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
4) Tajemnice
 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2021
Usnesení č. 525/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zprávu o Plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí r.2021.
II. Schvaluje
vyřazení 98 splněných usnesení.
III. Ukládá
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 87 nesplněných usnesení.
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení.
5) Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 2 – 5
Usnesení č. 526/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 2 - převod finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022
Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2022 o částku 125.856.600 Kč na úhradu výdajů,
které byly schváleny v rozpočtu roku 2021, ale jejich použití nebylo v roce 2021 uskutečněno
a převádí se do roku 2022. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
ř.

org. odd.§ pol.

Kč

odbor
MP - měřiče rychlosti
600 000
3 ks

1.

0

5311

xxxx

2.

100 6171

51xx

495 500 VV – opravy (úřad)

3.

100 6171

51xx

62 000 VV – služby (úřad)

4.

100 6171

51xx

35 000 VV - DDHM

5.

100 6171

6122

85 000

VV – investice zařízení
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doklad

důvod převodu
realizace v r. 2022, požádáno
o dotaci
výměna radiátorů – stavební
úřad, garáže Na Stráži
výměna osvětlení –
sekretariát
výměna světel – Na Stráži 270
oprava zdí + vymalování odbor dopravy
malování kanceláří, kuchyňky,
chodby – budova Komerční
banky
obrazy na chodbu včetně
instalace – hlavní budova
kopírovací stroj

6.

203 3399

xxxx

39 000

OŠ – prezentace
města

objednávka č. 59/21/1

propagační materiály pro
vedení města

7.

203 3399

5169

27 200

OŠ – cestovní ruch,
prezentace

SML 2021-467

tvorba designu na webu
města www.strakonice.eu

8.

240 6171

xxxx

185 000 OŠ – informatika

objednávka 63/21/1

9.

290 3635

5169

369 000 Rozvoj - územní plán

SML 2017-205
SML 2021-274

10. 290 xxxx

xxxx

532 400 Rozvoj - územní plán

SML 2021-339

pořízení GPS systému pro
určení polohy a sběr dat
změny územního plánu č. 5 a
č. 11, změna regulačního
plánu Větrolamka
územní studie Podskalí

11. 290 xxxx

xxxx

SML 2021-313

územní studie Dražejov

12. 291 xxxx

xxxx

SML 2021-78

studie smuteční síně

13. 291 xxxx

xxxx

SML 2021-214

studie venkovního areálu ZŠ
F. L. Čelakovského

14. 294 3639

513x

obj. č. 15/21/2

pořízení odpadkových košů

15. 294 3xxx

xxxx

obj. č. 16/21/2

pořízení laviček

16. 297 xxxx

xxxx

36 300 Rozvoj - územní plán
Rozvoj - studie,
181 500
projekty
Rozvoj - studie,
155 000
projekty
Rozvoj - městský
158 300
mobiliář
Rozvoj - městský
264 300
mobiliář
Rozvoj – spolufinanc.
2 608 000
projektů

17. 401 3792

5139

19 500 ŽP – odpady

usn.RM 2274/2021
(20.10.2021), RO č.87

18. 401 37xx

xxxx

200 000 ŽP – odpady

usn.RM 2499/2021
(20.12.2021), RO č.126

19. 405 5512

6123

7 551 000 ŽP - hasiči

SML 2021-368

20. 406 3744

6xxx

3 928 600 ŽP – krizové řízení

SML 2021-401

21. 216 3429

6322

2 165 000

22. 603

4349 5492

FIN – dotace FK
Junior

755 000 Vedení města - dary

23. 700 1032

5xxx

118 000 Maj - lesy

24. 700 xxxx

xxxx

1 500 000 Maj - výkupy

25. 706 3326

5xxx

50 000 Maj – válečné hroby

26. 718

xxxx

xxxx

229 000

27. 722

23xx

xxxx

1 908 000

Maj – příměstské
části, osady

usn.ZM 326/ZM/2021
(24.02.2021), RO č.3
usn.ZM 702/ZM/2018
(14.02.2018), RO č. 5

společný projekt škol –
žádáno o dotace
pořízení tašek na tříděný
odpad – ekologická výchova
(použití odměny za soutěž)
pořízení kontejnerů na svoz
bioodpadu a senzorů do
kontejnerů (použití daru)
nákup cisternové automobilní
stříkačky
modernizace výstražného
informačního systému
dotace FK Junior na
rekonstrukci hřiště
Na Křemelce
přesun nevyčerpaných
prostředků na poskytnutí
darů v tíživých životních
situacích
dofinancování těžby a
pěstebních prací za rok 2021

SML 2020-511
SML 2020-512
usn.ZM
č.478,479,480/ZM/2021,
výkupy inženýrských sítí
a č.437/ZM/2021
(15.09.2021)
realizace v r. 2022 obj. č. 39/21/7
rekonstrukce památníku
obětem 1.sv. války u hřbitova
dokončení opravy schodů
v Habeši a opravy nádrže Virt

VŘ – schváleno, usn. RM z důvodu prodloužení
Maj – ZTV Vinice, ZTV
č.2519/2022(19.1.2022), projektových příprav
Dražejov - zahrádky
smlouvy o finančních
realizace v r. 2022
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příspěvcích SML 2021336 a 370

28. 723

2341

xxxx

150 000

Maj – Modlešovice –
vodní nádrž

SOD 2021-116

úhrada TDI a dokončovacích
prací - zeleň

29. 726

2310

xxxx

100 000

Maj – ÚV Pracejovice
- jímání

SOD 2020-350

dokončovací práce –
následná péče o zeleň

30. 727

23xx 5171

173 000

Maj – vodovody,
kanalizace

31. 728

xxxx

xxxx

500 000

Maj – Hajská vodovod

32. 731

22xx

Maj – komunikace
usn. RM 2538/2022
xxxx 15 000 000 Zvolenská + Máchova
(19.01.2022)
+ zdi

33. 733

xxxx

xxxx

516 000

Maj - silnice 1/22
Strakonice

34. 734

2219

xxxx

Maj – Otavská
7 000 000
cyklostezka

35. 737

xxxx

xxxx

Maj - bezbariérová
1 000 000 trasa Rybniční-Dům
kultury

36. 739

2219

xxxx

4 972 000

37. 746

xxxx

xxxx

668 000

38. 749

2219

39. 752

3412 5xxx

40. 755

3412

xxxx

Maj – Plavecký
9 965 000 stadion (PS) rekonstrukce

41. 761

3319

xxxx

4 738 000

42. 770

3613 5xxx

50 000

xxxx 13 500 000
100 000

Maj - lávka na
Podskalí

SOD 2021-120

SOD 2017-71

dofinancování akce – údržba
zeleně

usn. RM 2548/2022
(19.01.2022)

z důvodu prodloužení
projektových příprav a
vyřizování dotace realizace
v r. 2022

SOD 2020-450

dofinancování akce –
technický dozor investora,
autorský dozor

VŘ (opakováno)

Maj - komunikace
Volyňská
Maj - sídliště regenerace

oprava kanalizačního řadu –
Hajská, ul. Nebřehovická
dofinancování akce – oprava
komunikace dle požadavku
SÚS JHK
z důvodu prodloužení
projektových příprav
realizace v r. 2022

SOD 2019-107

Maj - plocha u
tribuny
SOD 2021-114
SOD 2021-96

Maj – Dům kultury rekonstrukce

SOD 2021-486

Maj – Maják - oprava
střechy

usn. RM 962/2020
(14.10.2020)

oprava lávky přes rameno
řeky Otavy, realizace v roce
2022
financování projektové
dokumentace (PD) + zahájení
akce
PD na regeneraci sídliště
Šumavská, apod.
sportoviště Na Sídlišti realizace přesunuta do
r. 2022
dofinancování akcí PS –
náprava zastřešení bazénové
haly + náprava stávajících
ochozů (stropní konstrukce)
pokračování rekonstrukce –
další etapy
dokončení akce v r. 2022
rekonstrukce elektroinstalace
objektu č.p. 1415 Na Ostrově
- realizace v r. 2022

Maj - objekt Na
Ostrově

43. 772

xxxx

xxxx

451 000

44. 772

xxxx

xxxx

9 697 000

Maj - Na Ostrově –
komunitní centrum

SOD 2021-506

realizace v roce 2022, žádáno
o dotaci

45. 773

4350

xxxx

2 000 000

Maj - DS Lidická výtahy

SOD 2021-453

výměna výtahu – realizace
v roce 2022
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dofinancování akcí – MŠ U
Parku – oprava fasády, MŠ
Lidická – rekonstrukce
kanalizace a vody

46. 775

3111

xxxx

1 699 000 Maj – opravy MŠ

47. 776

3111

xxxx

9 500 000

48. 777

3113

xxxx

108 000 Maj – opravy ZŠ

dofinancování akcí – ZŠ
F.L.Čelakovského – WC, ZŠ
Dukelská – oprava elektroins.

49. 771

5311

xxxx

Maj – budova
396 000 městské policie –
zateplení, oprava

realizace v r. 2022

50. 778

3612

xxxx

479 000

Maj – Bažantnice rekonstrukce

51. 790

3634

xxxx

356 000

Maj – výměníkové
stanice (VS)

52. 790

36xx

xxxx

2 000 000

53. 792

3631

xxxx

645 000

54. 795

3633

xxxx

realizace v r. 2022

obj. č. 137/21/7

Maj – veřejné
osvětlení (VO)
Maj – VO Virt + Na
Křemelce

SOD 2021-319
SOD 2021-320

Maj – propojení
5 805 000 zimního a plaveckého
stadionu (teplovod)

55. 780

xxxx

xxxx

400 000

56.

xxxx

xxxx

9 631 000

xxx

Maj – MŠ Stavbařů zateplení

Maj – projekty,
posudky, studie

Maj – projektová
dokumentace

dofinancování akce
„Rekonstrukce objektu
Bažantnice č.p. 372“
havárie teplovodu –
ul. Lidická, č.p. 194
(tělocvična, dílny)
přesun do r. 2022 (havarijní
stavy + nutné opravy VO,
nové VO ul. Bezděkovská/Na
Ohradě,… )
dokončení realizace v r. 2022

realizace v r. 2022
financování objednaných
posudků (ul. Volyňská –
obj. č. 170/21/7
rekonstrukce kanalizace,
obj. č. 171/21/7
plavecký stadion – náprava
havarijních stavů)
SOD 2021-425, 310, 267, financování zasmluvněných
493
projektových dokumentací
obj. č. 136/21/7
(Západní část Velkého
obj. č. 81/21/7
náměstí, objekty sociálních
obj. č. 1/21/7
služeb, chodník Radomyšlská,
komunikace Zvolenská,
Panská zahrada, ZTV Vinice,
automatická toaleta, ….)

RO č. 3 ve výši 2.500.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Obnova požární nádrže na
p. č. 128 k. ú. Střela“. Do nádrže je svedena dešťová voda z okolních zpevněných ploch.
Východní a jižní strana zdrže je zpevněna pouze betonovou zídkou, která je ve velice špatném
stavu a je nutné ji opravit. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
725 – 2341 – 5xxx
financování
8115
RO č. 4 ve výši 9.800.000,00 Kč
Změna položky rozpočtu na podporu městské hromadné dopravy ve Strakonicích, kdy
v souvislosti s novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, došlo ke zrušení
položky 5193 – výdaje na dopravní obslužnost a od 01.01.2022 se nově použije položka 5213
- transfer dopravci.
Stránka 13 (celkem 18)

Rozpočtová skladba

výdaje
+
600 – 2292 – 5213
výdaje
600 – 2292 – 5193
RO č. 5 ve výši 1.500.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce zásobování
teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“. Předmětem stavby je propojení plaveckého
a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace výměníkových stanic. Původní
parovodní propojení pod asfaltovou komunikací je v havarijním nevyhovujícím stavu.
V rozpočtu města je na akci schváleno 11.000.000 Kč, skutečné náklady na základě
výběrového řízení včetně dalších nutných výdajů činí cca 12.500.000 Kč. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

795 – 3633 - xxxx
8115

 Kontrolní výbor – Zápis č. 4 ze dne 10.02.2022
Usnesení č. 527/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4 ze dne 10.02.2022.
6) Odbor rozvoje
 Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021
Usnesení č. 528/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
V souladu s § 6 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021
II. Rozhoduje
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. 12 Územního plánu Strakonice,
Změna č. 12 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
III. Rozhoduje
O obsahu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice – obsah Změny č. 12 Územního plánu
Strakonice je součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021
IV. Ukládá
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 12 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
 Vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice
Usnesení č. 529/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Bere na vědomí
dokumentaci Změny č. 11 Územního plánu Strakonice
II. Konstatuje,
že Změna č. 11 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v
platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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III. Vydává
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona
a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.
11 Územního plánu Strakonice formou opatření obecné povahy
IV. Ukládá
odboru rozvoje
zajistit vyhotovení Změny č. 11 Územního plánu Strakonice
zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně
doručit Změnu č. 11 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu
Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou
zajistit záznam o vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice v evidenci územně
plánovací činnosti v ČR


Projekt „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, Strakonice“ – podání
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 530/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
Investiční záměr na realizaci projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce,
Strakonice“
II. Souhlasí
S podáním žádosti o dotaci Ministerstva obrany „Program 107290 – Zachování a obnova
historických hodnot I“ na projekt „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce, Strakonice“
III. Souhlasí
V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v letech 2022 – 2023 na
spolufinancování a předfinancování projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce,
Strakonice“
7) Místostarosta
 Pověření k hlasování na valné hromadě společnosti Odpady Písek s.r.o.
Usnesení č. 531/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Pověřuje
místostarostu města Strakonice Ing. Rudolfa Oberfalcera, aby na valné hromadě společnosti
ODPADY PÍSEK s.r.o., která bude rozhodovat o udělení předchozího souhlasu jednateli
k právnímu jednání ve smyslu článku XIII. písm. o) společenské smlouvy ze dne 22.01.2015,
kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. jako společnosti s ručením
omezeným, hlasoval pro udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání, kterým
bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. jako společnosti s ručením omezeným.


Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po
roce 2029
Usnesení č. 532/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 měst
Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná.
II. Pověřuje
starostu města podpisem Memoranda o společném postupu při nakládání s komunálními
odpady po roce 2029.
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8) Sociální odbor
 Individuální dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež PREVENT (CROSS)
Usnesení č. 533/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální 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 individuální 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.
 Individuální dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent
Usnesení č. 534/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální 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 individuální dotace Preventu 99 z.ú.,
Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 180.000
Kč.


Individuální dotace – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s
Usnesení č. 535/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální 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.
II. Pověřuje
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální 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.
 Individuální dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám
s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby
Usnesení č. 536/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336,
Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - osoby , které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám s Alzheimerovou a jinými typy
demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 100.000 Kč.
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II. Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s.,
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - osoby ,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám s Alzheimerovou
a jinými typy demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši
100.000 Kč, v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním
režimem - osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám
s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby ve výši 100.000 Kč.
 Individuální dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky
nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav
a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Usnesení č. 537/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336,
Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem – osoby v krizové situaci, které
jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu
se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby ve výši 50.000 Kč.
II. Schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s.,
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - osoby
v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob
života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost
potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 50.000 Kč, v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním
režimem – osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky
nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a
nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 50.000 Kč.
 Individuální dotace – Nadační fond Srdce pro Strakonice
Usnesení č. 538/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání
I. Neschvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 120.000 Kč (na období třech měsíců) na udržení a provoz
kontaktního centra a mzdu pro ředitelku ND, která nyní zajišťuje veškerou činnost centra a
s ním spojené sociální pomoci vč. agendy a to již dva měsíce bez nároku na mzdu jako
dobrovolník z důvodů uzavření rozpočtu roku 2021 a nedostatku finančních prostředků
v rozpočtu města.
9) Invaze na Ukrajinu – poskytnutí pomoci
Usnesení č. 539/ZM/2022
zastupitelstvo města po projednání svým prohlášením
I. Důrazně odsuzuje
agresivní vojenský útok Ruska proti Ukrajině a jejímu lidu.
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II. Schvaluje
poskytnutí finančního daru (RO č. 7) ve výši 100 000 Kč prostřednictvím Českého červeného
kříže (Veřejná finanční sbírka na pomoc Ukrajině - číslo účtu: 333999/2700, variabilní
symbol 1502) na pomoc válkou postižené Ukrajině (vojákům i civilistům).
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z minulých let.
III. Schvaluje
poskytnutí věcného daru (RO č. 7) – zdravotnického materiálu (zejména škrtidel) na pomoc
ukrajinským vojákům v hodnotě do 50 000 Kč.
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z minulých let.
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 16:56 hodin.
Datum pořízení usnesení: 02.03.2022
Zapsala: Eva Mácková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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