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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 04. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  

08.03.2023 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
 
Zahájení zasedání            Usnesení č. 82/ZM/2023 
 
1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
             Usnesení č. 83/ZM/2023 – č. 96/ZM/2023 

2) Odbor školství  
 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2022/2023  
Usnesení č. 97/ZM/2023 

3) Finanční odbor  
 Rozpočtová opatření č. 9 – 10 

Usnesení č. 98/ZM/2023 

 Zřizovací listiny příspěvkových organizací - STARZ, MěKS, Šmidingerova knihovna, 
Usnesení č. 99/ZM/2023 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 1  
Usnesení č. 100/ZM/2023 

4) Tajemnice  
 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2022 

Usnesení č. 101/ZM/2023 
5) Odbor rozvoje  

 Zrušení regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 102/ZM/2023 

 Podět na pořízení Změny č. 13 Územního plánu Strakonice – převedení Územního plánu 
Strakonice do jednotného standardu územně plánovací dokumentace 

Usnesení č. 103/ZM/2023 

 Podnět na pořízení Změny č. 14 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 104/ZM/2023 

6) Sociální odbor  

 Dotace– Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT (CROSS) 
Usnesení č. 105/ZM/2023 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 106/ZM/2023 

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

Usnesení č. 107/ZM/2023 

 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. 108/ZM/2023 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. – osoby v krizové situaci, které jsou 
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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. 109/ZM/2023 
7) Odbor vnitřních věcí  

 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s konáním 
svatebních obřadů 

Usnesení č. 110/ZM/2023 
8) SVJ Povážská 262 Strakonice - Teplárna Strakonice, a.s. 
        (bez č. usnesení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení zasedání 
Ověřovatel zápisu ze zasedání 02. ZM 30.10.2022 RNDr. Ladislav Havel ověřil příslušný zápis 
z jednání ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu ze zasedání 03. ZM 14.12.2022 Ing. František Burda, DiS., Ing. Rudolf 
Oberfalcer ml. ověřili příslušný zápis ze zasedání ZM. 
 
Usnesení č. 82/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 04. zasedání Zastupitelstva města Strakonice (viz 
zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: p. Václav Král, p. Jaroslav Horejš, Ing. Rudolf Oberfalcer 
b) ověřovatele zápisu: MUDr. Michal Pelíšek, MBA, p. Martin Horský 
c) volební komisi: RNDr. Ladislav Havel, p. Pavel Drdel, p. Jan Hrdlička 
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1) Majetkový odbor  

 Majetkové záležitosti 
1) Denia Czech s. r. o., Palackého náměstí 113, Strakonice - žádost  o prodej 
pozemku – upřesnění usnesení 
Usnesení č. 83/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
částečně usnesení ZM číslo 218/ZM/2020 bod  III a IV ze dne 16. září 2020. 
II. Schvaluje 
prodej části pozemku parcelní číslo 147/1, dle geometrického plánu se jedná o pozemek 
parcelní číslo 147/23, vše v katastrálním území Strakonice o výměře 7  m2.   
Kupní smlouva bude uzavřena se společností Denia Czech s.r.o., Strakonice I, Palackého 
náměstí 113, IČ 26028301, DIČ CZ26028301, zastoupená panem XX, za kupní cenu 1.350 Kč 
za 1 m2 + aktuální sazba DPH. Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem 
vlastnického práva k předmětu koupě.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – nabídka podílu 
na pozemku p. č. st. 41/1 v katastrálním území Modlešovice 
Usnesení č. 84/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
výkup spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku p. č. st. 41/1 o výměře 443 m2 
v katastrálním území Modlešovice od České Republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 
 
3) Pozemek u domu čp. 375 v ulici Bezděkovská 
Usnesení č. 85/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uznání vlastnického práva pana XX, k části pozemku parcelní číslo 633/4 o výměře cca 83 m2 
v kat. území Nové Strakonice. Část pozemku parcelní číslo 633/4 v kat. území Nové Strakonice 
je připlocena do zahrady parc. č. 628/122 a 628/77 u rodinného domu čp. 375 v části obce 
Strakonice II ve vlastnictví pana XX a je v dobré víře užívána vlastníkem této zahrady a domu, 
příp. jeho právními předchůdci, po dobu minimálně 10 let (splněna je i doba 20 let pro 
mimořádné vydržení). Jedná se tak o držbu oprávněnou. Náklady na geometrický plán, který 
zaměří zaplocenou část pozemku parc. č. 633/4 v kat. území Nové Strakonice a správní 
poplatek za vklad práva do katastru hradí pan XX. Pokud by katastrální úřad pro zápis práva 
požadoval formu notářského zápisu, tak bude pan XX hradit i tyto náklady.  
II. Pověřuje 
starostu uzavřením a podpisem příslušného souhlasného prohlášení o vydržení.  
 
4) Žádost o prodej pozemku u ZŠ Dukelská pro trafostanici 
Usnesení č. 86/ZM/2023 
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. 628/125 o cca výměře 25 m2 v kat. území Nové Strakonice, za 
účelem výstavby trafostanice. 



Stránka 4 (celkem 11) 
 

Kupní cena je stanovena ve výši 800 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. 
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.   
 
5) Pozemek parc. č. 1116/2 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 87/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
podání žádosti pro získání pozemku parc. č. 1116/2 v kat. území Strakonice do vlastnictví 
města Strakonice, a to z důvodu, že dle sdělení vlastníka pozemku ČR - Státního pozemkového 
úřadu je možná pouze směna za podmínek, které jsou pro město v současné době nevýhodné. 
 
6) Oblouková sportovní hala v ulici Máchova  
zastupitelstvo města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 
7) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 88/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 
v katastrálním území Střela. Přesná výměra předmětného pozemku bude určena na základě 
geometrického plánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy. 
 
8) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů – žádost  
o prodloužení termínů výstavby  
Žadatel: Znakon Reality s.r.o. IČ 047 47 445, se sídlem Sousedovice 44, 386 01  
zastupitelstvo města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijalo žádné usnesení. 
 
9) Nabídka na odkoupení nepoužívané administrativní budovy na parc. č. st. 
2179/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 89/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Neschvaluje  
koupi administrativní budovy s částí pozemku parc. č. st. 2179/1 a částí pozemku parc. č. 1588, 
přilehlá parkovací plocha, vše v kat. území Strakonice, neboť administrativní budova není 
z kapacitních důvodů a s ohledem na technický stav vhodná pro společné užívání složek 
integrovaného záchranného systému. Jedná se sice o strategické místo, ale využití budovy pro 
účely města není s ohledem na platný územní plán reálné.  
 

10) Vyřazení a likvidace překážek z původního Skateparku Strakonice – žádosti o 
prodej, darování překážek 
Usnesení č. 90/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč, jedná se o 
níže uvedené překážky z původního Skateparku  Strakonice pořízeného v roce 2003, 
nevyužitelného pro město Strakonice po vybudování nového „Skateparku Na Křemelce 
Strakonice“: 
 STARZ Strakonice: 
- Radius -  inv. č. 20/00-855 – poř. cena  22.377,10 Kč 
- Radius  -  inv. č. 10/00-10062 – poř. cena 40.491,80 Kč 
- Velký transfer - inv. č. 10/00-10063 – poř. cena 101.229,60 Kč  
- Transfer malý bang - inv. č. 10/00-10064 – poř. cena  65.000,10 Kč 
- Pyramida - inv. č. 10/00-10065 – poř. cena   86.311,60 Kč 
- Fun box - inv. č. 10/00-10066 – poř. cena   65.000,10 Kč 
- Radiusový transfer – inv. č. 20/00-846 – poř. cena  35.164   Kč  
- Schody - inv. č. 20/00-849 – poř. cena   28.770,50 Kč 
- Fun box - inv. č. 20/00-850 – poř. cena  34.098,40 Kč 
- Radius - inv. č. 20/00-852 – poř. cena   34.098,40 Kč 
- Bang - inv. č. 20/00-853 – poř. cena  28.770,50 Kč 
- Bang - inv. č. 20/00-854  – poř. cena  34.098,40 Kč 
- Transferový bang – inv. č. 10/00-10061 – poř. cena 86.311,60 Kč. 
 
11) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 

Usnesení č. 91/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 Kč: 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- pracovní stůl s dřezem – poř. cena 23.131 Kč, r. poř. 2002 
- prosklená chladící skříň – vinná – poř. cena 34.953 Kč, r. poř. je 2002 
STARZ Strakonice: 
- mobilní buňka – 3 ks poř. cena á 55.970 Kč, inv. č. 23/0-570, 572, 575, r. pořízení 1989. 
Městský úřad Strakonice: 
Jedná se o majetek uvedený v příloze materiálu č. 04/01 majetkové záležitosti do 
zastupitelstva města dne 08.03.2023, konkrétně o elektronická zařízení z MÚ,  která jsou dle 
posouzení informatiků MÚ nefunkční nebo morálně zastaralá.  
Mateřská škola Školní Strakonice, Školní 80: 
- myčka nádobí – poř. cena 55.020 Kč, r. poř. 2004 
Mateřská škola Spojařů Strakonice, Spojařů 1260: 
- myčka nádobí – 2 ks poř. cena á 39.950 Kč, r. poř. 2003. 
 

12)  Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 92/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč: 
město Strakonice – majetkový odbor org. 213: 

- velkoobjemový kontejner – inv. č. 22/70-1, poř. cena 67.000 Kč, r. poř. 2007 
- žába na pružině – AR/024 – inv. č. 28/00-20, poř. cena 29.546,77 Kč, r. poř. 2007 
- šnek na pružině – AR/025 – inv. č. 28/00-21,  poř. cena 29.546,77 Kč, r. poř. 2007 
- Horse 010443 – inv. č. 28/00-106, poř. cena 30.797 Kč, r. poř. 2007. 
 

13) Žádost o příspěvek na vybudování komunikace 
Usnesení č. 93/ZM/2023 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
v souvislosti s novostavbou komunikace z asfaltového recyklátu na pozemcích p. č. 1302/1, 
1302/3, 1302/4, 1302/5 a 1302/6, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a panem XX, s předmětem koupě 
komunikace dle projektové dokumentace „Komunikace Starý Dražejov, Strakonice“. Kupní 
cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci 
předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 310.583 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) 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 a p. č. 46/13 
v katastrálním území Strakonice  
Usnesení č. 94/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 

I. Doplňuje 
usnesení ZM číslo 516/ZM/2022, bod II., ze dne 02.03.2022 takto: 
Město Strakonice se zavazuje jako nabyvatel předmětných pozemků zřídit ve prospěch 
převodce věcné právo spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný 
majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu 10 let od 
okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku nabyvatele do 
katastru nemovitostí, přičemž nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu 
smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického 
vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka 
k jeho stavbě. 
Další podmínky bezúplatného převodu jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou 
materiálu pro jednání Zastupitelstva města Strakonice číslo 04/01 ze dne 08.03.2023. 
II. Schvaluje  
znění smlouvy č. 6/CST/2023, která je přílohou materiálu pro jednání Zastupitelstva města 
Strakonice číslo 04/01 ze dne 08.03.2023. 
 

15) výkup pozemků v lokalitě „Ostrov – Podskalí“ 
Usnesení č. 95/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, 
IČ: 00251810 a panem XX, jejímž předmětem je výkup pozemků p. č. 307/1 o výměře 16.099 
m2, p. č. 307/7 o výměře 617 m2 a p. č. 307/9 o výměře 2.079 m2, vše v katastrálním území 
Strakonice, od pana XX za cenu zjištěnou stanovenou znaleckým posudkem, a to celkem 
5.400.440 Kč. K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani 
z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. 
Kupní cena bude rozložena do 5 splátek, přičemž první splátka ve výši 1.400.440 Kč bude 
uhrazena do 15 dnů po doručení vyrozumění městu Strakonice o tom, že vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí byl proveden a další 4 splátky v jednotlivé výši 1.000.000 Kč 
budou uhrazeny během dalších 4 let, a to vždy k 31. lednu příslušného roku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
16) Bažantnice 
Usnesení č. 96/ZM/2023 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí  
právní analýzu vypracovanou advokátní kanceláří Invicta, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 
Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1, ve věci posouzení právního nároku potomků po panu XX na 
vydání nemovitostí ve vlastnictví města Strakonice.  
II. Odmítá   
na základě právní analýzy advokátní kanceláře Invicta požadavky dědiců po panu XX tzn. jak 
požadavku na vydání 5/8 areálu Bažantnice, tak i finanční kompenzace požadované místo 
fyzického vydání nemovitých věcí.    
 

2) Odbor školství  
 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 

let ve Strakonicích v roce 2022/2023  
Usnesení č. 97/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO 
00251810 a Sdružením rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z. s., Dukelská 166, 386 01 
Strakonice, IČO 47253321, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve 
výši 29 500 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné darovací smlouvy. 
 
3) Finanční odbor  

 Rozpočtová opatření č. 9 – 10 
Usnesení č. 98/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 9  ve výši  3.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování stavby „Zateplení Mateřské školy 
Stavbařů, č.p. 213, Strakonice“.  Na akci je v rozpočtu města schválena částka 9.500.000 Kč, 
celkové výdaje činí 12.500.000 Kč. Projekt je podpořen dotací ze SFŽP ve výši 3.958.000 Kč, 
která bude na účet města připsána po závěrečném vyúčtování akce.  V rámci projektu dojde 
k celkovému zateplení objektu včetně výměny oken a dveří. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 776 – 3111 – xxxx 
 financování 8115 

RO č. 10  ve výši  7.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravy menších venkovních bazénů Na Křemelce. 
Jedná se o opravu bazénu pro děti Rumpál a dojezdového bazénu tobogánu, jejichž keramický 
obklad je v havarijním stavu. Součástí opravy je odbourání stávajícího obkladu, provedení 
reprofilace, opravy betonu dna a stěn bazénu a provedení nové hydroizolační a vrchní stěrky. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 753 – 3412 – xxxx 
 financování 8115 

II. Bere na vědomí 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022. 
Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2023. 
 

 Zřizovací listiny příspěvkových organizací - STARZ, MěKS, Šmidingerova 
knihovna 
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Usnesení č. 99/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení 
Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 00367915. 
II. Schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Strakonice, se sídlem Mírová 
831, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 00367869 
III. Schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, se sídlem Zámek 
1, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 70884552 
 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 1  
Usnesení č. 100/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1 ze dne 02.02.2023. 
 
4) Tajemnice  

 Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pololetí r.2022 
Usnesení č. 101/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zprávu o Plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí r.2022. 
II. Schvaluje 
vyřazení 111 splněných usnesení.  
III. Revokuje 
usnesení č. 519/ZM/2017, 746/ZM/2018, 304/ZM/2021, 468/ZM/2021, 509/ZM/2022, 
549/ZM/2022, 627/ZM/2022 
IV. Schvaluje 
vyřazení usnesení č.69/ZM/2022 do evidence usnesení s trvalou platností. 
V. Ukládá   
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 86 nesplněných usnesení. 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 
 
5) Odbor rozvoje  

 Zrušení regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 102/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Konstatuje 
Konstatovat, že zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ není v rozporu s výsledky projednání 
II. Ruší 
Zrušit na základě ustanovení § 6 odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 71 odst. 3 ve 
vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, regulační plán „Za Stínadly“ formou opatření obecné 
povahy 
III. Ukládá 
odboru rozvoje 

- doručit zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ veřejnou vyhláškou 
- zajistit zrušení regulačního plánu  „Za Stínadly“ v evidenci územně plánovací činnosti 

v ČR 
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 Podět na pořízení Změny č. 13 Územního plánu Strakonice – převedení 
Územního plánu Strakonice do jednotného standardu územně plánovací 
dokumentace 

Usnesení č. 103/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. 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. 13 Územního plánu Strakonice, 
Změna č. 13 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. Rozhoduje 
O obsahu Změny č. 13 Územního plánu Strakonice – obsahem Změny č. 13 Územního plánu 
Strakonice je převedení Územního plánu Strakonice do jednotného standardu územně 
plánovací dokumentace (viz příloha „Obsah Změny č. 13 Územního plánu Strakonice“) 
III. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 13 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 
 

 Podnět na pořízení Změny č. 14 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 104/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. 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. 14 Územního plánu Strakonice, 
Změna č. 14 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. Rozhoduje 
O obsahu Změny č. 14 Územního plánu Strakonice (viz příloha „Obsah Změny č. 14 Územního 
plánu Strakonice“) 
III. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 14 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 
 
6) Sociální odbor  

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

Usnesení č. 105/ZM/2023 
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 360.000 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 360.000 Kč.  
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 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 106/ZM/2023 
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 300.000 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 300.000 
Kč.  
 

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

Usnesení č. 107/ZM/2023 
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. 
 

 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. 108/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. 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 
150.000 Kč, v předloženém znění. 
II. 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 150.000 Kč.  
 

 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. 109/ZM/2023 
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zastupitelstvo města po projednání 
I. 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 75.000 Kč, v předloženém znění. 
II. 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 75.000 Kč. 
 

7) Odbor vnitřních věcí  

 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti 
s konáním svatebních obřadů 

Usnesení č. 110/ZM/2023 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, 
místostarostům a členům Zastupitelstva města Strakonice pověřeným k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to ve výši 500 Kč na osobu a den konání 
svatebních obřadů. Příspěvek bude poskytován s účinností od 01.04.2023. 
 
8) SVJ Povážská 262 Strakonice - Teplárna Strakonice, a.s. 
zastupitelstvo města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijalo žádné usnesení. 
 

 

Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 18.03 hodin. 
 
 
Datum pořízení usnesení: 08.03.2023 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města    

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


