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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 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Z á p i s 
ze 142. jednání Rady města Strakonice 
konané 19.4. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys – starosta 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
           ing. Pavel - místostarosta 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Joza, ing. Šíp 
           ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:     
 
Program: 
 
1. Zadání zakázky – zpracování LHO 

         Usnesení č. 345/2006 
2. Prodloužení ubytování v Azylovém domě 

         Usnesení č. 346/2006 
3. Zapojení do projektu: „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“ 

         Usnesení č. 347/2006           
4. A/ Zadání změny č. 27 - funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní  
         zástavba  venkovského typu “ na části pozemku p.č. 209/1 dle KN v k.ú. Střela 
    B/ Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k předloženému návrhu 

         Usnesení č. 348/2006 
5. Zadání oplocení dětského hřiště na pozemcích p.č. 726/6 a st. 141/1 k.ú. Nové Strakonice 

         Usnesení č. 349/2006 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
   opatřeních   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

         Usnesení č. 350/2006           
7. Pravidla pro zařazování dětí do MŠ 

         Usnesení č. 351/2006 
8. Majetkové záležitosti  

Usnesení č. 352 - 377/2006 
9.  Spolupráce města Strakonice a Hospodářské komory ČR (Axis4info) 

         Usnesení č. 378/2006 
 
 
 

Zahájení jednání 
142. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta ing. Pavel v 15,55 hodin. Pan 
místostarosta zkonstatovala, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Zadání zakázky – zpracování LHO 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 345/2006 (142/1) 
I. Souhlasí  
zaslat výzvu podání nabídky na zhotovitele díla „zpracování lesních hospodářských osnov“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům“: 
Taxles s.r.o., Svésedlice 65, 783 54 Přáslovice 
Ing. Václav Kliment, Jeronýmova 217/3, 370 01 České Budějovice 
Lesní projekty, a.s., Vrbenská 8, 370 01 České Budějovice 
Ing. Miroslav Filip, Puklicova 23, 370 04 České Budějovice 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise: 
1.člen Ing. Pavel Vondrys 
2.člen Ing. Jan Tůma 
3. člen. Ing. Jaroslav Brůžek 
4. člen Ing. Zdeněk Raffel 
5. člen Miroslav Šobr 
náhradníky členů hodnotící komise: 
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Josef Vácha 
3. náhradník Ing. Lucie Klimešová 
4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
5. náhradník Mgr. Jaroslava Mrůzková 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí panu Jaroslavu Brůžkovi zajistit plnění veškerých 
úkolů při plnění této zakázky 
 
2. Prodloužení ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 346/2006 (142/3) 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování  v Azylovém domě  paní Libuše Pešírové, p. Petry Kunové,  
p. Moniky Švecové, p. Zdeny Švecové, p. Ivety Danovové  a  p. Ladislava Křápa na dobu 
určitou od 1. 5. 2006  do  30. 6. 2006 
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek ke smlouvě  o nájmu bytu v Azylovém domě 
s p. Libuší Peširovou,  s p.  Petrou Kunovou,  p.  Monikou Švecovou, p.  Zdenou Švecovou,  
Ivetou Danovovou a  s p. Ladislavem Křápem     
na dobu určitou od 1. 5. 2006  do  30. 6. 2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu  podpisem  dodatků ke smlouvám  o ubytování v Azylovém domě 
 
3. Zapojení do projektu: „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 347/2006 (142/8) 
I. Souhlasí 
se zapojením do projektu „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“. 
II. Ukládá 
starostovi Ing. Pavlu Vondrysovi podepsání souhlasu se zapojením města Strakonice do  
projektu „ Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“ – metoda CAF.  
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4. A/ Zadání změny č. 27 - funkčního využití „orná půda“ na „individuální   
         nízkopodlažní  zástavba  venkovského typu “ na části pozemku p.č. 209/1 dle KN 
         v k.ú. Střela 
    B/ Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k předloženému návrhu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 348/2006 (142/2) 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 27 funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba venkovského typu “ na části pozemku p.č. 209/1 dle KN v k.ú. Střela 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 27 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
venkovského typu “ na části pozemku p.č. 209/1 dle KN v k.ú. Střela 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
5. Zadání oplocení dětského hřiště na pozemcích p.č. 726/6 a st. 141/1 k.ú. Nové 
Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 349/2006 (142/4) 
I. Souhlasí  
s předloženým návrhem architektonického a technického řešení oplocení dětského hřiště na 
pozemcích p.č. 726/6 a st. 141/1 k.ú. Nové Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit cenovou poptávku navrženého řešení. 
 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 350/2006 (142/7) 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 

a) 30. dubna 2006 – velký slet čarodějnic – živá hudba – pořádá Muzeum středního 
Pootaví, Zámek 1, Strakonice v zámecké zahradě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 
2,00 hodin následujícího dne.  

 
7. Pravidla pro zařazování dětí do MŠ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 351/2006 (142/6) 
I. Souhlasí 
s  Pravidly pro zařazování dětí do MŠ, schválenými usnesením RM č. 56/2005  dne 2.2.2005, 
doplněnými tak, že za bod 2c) děti – maminka na mateřské dovolené s mladším sourozencem 
se nově vkládá bod 2d) děti – na 4 hodiny denně a původní bod 2d) děti – na 5 dní v měsíci se 
nově označuje 2e) 
II. Souhlasí 
s aplikací výše uvedeného znění Pravidel pro zařazování dětí do mateřských škol  s účinností 
od 1.5.2006 
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8. Majetkové záležitosti  
 
1) ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice – žádost o pronájem – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 352/2006 (142/5) 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Strakonice, (lokalita u 
kostele sv. Markéty) vzhledem k tomu, že daná lokalita není vhodná k umístění takovéto 
vývěsky.  

 
2) Balda, s.r.o. Kestřany – Zátaví 57, 397 01 Písek – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru  
Žadatelka provozuje Café Spago v přízemí obchodního domu Labuť v Bezděkovské ulice 30, 
Strakonice.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 353/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 726/17 o výměře cca 20 m2 v k. ú. 
Nové Strakonice za účelem zřízení mobilní předzahrádky a umístění mobilního dětského 
koutku, kromě pískoviště.  
S umístěním pískoviště v této lokalitě RM nesouhlasí, protože by byl písek dětmi roznášen po 
celé ploše pozemku.  
Dále doporučuje žadatelce jednat s arch. města o upřesnění svého záměru.  
 
3) Sallerova výstavba, spol. s r. o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11 – žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy - vyhlášení záměru na pronájem  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 354/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. 384/8 o výměře 451 m2. 
 
4)  Ing. Pavel Bláha – projektová činnost, Písecká 290, Strakonice – žádost o souhlas se 
zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek -  komunikace  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 355/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru objektu rodinného domu čp. 58 v ulici Pohraniční 
Stráže ve Strakonicích na pozemek p. č. 359/9 v k. ú. Přední Ptákovice, na kterém je umístěna 
komunikace a chodníky. Město je majitelem pozemku p. č. 359/9 v k. ú. Přední Ptákovice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
5) Soulad – Ladislav Soukup, Bavorova 12, Strakonice – souhlas s požárně nebezpečným 
prostorem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 356/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
v souvislosti s plánovanou výstavbu administrativní budovy na pozemku p. č. st. 945/20 v k.ú. 
Strakonice, se zásahem požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství - přilehlý 
chodník na pozemku p. č. 1149/3 v k. ú. Strakonice v majetku města Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
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6) Vladimír a Jana Bendlovi, Dražejov, Strakonice – žádost o souhlas s požárně 
nebezpečným prostorem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 357/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 1293/2 v k. ú. Dražejov u 
Strakoniceve vlastnictví města Strakonice v souvislosti s výstavbou přístřešku na 2 osobní 
automobily na pozemku p. č.93 v k. ú. Dražejov u Strakonic, ve vlastnictví manželů 
Bendlových, Dražejov.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
7) Marie Mášková, Strakonice – pronájem  části pozemku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 358/2006 (142/5) 
I. Nesouhlasí  
s pronájmem části pozemku p. č. 1320/4 v k. ú. Strakonice za cenovou nabídku paní 
Máškové, tj. 30,- Kč/m2/rok. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p. č. 1320/4 v k. ú. Strakonice o výměře cca 65 m2  za cenu 60,- 
Kč/m2/rok za účelem zřízení předzahrádky, paní Marii Máškové, Strakonice, tj. celkem 
3.900,- Kč ročně.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
  
8) M-Hai plus, s. r. o., ulice Spojařů 1254, Strakonice – žádost o pronájem části 
pozemku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 359/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 239/12 v k. ú. Strakonice 
v ulici Spojařů na sídlišti Mír o výměře cca 40 m2 za účelem vybudování mobilní 
předzahrádky s firmou M-Hai, plus s. r. o. s časovým omezením provozu letní obslužné 
zahrádky do 20.00 hod. za cenu nájmu  4.000,- Kč/rok.  

 
9) M-HAI PLUS s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice – žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy – pronájem pozemku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 360/2006 (142/5) 
I. Nesouhlasí 
s cenovou nabídkou na pronájem předmětného pozemku tj. 2.000,- Kč/rok.  
II. Souhlasí 
na pronájem části pozemku p. č. 239/12 v k. ú. Strakonice o výměře cca 40 m2 za účelem 
zřízení a provozování letní obslužné zahrádky společnosti M-Hai plus, s. r. o., Žerotínova 
483/1, České Budějovice, na dobu určitou 1 roku, s časovým omezením provozu letní 
obslužné zahrádky do 20.00 hod. za cenu nájmu 4.000,- Kč/rok.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
11) EAST-WEST MEDIA, a. s. Liliová 4, Praha 1 – ukončení smlouvy o nájmu plochy 
pro velkoplošnou venkovní reklamu 
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 361/2006 (142/5) 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu, tj. 
nedoporučuje souhlasit s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 97/3 v k. ú. 
Strakonice a doporučuje souhlasit s vyklizením pozemku po ukončení předmětné smlouvy.  

 
12) Prodej nemovitosti čp. 220 s pozemkem parc. č. st. 95 v k. ú. Strakonice – bývalý 
bufet „KOFLÍK“ – stanovení podmínek p ři prodeji nemovitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 362/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji domu s nájemními byty čp. 220 ve Strakonicích s pozemkem 
p. č. st. 95 v k. ú. Strakonice, který se nachází v centru města Strakonice, na Velkém náměstí - 
bývalý bufet KOFLÍK ve výši 50.000,- Kč a dále sdělit žadatelům vyjádření z hlediska 
územního plánování. 
 
13) ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V ĚCECH MAJETKOVÝCH, Územní 
pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice, Smetanova 533, 
Strakonice – užívání pozemků p. č. st. 549/2, 549/3, 549/4 v k. ú. Strakonice – vyřešení 
majetkových vztahů 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 363/2006 (142/5) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemků p. č. st. 549/2 o výměře 17 m2,  549/3 o výměře 
16 m2 a 549/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Strakonice, na kterých stojí řadové zděné garáže, 
ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Územní 
pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice. 

 
14) Pan Petr Chmel, Strakonice, oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 364/2006 (142/5) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidován p. Petr Chmel. 

 
15) Tomáš Adamec, Strakonice II – žádost o stavební úpravy v bytě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 365/2006 (142/5) 
I. Souhlasí  
se stavebními úpravami v bytě č. 18, domě čp. 206 ul. Stavbařů, které musí být projednány a 
odsouhlaseny stavebním úřadem. Pan Tomáš Adamec je nájemcem předmětného bytu.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
 
16) CAMIONSPED STRAKONICE, s. r. o., Nad Školou 326, Strakonice – žádost o 
prodej  - vyhlášení záměru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 366/2006 (142/5) 
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I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 1208/1 a 1208/5 v k. ú. Strakonice, 
vzhledem k tomu, že záměr žadatele není vhodný pro danou lokalitu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku dle I. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru jednat o možném prodeji pozemků v dané lokalitě 

 
17) Manželé Mikešovi, Volenice  387 16  – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 367/2006 (142/5) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1018/1 v  k.ú. Dražejov u 
Strakonic, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem.   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zažádat o změnu ÚP funkčního využití les na funkční využití 
nízkopodlažní obytná zástavba městského typu na pozemku p.č.1018/1 k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 

 
18) JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni, nám Hrdinů 69, 387 01 Volyně – žádost o 
prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 368/2006 (142/5) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p.č.st. 570 o výměře 589 m2, k.ú. Přední 
Ptákovice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
19) Václav Janouš, Alena Janoušová, Strakonice – prodej pozemku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 369/2006 (142/5) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s v prodejem celého pozemku p. č. 1228/5 v k. ú. Dražejov u Strakonic o výměře 
205 m2  manželům Václavu a Aleně Janoušovým, Strakonice, a manželům Janu a Růženě 
Slavíčkovým, Nový Dražejov, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2, a to tak, že manželům 
Janoušovým bude prodána část pozemku 1228/5, sousedící s pozemky v jejich majetku a 
manželům Slavíčkovým bude prodána část pozemku 1228/5, sousedící s pozemkem v jejich 
majetku . Podmínkou prodeje je, že bude prodán celý pozemek. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
20)   MVDr. Karel Faměra, Lada Faměrová, Strakonice – žádost o přehodnocení kupní 
smlouvy ze dne 28. 1. 1997 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 370/2006 (142/5) 
I. Nedoporučuje ZM  
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souhlasit s návrhem manželů Faměrových, týkající se finančního daru městu Strakonice a 
bere na vědomí smluvní pokutu, která již běží od 29. 1. 2005 (v současné době činí 80.000,- 
Kč)  

 
21) Jan Kopta, Strakonice I – žádost o povolení splátek na odkoupení bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 371/2006 (142/5) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s povolení splátek na odkoupení bytové jednotky č. 6 v domě čp. 428, ul. B. 
Němcové, Strakonice I. 
 
22)  Otavská cyklistická stezka – informační body 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 372/2006 (142/5a) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby: „Otavská cyklistická stezka – 
Informační body“ za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvě a zadávací dokumentaci těmto 
dodavatelům: 
1.  ONYX WOOD spol. s.r.o.,Žernovická 257, 380 01 Prachatice 
2.  Tomovy parky, Hranice 35, 512 63 Rovensko 
3.  Městské služby Písek s.r.o. - Pražská 372, 397 01 Písek 
4.  NOI CZ s.r.o. - Dolní Ostrovec 136, 397 01 Písek 
II. Jmenuje 

 členy hodnotící komise:  
1. člen  Ing. Krausová,     náhradník:  Srb Lukáš  
2. člen Ing. Loužilová    náhradník:  Ing. Švehla  
3. člen  Ing. Narovcová    náhradník:  Ing. Haiser 
4. člen  Ing Miroslav Sládek - místostarosta 
5. člen  Ing.Jiří Procházka - ředitel LESY MĚSTA PÍSKU 
6. člen  Ing.Karel Kůrka - ved. invest. odd. města 

III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky ve 
spolupráci s městem Písek. 

 
23) Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 373/2006 (142/5a)  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi dodavatelem 
Technickými službami Strakonice s.r.o., majitelem objektu městem Strakonice a odběratelem 
HK SPORTSWEAR s.r.o. Písek pro odběrné místo Velké náměstí čp. 141 ve Strakonicích 
s tím, že náklady budou fakturovány a vyúčtovávány přímo nájemci.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
24) Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, Strakonice – žádost o zřízení 
předzahrádky u DK Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 374/2006 (142/5a)  
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I. Souhlasí  
se zřízením předzahrádky k umístění několika stolů a slunečníků pro letní období na části 
pozemku p. č. 1499/1 v k.ú. Strakonice, o výměře cca 20 m2 .  
Žadatel: Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
 
25) Narovnání majetkových vztahů v domech č.p. 857 a č.p.858 v ul. Mírová.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 375/2006 (142/5a)  
I. Souhlasí  
s uzavření dohody  o narovnání majetkových vztahů v domech č.p. 857 a č.p.858 v ul. Mírová 
a poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,-Kč Stavebnímu bytovému družstvu Strakonice na 
vybudování 5 sklepních kojí v sušárně domu č.p. 857 v ul. Mírová. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 

 
26) Seznam komunikací a chodníků určených k realizaci v r. 2006 podle 
předpokládaného pořadí realizace. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 376/2006 (142/5a)  
I. Bere na vědomí  
Seznam komunikací a chodníků určených k realizaci v r. 2006 podle předpokládaného pořadí 
realizace  
II. Stanovuje 
pořadí k realizaci: 
1. Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích 
2. Sanace říms u viaduktu 
3. Dokončení akce Chodník u viaduktu II. etapa 
4. Chodník a cyklostezka podél silnice I/4 Strakonice (u Jiskry) 
5. Oprava hradeb u Rennerových sadů 
6. Parkoviště Šumavská Strakonice 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s přijetím kontokorentního úvěru do výše 20.000.000,-Kč na realizaci oprav těchto 
komunikací. 
IV. Ukládá 
finančnímu odboru učinit potřebné kroky související s přijetím tohoto úvěru. 
 
27. Areál autobusového nádraží ve Strakonicích  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 377/2006  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a společností ČSAD STTRANS a.s.,  
U Nádraží 984, Strakonice, jejímž předmětem bude následující: 
- město Strakonice uhradí náklady na demolici stávající provozní budovy čp. 860 na pozemku 
p.č. st.965,  a dále uhradí náklady na vybudování nové provozní budovy sloužící cestujícím  
- společnost ČSAD STTRANS a.s. převede bezúplatně do majetku města Strakonice tyto 
pozemky: p.č. 635/9, p.č. 635/16, p.č. 635/17, p.č. 635/18, , p.č. 635/22, p.č. 635/23, p.č. 
635/24, část pozemku p.č. 635/21, vše v  k.ú. Nové Strakonice (plocha autobusového 
nádraží). 
Tento převod se netýká staveb na těchto pozemcích. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
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10.  Spolupráce města Strakonice a Hospodářské komory ČR (Axis4info) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 378/2006  
I. Souhlasí 
se spoluprací města Strakonice na projektu Hospodářské komory ČR „Centrálního katalogu 
produktů a firem Axis4info“ formou propojení systému na webové stránky města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


