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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 144. jednání Rady města Strakonice 
konané 10.5. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys – starosta 
           pí Tomšovicová - místostarostka  
           ing. Pavel - místostarosta                   
                     členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
           ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:   PhDr. Říhová  
 
Program:      
 
 
1. Ubytování v Azylovém domě 

         Usnesení č. 401/2006 
 

2. Návrh Komise pro tělesnou výchovu a sport na rozdělení finančních příspěvků 
         Usnesení č. 402/2006 

3. Majetkové záležitosti 
                             Usnesení č. 403/2006-433/2006 
4/A Kupní smlouva č. PP11/06 na software „ Pohledávky“ od    fy Vita software spol. s r.o.  

         Usnesení č. 434/2006 
   B Smlouva  č. TP11/06 - technická podpora k software „Pohledávky“  

         Usnesení č. 435/2006 
5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok  2006, na akci  
  „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ 
                     Usnesení č. 436/2006 
6. Zápůjčka počítačů na volby 

         Usnesení č. 437/2006 
7. ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – žádost o schválení přijetí daru 
                    Usnesení č. 438/2006 
8. Rozpočtové opatření č. 15 

         Usnesení č. 439/2006 
9. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice 

         Usnesení č. 440/2006 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VH-TRES spol. s r.o., k doprojektování  
    dokumentace úpravy  koruny hráze „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany  
    centra města“ 

         Usnesení č. 441/2006 
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Zahájení jednání 
144. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 18,l0 hodin. Pan 
starosta zkonstatovala, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 401/2006 (144/10) 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Milana Hrdiny 
na dobu určitou od 11.5.2006 do 31.8.2006 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování s panem Milanem Hrdinou 
na dobu určitou od 11.5.2006 do 31.8.2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě s panem Milanem Hrdinou  
 
2. Návrh Komise pro tělesnou výchovu a sport na rozdělení finančních prostředků 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 402/2006 (143/11) 
I. Bere na vědomí  
zápis z 3. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 25. 4. 2006. 
II. Souhlasí 
s rozdělením finančních prostředků na činnost mládeže v roce 2006 dle členské základny 
mládeže do 18 let jednotlivým TJ/SK následovně:   
BK Strakonice 22.200,- 
Balvani Strakonice 0,- 
Bushido Strakonice 3.300,- 
Fight Pro Strakonice 0,- 
HC Strakonice 42.000,- 
Karate Strakonice 41.100,- 
SK Cyklo-Macner 1.000,- 
SK Judo 1990 Strakonice 4.500,- 
SKI klub Strakonice 3.300,- 
SK KSKB Strakonice 0,- 
SK Strakonice 1908 32.000,- 
TJ ČZ Strakonice 34.200,- 
TJ Dražejov 8.700,- 
TJ Fezko Strakonice 19.700,- 
TJ Otava Strakonice 1.100,- 
TJ Sokol Strakonice 38.100,- 
Tenis klub Strakonice 0,- 
Tomako Strakonice 0,- 
III. Souhlasí 
s rozdělením finančních prostředků na reprezentaci města v roce 2006 dospělým sportovcům 
hrající soutěže nejvyšší úrovně, a to následovně: 
BK Strakonice 15.750,- 
HC Strakonice 7.875,- 
SK Strakonice 1908 7.875,- 
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TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 15.750,- 
TJ Fezko Strakonice – oddíl vodního póla  15.750,- 
IV. Souhlasí 
v případě, že výše zmíněné TJ/SK mají neuhrazený závazek vůči městu, aby přidělené 
finanční prostředky byly použity  k úhradě tohoto dluhu. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Výkup pozemku od ŘSD pro cyklostezku v Novém Dražejově 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 403/2006 (144/7) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením budoucí kupní smlouvy a po vyhotovení geometrického plánu i kupní 
smlouvy týkající se výkupu části pozemku parc. č.1336/1 o výměře cca 2129 m2  v k. ú. 
Dražejov u Strakonic zasahující pod budoucí cyklostezku  a pod přilehlý zelený pás mezi 
komunikací a cyklostezkou za cenu dle znaleckého posudku platného v době uzavření kupní 
smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy, ve které bude uvedeno, že výkup předmětné 
nemovitosti bude předmětem jednání ZM dne 28.června 2006 a tato smlouva nabude platnosti 
až dnem schválení v ZM. 
 
2) Žádost Ústavu sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 404/2006 (144/7) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a ÚSS 
Jindřichův Hradec dne 29.9.2003, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu NP v ul. 
Tovární 220 a sice na dobu od 1.10.2006 do 30.9.2007. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
3) Výběrové řízení na projektanta akce „Pasport dopravního značení na území města 
Strakonice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 405/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta akce „Pasport dopravního značení na 
území města  Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou DoZnač, v.o.s., Borek 290, 373 67 Borek u Českých Budějovic 
na vypracování prováděcího projektu akce „Pasport dopravního značení na území města  
Strakonice“, za cenu 70.210,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 18 týdnů od podpisu 
smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) TS Strakonice – žádost o stanovisko v souvislosti s novými cenovými  sazbami  pro 
připojení k distribu ční soustavě E.ON distribuce a.s.  
Rada města po projednání 



 4

Usnesení č. 406/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s tím, že náklady na opětovné připojení elektřiny v bytech po neplatičích, vystěhované soudní 
cestou, uhradí TS Strakonice s.r.o. s tím, že vynaložené náklady budou vymáhány na 
neplatičích.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zapracovat do nových nájemních smluv na byty příslušné ustanovení, 
dle kterého nájemce souhlasí s následným vymáháním dle bodu I. 
 
5) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2 

Rada města po projednání 
Usnesení č. 407/2006 (144/7) 
I. Schvaluje  
níže uvedený seznam uchazečů o nájem bytu do 50 m2 (sestávající z bodů:  a, b) 
a) uchazeči převedeni z předchozího seznamu (RM usn.č. 463/2004,688/2005 ):   
- Martina Demetrová(Žáčková), vdaná, 3 děti (4osoby) 
- Miluše Wolfová, svobodná, 1 dítě (2 osoby) 
b)  zařazení uchazeči:  
- Krejčová Renata, rozvedená, 2 děti (3 osoby) 
- Mužíková Lucie, svob., dítě, přítel (3 osoby) 
- Nejedlá  Andrea, Katovice, svob., přítel, dítě (3 osoby) 
- Kvěchová Petra, rozv., 2 děti (3 osoby) 
- Ferencová Zlata, vdaná, 3 děti (4 osoby) 
 
6) Uvolněná tzv. startovací b.j. 1+0, č.b. 012, v č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice II 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 408/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 012, v domě č.p. 205, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s pí Petrou Českou, Strakonice I 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
7)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 016 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 409/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (33,30 m2), č.b. 016, v přízemí 
domu č.p. 614/I Strakonice, ul. Budovatelská  s pí Zlatou Ferencovou,  Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
8)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 019 v domě č.p. 78, ul. Bezděkovská, Strakonice II -nástavba 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 410/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.b. 019, v 6. podlaží domu č.p. 78, ul. 
Bezděkovská, Strakonice I, se pí Andreou Nejedlou, Katovice. V případě nezájmu pí Nejedlé 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu, RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu bytu se pí 
Lucií Mužíkovou, Strakonice. 
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II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít se jmenovanou  smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem  
 
9) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A 25 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 411/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.b. A25, ve 2. podlaží domu č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I, se pí Renatou Krejčovou, Strakonice. V případě nezájmu pí Krejčové 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu, RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu bytu se pí 
Lucií Mužíkovou,  Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít se jmenovanou  smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem  
 
10) Uvolněná b.j. 1+2 č.b. 006 v domě č.p. 781, ul. Husova, Strakonice I 
Josef Talián, Strakonice – žádost o přidělení náhradního bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 412/2006 (144/7) 
I.Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1, č.b. 006, ve 1. podlaží domu č.p. 781, ul. 
Husova, Strakonice I, s p. Josefem Taliánem, Strakonice jako náhrady za bytovou jednotku 
v domě č.p. 831 ul. Mírová, Strakonice (MěDK), která bude při rekonstrukci MěDK zrušena. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít se jmenovaným  smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem  
         
11) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008 v domě č.p. 809, ul. Zahradní, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 413/2006 (144/7) 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v domě č.p. 809 v ul. Zahradní o výměře 
53,14 m2 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
12)Vítězslav Sobolčík, Strakonice II– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 414/2006 (144/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidován p. Vítězslav Sobolčík. 
HLASOVÁNO: pro  5– schváleno 
 
13) Aleš Šroub, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 415/2006 (144/7) 
I. Potvrzuje 
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splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Aleši Šroubovi, k b.j. o vel. 3+1, č.b. 002 
v přízemí domu po Miluši Šroubové 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
14) Ivana Pátá, Bezděkovská 427, Strakonice II – žádost o potvrzení přechodu nájmu 
bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 416/2006 (144/7) 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Ivaně Páté, k b.j. o vel. 3+1, č.b. 006 v 1. patře 
domu po p. Vendelínu Chvalovi 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
15) Pan Štefan Koňarik, Strakonice II– opakovaná žádost o podnájem bytu pro Ing. 
Zbyňka Gabriela 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 417/2006 (144/7) 
I. Nesouhlasí 
s podnájmem b.j. 1+0/010/400, ul. Nádražní, Strakonice nájemce Štefana Koňarika, pro Ing. 
Zbyňka Gabriela, bytem Výčapy  
 
16) Manž. Martin a Simona Zimovi, Strakonice II – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na tzv. startovací bytovou jednotku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 418/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu tzv. startovacího bytu ze dne 5. září 2003 na b.j. č. 
004 o velikosti 1+1 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II, uzavřené s manželi 
Martinem a Simonou Zimovými. Dodatek se týká prodloužení doby nájmu, článek II 
předmětné nájemní smlouvy, a to prodloužení o 2 roky (celková doba nájmu bude činit 5 let). 
Předmětem výše uvedeného dodatku bude rovněž úprava výše nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku  
 
17) Manž. Rudolf a Gabriela Ranglovi, Strakonice II – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na tzv. startovací bytovou jednotku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 419/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu tzv. startovacího bytu ze dne 2. července 2003 na 
b.j. č. 012 o velikosti 1+1 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II, uzavřené s manželi 
Rudolfem a Gabrielou Ranglovými. Dodatek se týká prodloužení doby nájmu, článek II 
předmětné nájemní smlouvy, a to prodloužení o 2 roky (celková doba nájmu bude činit 5 let). 
Předmětem výše uvedeného dodatku bude rovněž úprava výše nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku  
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18) Manž. Andrea a Miroslav Junkovi, Strakonice II – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na tzv. startovací bytovou jednotku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 420/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu tzv. startovacího bytu ze dne 2. července 2003 na 
b.j. č. 006 o velikosti 1+1 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice II, uzavřené s manželi 
Andreou a Miroslavem Junkovými. Dodatek se týká prodloužení doby nájmu, článek II 
předmětné nájemní smlouvy, a to prodloužení o 2 roky (celková doba nájmu bude činit 5 let). 
Předmětem výše uvedeného dodatku bude rovněž úprava výše nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku  
 
19) Manž. Romana a Petr Stříbrných, Strakonice II – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na tzv. startovací bytovou jednotku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 421/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu tzv. startovacího bytu ze dne 21. března 2003 na b.j. 
č. 011 o velikosti 1+1 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice II, uzavřené s manželi 
Romanou a Petrem Stříbrnými. Dodatek se týká prodloužení doby nájmu, článek II předmětné 
nájemní smlouvy, a to prodloužení o 2 roky (celková doba nájmu bude činit 5 let). Předmětem 
výše uvedeného dodatku bude rovněž úprava výše nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku  
 
20) Šárka Dejmalová, Strakonice II – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na tzv. 
startovací bytovou jednotku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 422/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu tzv. startovacího bytu ze dne 1. července 2003 na 
b.j. č. 05 o velikosti 1+1 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II, uzavřené s manželi 
Šárkou a Romanem Fišerovými. Dodatek bude uzavřen s paní Šárkou Dejmalovou (dříve 
Fišerovou), Strakonice II. Dodatek se týká prodloužení doby nájmu, článek II předmětné 
nájemní smlouvy, a to prodloužení o 2 roky (celková doba nájmu bude činit 5 let). Předmětem 
výše uvedeného dodatku bude rovněž úprava výše nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku  
 
21) Paní Vacíková, Strakonice, p. Mařík – žádost o slevu z nájmu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 423/2006 (144/7) 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny z nájmu o 50% v souvislosti s výstavbou nových bytových jednotek formou 
půdní vestavby nájemcům paní Vacíkové, Strakonice II a panu Maříkovi, Strakonice II.  
 
22) Lenka Uhlíková, Strakonice II, 1+1, o výměře bytu 43,70 m2  
Martina Váchalová, Strakonice I, 1+1, o výměře 79,90 m2 – žádost o schválení dohody o 
výměně bytů 
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 Rada města po projednání 
Usnesení č. 424/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Lenka Uhlíková, b.j. 1+1, č.b. 001 a Martina Váchalová, b.j. 1+1, č.b. 013. 
II. Pověřuje 
starostu podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek   
 
23) Hanna Kiliánová, Strakonice II, 1+0, o výměře bytu 50,01 m2  
Jan Čižinský, Strakonice II, 2+1, o výměře 56,90 m2 – žádost o schválení dohody o 
výměně bytů – návrh na revokaci usnesení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 425/2006 (144/7) 
I. Revokuje 
usn. č. 226/2006 ze dne 1.3.2006 
 
24) Renata  Čižinská, Strakonice II– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 426/2006 (144/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí  Renata Čižinská. 
 
25) Hanna Kiliánová, Strakonice II, 1+0, o výměře bytu 50,01 m2  
Renata Čižinská, Strakonice II, 2+1, o výměře 56,90 m2 – žádost o schválení dohody o 
výměně bytů  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 427/2006 (144/7) 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Hanna Kiliánová, b.j. 1+0, č.b. 019 a Renata Čižinská, b.j. 2+1, č.b. 003. 
II. Pověřuje 
starostu podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek   
 
26)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 
KN 439/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
438/40 v k.ú. Strakonice z důvodu novostavby garáže na tomto pozemku. 
Žadatel: Josef a Blanka Prixovi, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 428/2006 (144/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 439/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 438/40 v k.ú. 
Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
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27)  Žádost o povolení pojezdu po  pozemku p.č. dle KN 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice 
v majetku města Strakonice s možností sjezdu na pozemek žadatele p.č. dle KN 90/5 
v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu provedení oplocení a zřízení zahrady na pozemku p.č. 
dle KN 90/5 v k.ú. Přední Ptákovice 
Žadatel: Ing. Jiří Haupt, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Projekční kancelář, Ing. Pavel Kouba, Nerudova 473, 384 22    Vlachovo Březí  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 429/2006 (144/7a) 
I. Souhlasí 
s pojezdem po  pozemku p.č. dle KN 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města 
Strakonice.  
II. Souhlasí  
s povolením sjezdu z  pozemku p.č. dle KN 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 90/5 v k.ú. Přední Ptákovice.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
       
28)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 
KN 439/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
437/24 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přístavbou a stavebními úpravami RD č.p. 665 na 
pozemku p.č. dle KN 437/24 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Marcela Novotná, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení Ing. Karel Bernas, 387 11 Katovice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 430/2006 (144/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 439/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 437/24 v k.ú. 
Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
29) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 559/9,  p.č. dle KN 596/2, p.č. dle KN 596/24 a p.č. dle KN  597/1 
v k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Ing. Zdeněk Remiš, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice, 387 01 Volyně. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 431/2006 (144/7a) 
I. Souhlasí 
s uložením  vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky elektro do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 559/9,  p.č. dle KN 596/2, p.č. dle KN 596/24 a p.č. 
dle KN  597/1 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
30) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 589/1,  p.č. dle KN 596/2 v k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Richard Čarek, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 432/2006 (144/7a) 
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I. Souhlasí 
s uložením  přípojky plynu, vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
31) Vyhodnocení výzvy o zakázku v souvislosti s přípravou realizace stavby: 
„Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace Strakonice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 433/2006 (144/7a) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o zakázku v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Intenzifikace 
ČOV a rekonstrukce kanalizace, Strakonice“ a dále s uzavřením mandátní smlouvy 
s vybraným uchazečem  se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 
150 56 Praha 5 s nabídkovou cenou 80.920,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města k podpisu mandátní smlouvy včetně plné moci v rozsahu pro koordinaci 
výběrového řízení. 
 
4/A Kupní smlouva č. PP11/06 na software „ Pohledávky“ od    fy Vita software spol. 
s r.o.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 434/2006 (144/1) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o převodu a využití práv a kupní smlouva č. PP11/06 mezi městem 
Strakonice a firmou Vita software spol. s r.o. na software „Pohledávky“ za cenu 103.715,-Kč 
(včetně DPH). 
Součástí je licence pro 4 uživatele včetně instalace, školení, a provázání na aplikaci Poplatky.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
B  Smlouva  č. TP11/06 - technická podpora k software „Pohledávky“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 435/2006 (144/2) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo č. TP11/06 na dobu  1 roku mezi městem Strakonice a firmou 
Vita software s r.o. na technickou podporu k software „Pohledávky“ za cenu 5.177,-Kč včetně 
DPH / čtvrtletí. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka provést po roce  vyhodnocení a následně předložit RM návrh dalšího 
postupu. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok    2006, na akci 
„Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 436/2006 (144/3) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy č. 162/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2006, na akci s názvem „Cyklostezka Podskalí, 
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Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce 
finanční podpory) a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
(dále jen poskytovatel finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 1.224.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
6. Zápůjčka počítačů na volby 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 437/2006 (144/4) 
I. Schvaluje 
Servisní smlouvu na technické zajištění dvanácti lokalit výpočetní technikou pro volby do 
Parlamentu za cenu  38.160,- Kč 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem servisní smlouvy 
 
7. ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – žádost o schválení přijetí daru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 438/2006 (144/5) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru 4 ks učitelských stolů - kateder, 4 ks kancelářských židlí a 4 ks DVD 
přehrávačů od firmy TERAsport Praha.  
 
8. Rozpočtové opatření č. 15 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 439/2006 (144/6) 
I. Schvaluje   
přesun fin. prostředků v  rozpočtu :RO č.  15  ve výši 250 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích odboru majetkového – z položky  vratky nájmů, 
kauce(vestavby) na položku platby daní a poplatků. 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 15  provést. 
 
9. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 440/2006 (144/8) 
I. Schvaluje 
s účinností od 1.7.2006 jinou organizační změnu za účelem změny kvalifikačního složení 
zaměstnanců města Strakonice s cílem zvýšení efektivity práce, spočívající v  přesunu 
jednoho pracovního místa z odboru majetkového (oddělení investic) a jednoho pracovního 
místa z odboru školství a CR (oddělení cestovního ruchu) na odbor dopravy, a to při 
zachování stávajícího celkového počtu zaměstnanců města v městském úřadu. 
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou 
související 
 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VH-TRES spol. s r.o., k doprojektování 
dokumentace úpravy  koruny hráze „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra města“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 441/2006 (144/9) 
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VH-TRES spol. s r.o., vodohospodářské 
služby, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, k doprojektování dokumentace 
úpravy koruny ochranné hráze „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra 
města“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním částky 40.000,- Kč z kapitoly Projekty na spolufinancování dodatku projektu 
úpravy koruny ochranné hráze (chodníku) v rámci grantového programu Jihočeského kraje – 
Krajského úřadu České Budějovice – Protipovodňová opatření na území Jihočeského kraje 
projektové dokumentace „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města“ 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


