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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 148. jednání Rady města Strakonice 
konané 7.6. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:       5 členů RM : 
                       ing. Vondrys – starosta 
           pí Tomšovicová - místostarostka  
                       členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, MVDr. Vondřička  
           ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp  
 
 
Program:  
 
1. Rozpočtová   opatření    č. 25 a  26 

         Usnesení č. 493/2006 
2. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání  
    Václavské poutě 
                             Usnesení č. 494/2006 
3. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 1283 Strakonice I 
                  Usnesení č. 495/2006 
4  ZŠ Dukelská Strakonice – nákup DDHM 
                             Usnesení č. 496/2006 
5. ZŠ – Povážská – součást ZŠ Velké nám. – jmenování zástupce do komise pro VŘ 
                              Usnesení č. 497/2006 
6. Záštita města – Kontakt bB Praha 

         Usnesení č. 498/2006 
7. Granty pro oblast kultury 2006 – výsledky jednání hodnotící komice 

         Usnesení č. 499/2006 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních     k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

         Usnesení č. 500/2006 
9. Ubytování v Azylovém domě  
            Usnesení č. 501/2006  
10. Majetkové záležitosti 
                                Usnesení č. 502/2006 – 510/2006 
 

 
 
 
 
 

Zahájení jednání 
148. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15,45 hodin. Pan starosta 
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. Rozpočtová   opatření    č. 25 a  26 
Rada města po projednání 
Usnesení č.493 (148/2) 
I. Doporučuje ZM 
schválit  navýšení  rozpočtu  o: 
RO č.  25  ve výši 162 850,-   Kč 
Dotaci KÚ na administraci „Programu obnovy venkova v r. 2006“. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO č. 26 ve výši 997 271,- Kč 
Dotaci na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů 
s biometrickými údaji. 
III. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 25  provést a RO č.  26  předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
2. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání  
Václavské poutě 
Rada města po projednání 
Usnesení č.494/2006 (148/6) 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrové komise na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání 
Václavské poutě 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků - část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m2 a pozemku parc.č. 100/1 o 
výměře 6 624 m2   vše v k.ú. Strakonice v době konání Václavské poutě p. Tříškové Soně, 370 08  
České Budějovice za cenu 750 000,- Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy  
 
3. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 1283 Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č.495/2006 (148/3) 
I  Souhlasí 
a/   s  přidělením bezbariérového bytu č.  A 34  o vel.  garsoniéra  ve   III. nadzemním podlaží 
v domě s Pečovatelskou službou v ul. Rybniční  čp. 1283 ve Strakonicích I,   panu Václavu 
Vondrákovi, Strakonice I   
b/   s přidělením  bytu č.  B 33  o vel. garsoniéra  ve   III nadzemním podlaží v domě 
s Pečovatelskou službou v  ul. Rybniční  čp. 1283 Strakonice  panu  Stanislavu Froulíkovi, 
Strakonice, Přední Ptákovice 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru a majetkovému odboru 
zajistit veškeré náležitosti týkající se předání bytů o vel. garsoniéra bezbariérová a garsoniéra  v čp. 
1283  
ul. Rybniční   ve Strakonicích I  panu Václavu Vondrákovi a panu Stanislavu Froulíkovi  
III. Pov ěřuje  
p. starostu  podpisem smluv o nájmu bytů  v  Domě s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 1283 
Strakonice I 
 
4. ZŠ – Povážská – součást ZŠ Velké nám. – jmenování zástupce do komise pro VŘ 
Rada města po projednání 
Usnesení č.496/2006 (148/4) 
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I. Jmenuje 
a/ za město Strakonice pí Havlanová  členem a ing Řeřábková náhradníkem výběrové komise na 
zakázku: 
zhotovení souboru nábytku do kabinetu fyziky, předpokládaná cena max. 110 000 Kč. 
b/  za město Strakonice pí Havlanová členem a ing. Řeřábková náhradníkem výběrové komise na 
zakázku: 
zhotovení 8 ks laviček s věšákem v délce 2 m, předpokládaná cena max. 68 000 Kč. 
 
Otvírání obálek proběhne dne 15.06. 2006 v 9,00 hod a výběrové řízení v 10,00 hod. 
 
5.  ZŠ Dukelská Strakonice – nákup DDHM 
Rada města po projednání 
Usnesení č.497/2006 (148/5) 
I. Souhlasí 
se zakoupením regálu s kovovou konstrukcí do skladu školní družiny s pořizovací cenou do výše 17 
000,-Kč. Úhrada bude provedena z rozpočtu ZŠ Dukelská na rok 2006. 
II. Ukládá 
řediteli ZŠ Dukelská dodržovat Směrnici pro hospodaření s majetkem. 
 
6. Záštita města – Kontakt bB Praha 
Rada města po projednání 
Usnesení č.498/2006 (148/8) 
I. Souhlasí 
se záštitou města nad pravidelnými třítýdenními plaveckými soustředěními pro osoby se zdravotním 
postižením konanými ve Strakonicích na plaveckém stadionu a pořádanými občanským sdružením 
Kontakt bB Praha. 
 
7. Granty pro oblast kultury 2006 – výsledky jednání hodnotící komice 
Rada města po projednání 
Usnesení č.499/2006 (148/9) 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise pro udělení grantů pro oblast kultury pro rok 2006 ze dne 5. června 
2006. 
II. Souhlasí 
s udělením grantu pro oblast kultury vybraným žadatelům v doporučené výši:  
 Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice – Staré Strakonice - publikace autora dr. Cvrčka
 Kč 48 000,- 
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice  – Filmový archiv města Strakonice  
 Kč 15 000,- 
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Řepice 92 – Mravenčí skála – cyklus kulturních pořadů  
 Kč 35 000,- 
III. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí grantu s jednotlivými předkladateli projektů. 
IV.  Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
V. Souhlasí 
s převodem zbývající částky Kč 52 000,-- na kapitolu Příspěvky na kulturu  
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících 
opatřeních     k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Rada města po projednání 
Usnesení č.500/2006 (148/10) 
I.  Souhlasí 
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s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
a) 23. června 2006 – country - živá hudba – restaurace - pizzeria „U Papeže“, Velké náměstí 

45, Strakonice - pořádá Gastro SPF s.r.o. 386 01 Strakonice, od 22,00 hodin do 24.00 hodin 
stejného dne.  

b) 21. července 2006 – country - živá hudba – restaurace - pizzeria „U Papeže“, Velké náměstí 
45, Strakonice - pořádá Gastro SPF s.r.o. 386 01 Strakonice, od 22,00 hodin do 24.00 hodin 
stejného dne. 

c) 18. srpna 2006 – country -živá hudba – restaurace - pizzeria „U Papeže“, Velké náměstí 45, 
Strakonice - pořádá Gastro SPF s.r.o. 386 01 Strakonice, od 22,00 hodin do 24.00 hodin 
stejného dne. 

 
9. Ubytování v Azylovém domě  
Rada města po projednání 
Usnesení č.501/2006 (148/12) 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  slečny   Moniky Markové 
na dobu určitou od  8. 6. 2006   do  31. 8. 2006 
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  v Azylovém domě se slečnou  Monikou Markovou 
na dobu určitou od  8. 6. 2006  do  31. 8. 2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o  ubytování v Azylovém domě 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Vyhodnocení nabídek na přímý prodej b. j.  č. 3/978, ul. arch. Dubského, Strakonice I – 1+1, o 
výměře 48,76 m2    
Rada města po projednání 
Usnesení č.502/2006 (148/7) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 3/978 v domě čp. 978 v ul. arch. Dubského včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku p. Jaroslavu Syberovi, StrakoniceII, za  cenu  615.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
2) Záměr na pronájem nebytových prostorů 
Rada města po projednání 
Usnesení č.503/2006 (148/7) 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem 1 místa ke stání v první garáži pod tribunou fotbalového stadionu 
Na Křemelce 304, Strakonice. 
 
3) Smlouva č. 22/Cí/SSB-2006 o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného 
břemene v rámci akce(stavby): ,,Dražejov u Strakonic – přechody pod I/22“.   
Rada města po projednání 
Usnesení č.504/2006 (148/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 22/Cí/SSB/2006 o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného 
břemene, spočívající v uložení kabelů V.O. a světelné signalizace pod silnici I/22 , za jednorázovou 
úhradu 393,- Kč s DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv.               
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4) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Šumavská přes pozemek p. č. dle KN 639/1 v k. 
ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p. č. dle KN st. 141 v k. ú. 
Přední Ptákovice z důvodu umožnění vjezdu na pozemek za účelem zřízení parkovacího stání. 
Žadatel: Radka Raffelová, 119 00 Praha 1 
Rada města po projednání 
Usnesení č.505/2006 (148/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Šumavská přes pozemek p. č. dle KN 639/1 v k. ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p. č. dle KN st. 141 v k. ú. Přední 
Ptákovice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  

 
5) Žádost o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace v obci Modlešovice p.č. dle    KN 
1073/10 přes pozemek p. č. dle KN 1074/1(PK1074) v k. ú. Modlešovice vše v majetku města 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 255 v k. ú. Modlešovice z důvodu rekonstrukce 
objektu p. č. dle KN st. 57 v k. ú. Modlešovice. 
Žadatel: Kotrc Karel, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Hanzlík Jiří, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č.506/2006 (148/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace v obci Modlešovice p. č. dle KN 1073/10 přes pozemek p. č. 
dle KN 1074/1 (PK 1074 ) v k. ú. Modlešovice vše v majetku města Strakonice na pozemek žadatele 
p. č. dle PK 255 v k. ú. Modlešovice z důvodu rekonstrukce objektu p. č. dle KN  st. 57 v k. ú. 
Modlešovice. 
 
6) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Ptákovická p. č. dle KN 596/2 v k. ú. Přední 
Ptákovice přes pozemek p. č. dle KN 597/1 v k. ú. Přední Ptákovice vše v majetku města 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 360/5  v k. ú. Přední Ptákovice z důvodu novostavby 
RD na poz. p.č. dle KN 360/5  v k. ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Ing. Zdeněk Remiš, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č.507/2006 (148/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická p. č. dle KN 596/2 v k. ú. Přední Ptákovice přes 
pozemek p. č. dle KN 597/1 v k. ú. Přední Ptákovice vše v majetku města Strakonice na pozemek 
žadatele p. č. dle KN 360/5 v k. ú. Přední Ptákovice z důvodu novostavby RD na poz. p. č. dle KN 
360/5  v k. ú. Přední Ptákovice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  

 
7) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace p. č. dle KN 1282/1 v k. ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemky žadatele p. č. dle KN 673/2 a 673/40 vše v k. ú. 
Strakonice z důvodu výstavby rekreačních domů na poz. p. č. dle KN 673/2 a 673/40 v k. ú. 
Strakonice. 
Žadatel: Zdeněk Plášil, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č.508/2006 (148/7a) 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace p. č. dle KN 1282/1 v k. ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice na pozemky žadatele p. č. dle KN 673/2 673/40 vše v k. ú Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
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8) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Hrázi přes pozemek p.č. dle KN 1334/1 v k. 
ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p. č. dle KN 107/25 
v k. ú. Dražejov u Strakonic z důvodu uvažované výstavby rod. domů na poz. p. č. dle KN 
1107/25, 1107/28, 1107/32, 1107/33, 1380, 1381 a 1382 vše v k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Miloslav Poleno, 387 31 Radomyšl. 
V zastoupení: Ing. arch. Helena Treybalová, 386 01 Strakonice.  
Rada města po projednání 
Usnesení č.509/2006 (148/7a) 
I. Souhlasí 
s povolením nové křižovatky v ulici  Na Hrázi přes pozemek p. č. dle KN 1334/1 v k. ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p. č. dle KN 107/25 v k. ú.Dražejov u 
Strakonic z důvodu uvažované výstavby rod. domů na poz. p. č. dle KN 1107/25, 1107/28, 1107/32, 
1107/33, 1380, 1381 a 1382 vše v k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  

 
9) Ing. arch. Helena Treybalová, TMS PROJEKT,  Strakonice – žádost o vyjádření z hlediska 
vlastníka sousední nemovitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č.510/2006 (148/7a) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p. č. 1334/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic s akcí: 
„NOVOSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ NA POZ. P. Č. 1382, 1107/28, 1381, 1107/32, 1107/33, 
1380 A 1107/25 V K. Ú. DRAŽEJOV, MILOSLAV POLENO, SOKOLSKÁ 226, 387 31 
RADOMYŠL. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru rozvoje a stavebního úřadu.  
               
 
 
 
 
           
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


