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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 

konaného 2. června 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková Ing. Vlasák 
Ing. Zeman  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  MUDr. Chod 

Ing. Tůma - tajemník  
 

Program: 
 
1. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne mobility“ s  
    mottem „Prodluž si život, buď aktivní! “ a podepsání Charty 2010. 
                    Usnesení č. 4415/2010 
2. TS:   A/ Bytové záležitosti 

   Usnesení č. 4416/2010 – 4417/2010 
B/ Areál Heydukova 321 - Pavel Jílek – TRUCK Servis s.r.o. 

                    Usnesení č. 4418/2010 
3.Vyúčtování plateb za vypracování lesních hospodářských osnov  
                    Usnesení č. 4419/2010 
4. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 4420/2010 – 4439/2010 
5. MěÚSS - ubytování v AD  
                    Usnesení č. 4440/2010 
6. STARZ – přesun prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
                    Usnesení č. 4441/2010 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pozvánka do Strakonic“  
                                Usnesení č. 4442/2010 
8. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ (Václavská pouť) 
                    Usnesení č. 4443/2010 
9. Smlouva o dílo na vytvoření sochy Švandy dudáka                                                    
                    Usnesení č. 4444/2010 
10. IPRM města Strakonice – zápis z 12. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice        
                    Usnesení č. 4445/2010 
11. Grant města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – otavské  
A/ Revokace usnesení RM  č. 4257/2  
B/ Nové usnesení ke Společnému grantu 
C/ Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu 
                     Usnesení č. 4446/2010 
12. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a CR                  
                    Usnesení č. 4447/2010 
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Zahájení:  
142. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne 
mobility“ s mottem  „Prodluž si život, buď aktivní! “ a podepsání Charty 2010. 
Usnesení č. 4415/2010 (142/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
obdržení finanční podpory na organizování Evropského týdne mobility od Ministerstva životního 
prostředí a tím uhrazení nákladů na bezplatný provoz MHD jeden den v týdnu od 16.9.2010 do 
22.9.2010 ve výši 10 500 Kč   
II. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „Prodluž si 
život, buď aktivní!“ 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem Charty 2010. 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Havlena Jaroslav) 
Usnesení č. 4416/2010 (142/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Jaroslavu Havlenovi, Strakonice, č.b. 4  o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve IV. podlaží domu, v případě, že nájemce do 30.6.2010 
neuhradí splatné nájemné  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.6.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Lenka Šípová) 
Usnesení č. 4417/2010 (142/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Lence Šípové, Strakonice, č.b. 001  o 
velikosti 1+1s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nevyklizení bytu do skončení platnosti nájemní smlouvy tj. 
do 14. června 2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve 
Strakonicích. 
 
B/ Areál Heydukova 321 - Pavel Jílek – TRUCK Servis s.r.o. 
Usnesení č. 4418/2010 (142/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o možnosti odkoupení nemovitosti bývalého areálu a.s. VaK JČ. 
II. Pověřuje 
ředitele TSST s.r.o. dalším jednáním o odkupu areálu  
III. Ukládá  
řediteli TSST s.r.o. předložit valné hromadě komplexní návrh na odkup areálu (podmínky koupě 
včetně návrhu financování nákupu). 
 
3. Vyúčtování plateb za vypracování lesních hospodářských osnov  
Usnesení č. 4419/2010 (142/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s vyplacením doplatku za vypracování lesních hospodářských osnov v zařizovacích obvodech 
Strakonice - sever a Strakonice – jih, ve výši 37 428,- Kč, akciové společnosti LESNÍ           
PROJEKTY České Budějovice, Jírovcova 18, 370 01 České Budějovice 
Veškeré náklady na zpracování lesních hospodářských osnov hradí stát (v tomto případě MZe) formou 
dotace. 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem:  
- dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválené Radou města Strakonice dne 3.5.2006 pod č. usnesení 
143/1, týkající se změny smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Strakonice – sever  

- dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválené Radou města Strakonice dne 12.7.2006 pod č. usnesení 
151/18, týkající se změny smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Strakonice – jih 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Nájem pozemku p.č. 770/40 v k.ú. Strakonice  o výměře 29 m2 (pronajímatel – paní Marie 
Barabášová, Na Jezírku 642/28, Liberec –  podíl ¼,  paní Jana Mlíčková, Na Ohradě 522, 
Strakonice - podíl ¼,  paní Vlasta  Slavová,  Šobrova 2299, Písek - podíl ¼, a paní  Bohuslava 
Škopová, Arch. Dubského 976, Strakonice - podíl ¼) 
Usnesení č. 4420/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s pronajímatelem - spoluvlastníky pozemku p.č. 770/40  v  k.ú.  
Strakonice - paní  Marii Barabášovou,  Liberec (  podíl ¼),  paní Janou Mlíčkovou, Strakonice (podíl 
¼), paní Vlastou  Slavovovou,  Písek (podíl ¼),  a  paní  Bohuslavou  Škopovou,  Strakonice (podíl ¼) 
– na pronájem  pozemku  p.č. 770/40  v k.ú. Strakonice  o výměře   29 m2  za cenu  0,50 Kč/m2/den   
(tzn. 182,50 Kč/m2/rok), a to z důvodu dodržení Výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami cenového věstníku a  cena v tomto případě činí maximálně  20,-
Kč/m2/rok. 
 
2) Pronájem části objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (obchodní dům Maják) – 
2. poschodí 
Usnesení č. 4421/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s pronájmem části objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (obchodní dům Maják), 
konkrétně 2. poschodí, žadateli Základní umělecké škole Strakonice za následujících podmínek: 
Základní umělecké škole bude pronajato celé 2. poschodí o výměře 221,1 m2 za nájemné ve výši 
263,13 Kč/m2/rok tj. 58.178,-  Kč/rok  (stejná výše nájemného u NP v objektu Zámku   čp. 1) + 
náklady na služby, pronajímatel zajistí na své náklady osvětlení pronajatých prostorů, ostatní náklady 
spojené s pronájmem bude hradit nájemce (opravy stěn po předchozích nájemcích, odstranění 
nepoužitelné poškozené podlahové krytiny a přepážky v prostoru dosavadní prodejny vína, 
zablokování výtahu do 2. poschodí pro cizí návštěvníky, vymalování prostor, novou podlahovou 
krytinu, zahrazení schodiště do OD – sádrokarton - z důvodu úniku tepla a z důvodu oddělení od 
prostor OD, obnovení propojení chodby v nejvyšším patře, přepažení prostor – získání kabinetu a 
zázemí  + náklady spojené s rekolaudací pronajatých prostorů), nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
3) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 209, ul. Stavbařů, Strakonice  
– žádost o povolení stavby na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 628/126 v k.ú. Nové   
   Strakonice 
- žádost o výpůjčku (pronájem za symbolickou cenu) části pozemku p.č. 628/126 v k.ú. Nové  
  Strakonice 
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Usnesení č. 4422/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavbou garáže z monolitického betonu s rovnou střechou, o rozměrech 06,00m x 05,75m, na 
pozemku p.č. 628/126 v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice.  
 
4) Společnost REMA TURBO s.r.o., Za pilou 1235, Strakonice zastoupená Ing. Petrem 
Kohoutem – žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 4423/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu, na část pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,6m2, za 
účelem umístění oboustranného reklamního poutače, za cenu 5.000,- Kč/rok + DPH, a část pozemku 
p.č. 1288/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,6 m2 za účelem umístění jednostranného reklamního 
poutače, za cenu 2.500,-Kč/rok + DPH,  se společností REMA TURBO s.r.o., Za Pilou 1235, 
Strakonice, za předpokladu písemného souhlasu architekta města Strakonice, stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice, odboru dopravy MěÚ Strakonice a Policie ČR. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Žádost TS Strakonice s.r.o.  
Usnesení č. 4424/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací  generální opravy infrastruktury kempu na Podskalí Strakonice, plánované  Technickými 
službami Strakonice s.r.o., dle seznamu zamýšlených jmenovitých oprav a doplnění a obnovy 
vybavení, který je přílohou tohoto zápisu.  
 
6) Jindřich a Věra Mrázovi, Strakonice – žádost o obnovení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4425/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s obnovením nájemní smlouvy manželům Mrázovým, Strakonice I 
 
7) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou – žádost o pronájem pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 4426/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1  v k.ú. Strakonice, se stavbou zpevněné 
plochy (tržnice), o výměře cca 950 m2, po dobu konání Václavské poutě v roce 2010.  
 
8) Manželé Vaníčkovi, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 4427/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 532/47 o výměře 452 m2 v k.ú. Strakonice, za 
účelem využívání pozemku k letnímu posezení a zahrádky.  
 
9) Ing. Peter Salák, Strakonice,  Renáta Davidová, Strakonice  – žádost o koupi, propůjčení, 
pronájem pozemku  
Usnesení č. 4428/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem pozemku p.č. 33/2 o výměře 114 m2, panu Ing. Petrovi Salákovi a   paní Bc. Renátě 
Davidové, Strakonice, za cenu 20,- Kč/m2/rok, za podmínek stanovených radou města 
 – budoucí nájemce vyřeší vlastnický vztah k vybudovanému oplocení 
- pozemek bude v případě potřeby zpřístupněn SDH Přední Ptákovice 
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- v případě potřeby využití pozemku městem Strakonice budoucí nájemce předmětný plot odstraní 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
10) Pronájem části objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (obchodní dům Maják) – 
přízemí  
Usnesení č. 4429/2010 (142/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Realitní kanceláře ReKoM Strakonice o pronájem přízemí objektu čp. 141 na Velkém náměstí 
ve Strakonicích zahraniční bance, která hodlá v tomto roce vstoupit na náš finanční trh. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zahájit jednání, týkající se pronájmu nebytových prostorů, přímo se žadatelem o 
pronájem, tj. s bankou, která jednala s realitní kanceláří  ReKoM Strakonice. 
 
1) Uvolněná b. j. 2+1, č. b. 020, v č. p. 1141, ul. 1. máje, Strakonice I 
Usnesení č. 4430/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (58,50 m2), č. b. 020 v domě                   
č. p.1141, ul. sídl. 1. máje, Strakonice I, na to na dobu neurčitou s panem Martinem Štěpánkem, 
Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Žádost o povolení druhého sjezdu z místní komunikace Bučkova na pozemku p.č. dle KN 641 
v k.ú. Přední Ptákovice, v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 36/6 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku žadatele.  
Žadatel: Bc. Václav Šrámek, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 4431/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
Komise doporučuje RM souhlasit s povolením druhého sjezdu z místní komunikace Bučkova na 
pozemku p.č. dle KN 641  v k.ú. Přední Ptákovice, v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle 
KN 36/6 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí. 
 
3) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 97/9, 112/2, 112/1, 1314/5, 1314/1, 97/8, 97/5, 
97/1, 1250/20, 1250/2, 1254/2, 1254/1, 1250/22, 1254/5, 1254/7, 1250/23, 1309/1 a 1311/2 vše v k.ú. 
Strakonice a p.č. dle KN 748/1, 749/1, 679/11, 679/30, 651/3, 651/2, 679/26, 679/27, 679/28, 679/29, 
679/2, 679/21, 679/12, 679/20, 679/3, 697/8, 615/6, 750/2, 750/1, 726/1 a 750/4 vše v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti se stavbou  „Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“.  
Žadatel: Ing. Bedřich Gewissler, Paračov 3, 386 01 Strakonice  
V zastoupení: SITEL,  spol. s r.o.,  Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 
Usnesení č. 4432/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 97/9, 112/2, 112/1, 1314/5, 1314/1, 97/8, 97/5, 97/1, 1250/20, 1250/2, 1254/2, 
1254/1, 1250/22, 1254/5, 1254/7, 1250/23, 1309/1 a 1311/2 vše v k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 748/1, 
749/1, 679/11, 679/30, 651/3, 651/2, 679/26, 679/27, 679/28, 679/29, 679/2, 679/21, 679/12, 679/20, 
679/3, 697/8, 615/6, 750/2, 750/1, 726/1 a 750/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“.  
Souhlas je podmíněn:  
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1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                    
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, 
údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 97/9, 112/2, 112/1, 1314/5, 1314/1, 97/8, 97/5, 97/1, 1250/20, 1250/2, 1254/2, 
1254/1, 1250/22, 1254/5, 1254/7, 1250/23, 1309/1 a 1311/2 vše v k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 748/1, 
749/1, 679/11, 679/30, 651/3, 651/2, 679/26, 679/27, 679/28, 679/29, 679/2, 679/21, 679/12, 679/20, 
679/3, 697/8, 615/6, 750/2, 750/1, 726/1 a 750/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“. Jednorázová úhrada za věcné břemeno bude 
stanovena znaleckým posudkem. 
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                    
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 97/9, 112/2, 112/1, 1314/5, 1314/1, 97/8, 97/5, 97/1, 1250/20, 1250/2, 1254/2, 1254/1, 
1250/22, 1254/5, 1254/7, 1250/23, 1309/1 a 1311/2 vše v k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 748/1, 749/1, 
679/11, 679/30, 651/3, 651/2, 679/26, 679/27, 679/28, 679/29, 679/2, 679/21, 679/12, 679/20, 679/3, 
697/8, 615/6, 750/2, 750/1, 726/1 a 750/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“. 
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                      
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
4) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 679/11, 726/1, 726/4, 726/18  a 749/1 vše v k.ú. 
Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA I“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4  
V zastoupení: Libor Křepelka, 390 01 Tábor 
Usnesení č. 4433/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 679/11, 726/1, 726/4, 726/18  a 749/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
se stavbou  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA I“.  
Souhlas je podmíněn:  
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1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                   
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, 
údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 679/11, 726/1, 726/4, 726/18  a 749/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
se stavbou  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA I“. Jednorázová úhrada za věcné břemeno 
bude stanovena znaleckým posudkem. 
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                     
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 679/11, 726/1, 726/4, 726/18  a 749/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA I“. 
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o 
rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
5) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 97/8 a 1314/6 vše v k.ú. Strakonice,  p.č. dle 
KN 748/1 a 749/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „11010-022577; Strakonice, 
T-Mobile, STRA II“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4  
V zastoupení: Libor Křepelka, 390 01 Tábor 
Usnesení č. 4434/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 97/8 a  1314/6 vše v k.ú. Strakonice, p.č. dle KN 748/1 a  749/1 vše v                 
k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „11010-022577; Strakonice, T-Mobile, STRA II“.  
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček z důvodu 
možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah bude upřesněn před 
zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, 
údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 97/8 a  1314/6 vše v k.ú. Strakonice, p.č. dle KN 748/1 a  749/1 vše v k.ú. 
Nové Strakonice v souvislosti se stavbou „11010-022577; Strakonice, T-Mobile, STRA II“.  
Jednorázová úhrada za věcné břemeno bude stanovena znaleckým posudkem. 
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                     
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 97/8 a  1314/6 vše v k.ú. Strakonice, p.č. dle KN 748/1 a  749/1 vše v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „11010-022577; Strakonice, T-Mobile, STRA II“.  
Souhlas je podmíněn:  
1) V části trasy optického kabelu bude přidáno 1 - 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE                     
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, 
rozsah bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
6) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 713/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky pro 
pozemek p.č. dle KN 572/33 v k.ú. Nové Strakonice     
Žadatel: Vávrová Taťána, Strakonice, Dvořáková Zdeňka, Strakonice 
Usnesení č. 4435/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizačních přípojek do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 713/1              
v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s napojením pozemků p.č. dle KN 572/35 a p.č. dle KN 572/36 
přes pozemek  p.č. dle KN 572/33, vše v k.ú. Nové Strakonice, na kanalizační síť, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 009, o velikosti 2+1 v č.p. 76, ul. Bezděkovská, Strakonice II 
Usnesení č. 4436/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 009, v domě č.p. 76, ul. Bezděkovská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 009/76, ul. Bezděkovská, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 800 000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
8) Uvolněná bytová jednotka č. 067, o velikosti 1+0 v č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice I 
Usnesení č. 4437/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 067, v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 067/87, ul. Na Ohradě, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 450 000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
9) Ing. Michaela Šperlová - projektová a inženýrská činnost, Písecká 893, 386 01, Strakonice – 
žádost o souhlas s posunutím lampy veřejného osvětlení v ulici Leknínová – lokalita Jezárky. 
Usnesení č. 4438/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s posunutím lampy veřejného osvětlení v ulici Leknínová na pozemku parc.č. 1371/112 k.ú. 
Strakonice, který sousedí s pozemkem parc.č.  1371/77 k.ú. Strakonice o 1,5 m směrem ke 
středové ose pozemku.Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou na náklady žadatele a dle 
technických podmínek uvedených ve vyjádření Technických služeb s.r.o. Strakonice ze dne  
08.03.2010. Po přepojení bude vyhotovena revizní zpráva elektro a nové umístění stožáru bude 
geodeticky zaměřeno a nové údaje zaneseny do digitální  mapy.Vše na náklady žadatele. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
10) Stavba oplocení mezi pozemky p.č. 384/6  a p.č. 565/24 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 4439/2010 (142/4a) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení RM č. 3388/2009 ze dne 22.7.2009, tzn. že souhlasí a s odstraněním stavby oplocení a 
s osazením zábradlí mezi pozemek p.č. 384/6 a p.č. 565/24.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru opětovně sdělit spolumajitelům pozemku p.č. 384/6 v k.ú. Strakonice záměr 
města Strakonice odstranit předmětné oplocení nejpozději do konce června.  
 
5. MěÚSS - ubytování v AD  
Usnesení č. 4440/2010 (142/9, 142/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Škorpila v období od 18.5. do 31.8.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 18.5. do 31.8.2010  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
IV. Nesouhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, podané dne 19.5.2010 v kanceláři sociální 
pracovnice MěÚSS Strakonice 
 
6. STARZ – přesun prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
Usnesení č. 4441/2010 (142/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
S přesunem částky 800 000,- Kč z rezervního fondu organizace STARZ na posílení investičního 
fondu. Finanční prostředky budou použity na částečné financování akce „Stavební úpravy ubytovny 
v areálu letního plaveckého stadionu“. 
 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pozvánka do Strakonic“  
Usnesení č. 4442/2010 (142/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Podpora živé kultury, 1. 
výzva pro rok 2010, na projekt s názvem „Pozvánka do Strakonic“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu je 30 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
8. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ (Václavská pouť) 
Usnesení č. 4443/2010 (142/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrového řízení 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 za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské 
poutě  p. Třískovi Josefovi, bytem Volyňská 79/III, 386 01 Strakonice za cenu 750 000,- Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy 
 
9. Smlouva o dílo na vytvoření sochy Švandy dudáka 
Usnesení č. 4444/2010 (142/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledky poptávkového řízení na zpracování bronzové sochy v životní velikosti 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na vytvoření sochy Švandy dudáka s Vitrage art studio – Akademický 
malíř Jiří Kubelka, 386 01 Strakonice. Cena díla je 499.000,- Kč. Předmětné dílo je součástí 
realizovaného projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. 
etapa“ a bude umístěno na Velkém náměstí ve Strakonicích. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
10. IPRM města Strakonice – zápis z 12. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice     
Usnesení č. 4445/2010 (142/14) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 12. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 31. května 2010   
II. Schvaluje 
seznam projektů předložených v rámci Výzvy č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – 
Regenerace bytových domů a doporučených k podpoře 
 
11. Grant města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – otavské  
A/) Revokace usnesení RM  č. 4257/2  
B/ Nové usnesení ke Společnému grantu 
C/ Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu 
Usnesení č. 4446/2010 (142/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s realizací Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Revokuje  
usnesení RM č. 4257/2010. 
III. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci Společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní nadací 
Blanicko – Otavskou a z ní vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci Společného grantu 
v maximální výši 50 000 Kč. 
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IV. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
V. Jmenuje 
za členy hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – 
otavské: 
� PhDr. Ivanu Říhovou, místostarostku města 
� Mgr. Michala Novotného, Zdravé město Strakonice 
� Mgr. Ivanu Jonovou, Informační centrum NO a EU při Šmidingerově knihovně 

a za náhradníky komise: 
� Bc. Lucii Šnajdrovou, Odbor školství a cestovního ruchu 
� Mgr. Irenu Malotovou, PR městského úřadu 
� Bc. Denisu Barvířovou, Odbor rozvoje 

 
12. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a CR       
Usnesení č. 4447/2010 (142/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 12. května 2010. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na činnost v oblasti kultury následujícím žadatelům v uvedené výši:  
Skupina historického šermu Vendeta      10 000,- 
Skupina historického šermu  Markýz     10 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice    40 000,- 
Loutková scéna Radost       30 000,- 
Mladá dudácká muzika       10 000,- 
Pauza (country skupina)      10 000,- 
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice     15 000,- 
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice     50 000,- 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice   40 000,- 
Taneční skupina Rozálie Strakonice      10 000,- 
RM dance studio       20 000,- 
Jednota K. H. Borovského      5 000,- 
Spona – Společně pro současnost     0,-   

III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Taneční skupině Rozálie, o. s., ve výši Kč 5 000,-  na úhradu nákladů 
spojených s účastí na Mistrovství České republiky v country tancích dětí kategorie B – clogging ve 
dnech 7. – 9. 5. 2010 v Sokolově.  
IV. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Sdružení zdravotně postižených ČR, Stavbařů 213, Strakonice na akci XIII. 
Setkání ke dni seniorů z příspěvků na kulturní akce a projekty.   

V. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku agentuře Věra Vondrášková – VE MODEL  na realizaci módní přehlídky 
Star Fashion 2010. 

VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku organizaci SHŠ Markýz ze Strakonic na uspořádání X. Velkého sletu 
čarodějnic 2010.   

VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku CTS Sluníčko Strakonice, o. s., ve výši Kč 5 000,- na úhradu upomínkových 
předmětů účinkujícím při X. ročníku mezinárodní taneční přehlídky  Dance show Strakonice 2010, 
která se uskuteční 19. června 2010. 

VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku z recipročního fondu ve výši Kč 20 000,-  Nadačnímu fondu Gymnázia 
Strakonice na úhradu nákladů spojených s organizací workcampu pro studenty z partnerského města 
Bad Salzungen, který se uskuteční v polovině září 2010.  
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IX. Upravuje  
usnesení č. 4091/2010/II s tím, že na podporu kultury v roce 2010 budou finanční prostředky 
rozděleny: 260 000,- Kč na činnost, 260 000,- Kč na akce a projekty a 30 000,- Kč na významné 
úspěchy.  
X. Bere na vědomí  
konání Strakonických promenádních koncertů s „Nektarkou“, které se uskuteční 18. července a 22. 
srpna 2010 na Palackého náměstí u morového sloupu.  
XI. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice, na dobu jednoho roku,  v mapovém informačním systému jižní Čechy, 
který je realizován firmou Vydavatelství MCU, s. r.o., Hany Kvapilové 10, České Budějovice, za cenu 
Kč 10 115,- vč. DPH.  
XII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice ve zvukovém městském informačním a orientačním systému města 
České Budějovice, který je realizován firmou DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, pro období 
říjen 2010 – 2013 za celkovou cenu Kč 35 640,-. Proplacení  bude rozděleno rovnoměrně do období tří 
let.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Pavel Pavel  
       starosta          místostarosta 
                                                    
                               


