
 
- 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 

z  3. jednání Rady města Strakonice 
konané 4. 12. 2002 v kanceláři starosty města 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
1. Odvolání ředitelek MŠ 
                            Usnesení č. 33/2002 
2. Změna použití finančních prostředků 
                            Usnesení č. 34/2002 
3. Stanovení odměn ředitelkám a ředitelům ZŠ a MŠ za 2. pololetí 2002 
                            Usnesení č. 35/2002 
4. Nákup prezentačních knih 
                            Usnesení č. 36/2002 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 37/2002 
6. Příspěvek DDM Strakonice      
                            Usnesení č. 38/2002 
7. Poskytnutí příspěvku organizacím se sociálním zaměřením    
                            Usnesení č. 39/2002 
8. TS s.r.o. - plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2003 
                            Usnesení č. 40/2002 
9. Uvolněná b.j. o vel. 1+3, č.b. 1 v č.p. 850/Str. I, ul. Žižkova    
                            Usnesení č. 41/2002 
10. MěKS – Infokanál – rozpočtové opatření č. 74       
                            Usnesení č. 42/2002 
11. Rozpočtové opatření č. 73 
                            Usnesení č. 43/2002 
12. Zvýšení objemu prostředků na platy r. 2002 určených pro zaměstnance MP 
                            Usnesení č. 44/2002 
13. Návrh rozpočtu města Strakonice na r. 2003 
                            Usnesení č. 45/2002 
14. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP – změna funkčního využití „orná půda“ na    
    funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na poz. č. 935 v k.ú.   
    Dražejov u Strakonic             Usnesení č. 46/2002 
15. Dodatek smlouvy o dílo na realizaci landart plastiky před ZŠ Dukelská 
                            Usnesení č. 47/2002 
16. Novoročenky 



                            Usnesení č. 48/2002 
17. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 49/2002 – 73/2002 
18. Dohoda o ukončení nájmu bytu - manželé Raškovi                     Usnesení č. 74/2002 
 
Zahájení jednání 
   3. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   (PhDr. Říhová se dostaví později) 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Odvolání ředitelek MŠ 
Usnesení č. 33/2002 (3/1) 
Rada města po projednání s ohledem na schválené organizační změny (sloučení MŠ) 
I. Odvolává   
ke dni 31.12.2002 z funkce  ředitelky: 
paní Hanu Koryčanovou z MŠ Holečkova 413, Strakonice 
paní Zdeňku Křešničkovou z MŠ Školní 80, Strakonice 
paní Libuši Machovou z MŠ Spojařů 1260, Strakonice  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést potřebné kroky k realizaci tohoto usnesení   
 
2. Změna použití finančních prostředků 
Usnesení č. 34/2002 (3/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou použití finančních prostředků poskytnutých Centru služeb pro zdravotně postižené, 
Stavbařů 213, Strakonice dle žádosti: 3.000, - Kč na úhradu nájmu prostor využívaných pro 
poradenské dny a Okresní shromáždění zrakově postižených., 5.850,- Kč nájem /VI. 
Předvánoční setkání/., 1.470,- Kč nájem /cvičení ZO ONKO/ 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru seznámit organizaci s vydaným usnesením 
 
3. Stanovení odměn ředitelkám a ředitelům ZŠ a MŠ za 2. pololetí 2002 
Usnesení č. 35/2002 (3/3) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
odměny ředitelkám a ředitelům ZŠ a  MŠ v souladu s § 13 zákona č. 143/1992 Sb.., v platném 
znění a podle § 10 a §13 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., v platném znění dle 
předloženého  návrhu, který je uložen na personálním odboru MěÚ 
 
4. Nákup prezentačních knih 
Usnesení č. 36/2002 (3/6) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s odkoupením 10 ks publikace Encyklopedie Šumava (Kč1500,-/ks) od nakladatelství Baset, 
Praha 4 – Modřany  
 
 



II. Souhlasí 
s odkoupením 10 ks publikace Praha a turistické perly České republiky (Kč 800,-/ks), vydává 
ACR Alfa, s.r.o., Boleslavova 141/3, Praha 4 
 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 37/2002 (3/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
31.1.2003 – maturitní ples 4.C. Gymnazia Str. v MěDK od 22,00 do 3,00 hodin dne 1.2.2003 
25.,26.,31.12.2002 – disco Hvězda p. Břečka František – od 22,00 do 4,00 hodin 
   
6. Příspěvek DDM Strakonice      
Usnesení č. 38/2002 (3/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
příspěvek ve výši Kč 5.000,-  pro Dům dětí a mládeže Strakonice na Mikulášskou nadílku ve 
dnech 2.12. na Podskalí a 4.12.2002 Na Ohradě (z prostředků určených na kulturu) 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru učinit potřebné kroky s tím související  
 
7. Poskytnutí příspěvku organizacím se sociálním zaměřením    
Usnesení č. 39/2002 (3/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1  a Farní charitě 
Vimperk, Pravětín 23, Vimperk  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru oznámit  žadatelům vydané usnesení RM  
 
8. TS s.r.o. - plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2003 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila pí Hrnčířová z TS s.r.o. 
Usnesení č. 40/2002 (3/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek RM s  plánem jmenovitých akcí oprav a údržby bytového fondu 
na rok 2003 dle předloženého seznamu -  TS Strakonice s.r.o., Správa bytového hospodářství 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
9. Uvolněná b.j. o vel. 1+3, č.b. 1 v č.p. 850/Str. I, ul. Žižkova    
Usnesení č. 41/2002 (3/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 

  uvolněnou  bytovou  jednotku větší než 50 m2 v č.p. 850/Str.I,  v ul. Žižkova   
II. Rozhodla 

  uzavřít smlouvu  o nájmu na uvolněnou  bytovou  jednotku o velikosti 1+3, č.b. 01  v č.p. 
850/Str.I, ul. Žižkova dle pravidel pro byty nad 50 m2 

   



 
   III. Ukládá 

odboru majetkovému, úseku bytovému zveřejnit informaci o volné  bytové jednotce  formou 
„Nabídky volného bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední 
desce a ve Zpravodaji města Strakonice.  
 
10. MěKS – Infokanál - rozpočtové opatření č. 74      
Usnesení č. 42/2002 (3/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit RO č. 74 ve výši 30.000,- Kč – zvýšení příspěvku na provoz MěKS – pořízení 
odbavovacího zařízení TV studio Infokanál pro přenos po kabelové síti – havarijní stav. 
Zvýšení rozpočtu bude v příjmech kryto z daně příjmů FO – závislá činnost. 
 
11. Rozpočtové opatření č. 73 
Usnesení č. 43/2002 (3/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit RO č. 73 ve výši 432.000,- Kč – navýšení prostředků na platy strážníků a zákonné 
sociální a zdravotní pojištění. Nedostatek finančních prostředků na platy byl ovlivněn 
zejména přesčasovou prací strážníků při letošních povodních a dočerpáváním dovolených 
z loňského roku. 
Zvýšení rozpočtu bude v příjmech kryto z daně příjmů FO – závislá činnost. 
 
12. Zvýšení objemu prostředků na platy r. 2002 určených pro zaměstnance MP 
Usnesení č. 44/2002 (3/13a) 
Rada města po projednání 
I. Zvyšuje 
objem prostředků na platy pro rok 2002 Městské policie - organizační složky města pro 27,5 
osob o 320.000,- Kč  
 
13. Návrh rozpočtu města Strakonice na r. 2003 
Usnesení č. 45/2002 (3/8) 
Rada města na základě vzniklých skutečností opětně projednávala návrh rozpočtu města 
Strakonice na r. 2003 a pro projednání 
I. Ruší 
své usnesení č. 1059/2002 přijaté na 150. jednání RM 
II. Doporu čuje ZM 
a) schválit 
rozpočet města Strakonice pro r. 2003 ve výši: 
výdaje –       515.299.000,- Kč 
příjmy –       451.900.000,- Kč 
financování – 63.399.000 – prostředky z minulých let 
b) zmocnit RM 
v souladu s § 102 pís. a) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke schvalování 
rozpočtových opatření a to do výše 150.000,- Kč/opatření 
 
14. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP – změna funkčního využití „orná   
    půda“ na  funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na   
    poz. č. 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic 



Usnesení č. 46/2002 (3/4) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit se zpracováním změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku č. 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
 
15. Dodatek smlouvy o dílo na realizaci landart plastiky před ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 47/2002 (3/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo s p. Václavem Fialou, Klatovy na realizaci landart 
plastiky v lokalitě před základní školou Dukelská ve Strakonicích (změna termínu plnění díla)  
II. Ukládá 
odboru územního plánu, životního prostředí a dopravy předložit smlouvu k podpisu a 
pověřuje starostu jejím podpisem 
 
16. Novoročenky 
Usnesení č. 48/2002 (3/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s grafickým návrhem novoročních blahopřání a se zadáním tisku 1000 ks, tiskárně Posekaný, 
České Budějovice, za cenu max. cca 5,- Kč/ks 
 
17. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 49/2002 (3/7) 
1) ČZ Strakonice – ochranný val  za areálem závodu 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku a z titulu majitele pozemku s  vybudováním ochranného 
protipovodňového valu. Jedná se o pozemky v majetku města Strakonice p.č. 712, 713 a 
714/8 v k.ú. Nové Strakonice. 
 
Usnesení č. 50/2002 (3/7) 
2)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Nová v Novém Dražejově přes pozemek p.č. 
dle KN 1237/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic na pozemek p.č. dle KN 1237/4 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Žadatel : pan Luděk Kučera, Nový Dražejov,  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Nová v Novém Dražejově přes pozemek p.č. dle KN 
1237/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic na pozemek p.č. dle KN 1237/4 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. Žadatel : pan Luděk Kučera, Nová 210, Nový Dražejov, Strak. 
 
Usnesení č. 51/2002 (3/7) 
3)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Hrázi v Novém Dražejově přes pozemek 
p.č. dle KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic na pozemek p.č. dle KN 1224/4 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic. Žadatelé: manželé Marcela a Libor Štětkovi, Strakonice, v zastoupení Ing. 
Michaely Šperlové, Strakonice. 



I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Na Hrázi v Novém Dražejově přes pozemek p.č. dle 
KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatelů p.č. 
dle KN 1224/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. Žadatelé: manželé Marcela a Libor 
Štětkovi, Strakonice, v zastoupení Ing. Michaely Šperlové, Str. 
 
Usnesení č. 52/2002 (3/7) 
4)  Žádost o souhlas s opravou stavby „Strakonice, Zvolenská, Máchova, Zahradní ulice – 
výměna kabelů NN“. Žadatel : ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, 
Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s výměnou kabelů NN na akci „Strakonice, Zvolenská, Máchova, Zahradní 
ulice – výměna kabelů NN“ 
I. Souhlasí 
s výměnou kabelu NN v pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 558/23, pč. 
395/13 a p.č. 395/4 v k.ú. Strakonice. Investorem akce je JČE v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Str. – projektová kancelář elektro. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 
Usnesení č. 53/2002 (3/7) 
5) Oprava vodohospodářských zařízení 
I. Souhlasí 
s provedením oprav vodohospodářských zařízení : 

- „ÚV Pracejovice – oprava jímání, infiltrace“ – 500.000,- Kč bez DPH 
- „Vodovodní síť Strakonice – zásyp shybek“ – 250 000,- Kč bez DPH 
- „ÚV Pracejovice – oprava kalových lagun“ – 161.013,3 Kč bez DPH 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  smluv.  
 
Usnesení č. 54/2002 (3/7) 
6) Pronájem a bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v  ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 
a) Pronájem tělocvičny - školní budova Povážská 263 - II. stupeň  
Záměr na pronájem tělocvičny o výměře 117 m2  byl zveřejněn na úřední desce dne 
27.9.2002. 
I. Souhlasí 
s pronájmem tělocvičny II. stupně ve školní budově  Povážská  následujícímu žadateli :   
- Jiří Vácha,  Strakonice, sálová kopaná, doba určitá od 6.11. do 31.12.2002 a to 1x týdně ve 
středu od 20.00 – 21.30 hod., cena pronájmu 70,- Kč/hod.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
b) Bezplatná výpůjčka tělocvičny– školní budova Povážská 263 -  II. stupeň 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na bezplatnou výpůjčku tělocvičny o výměře 117 m2 –školní budova   
Povážská 263 – II. stupeň. 
II. Souhlasí  
s bezplatnou výpůjčkou výše uvedených prostorů následujícímu žadateli, pokud se po dobu 
zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásí jiný zájemce: 



- Václava Šimonová, Strakonice, kroužek košíkové pro žáky I. stupně, který je určen 
výhradně pro žáky ZŠ Povážská, vždy ve středu 13.30 – 15.00 hod., pátek 14.30 – 16.00 hod., 
bezplatná výpůjčka na období od 15.11.2002  – 30.6.2003.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 55/2002 (3/7) 
7) Pronájem nebytových prostorů v org. STARZ Strakonice  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 17 m2 v budově Na 
Křemelce 305, Strakonice, vlevo od vchodu do krytého bazénu na plaveckém stadionu. 
II. Souhlasí 
s pronájmem výše uvedených NP následujícímu žadateli, pokud se po dobu zveřejnění záměru 
na úřední desce nepřihlásí jiný zájemce: 
- Jiří Chalupa, Volyně, IČ: 60091924 , masérské služby, nájemné ve výši 10.200,- Kč/rok, 
voda a elektřina dle skutečného odběru. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
       
Usnesení č. 56/2002 (3/7a) 
8) Petlička Miroslav,  Strakonice – žádost o prodej pozemku 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/16 o výměře 101 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice  
 
Usnesení č. 57/2002 (3/7a) 
9) Jiří a Radmila  Brabcovi, Strakonice – žádost o prodej části pozemku dle GP č. 489-
332/1999 se  jedná o pozemek p.č.  234/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 234/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. 
Přední Ptákovice. 
       
Usnesení č. 58/2002 (3/7a) 
10) AUTOSPOL ČADEK s.r.o. , Štěkeň č. 4, mezinárodní kamionová doprava – žádost o 
prodej pozemku p.č. 1112 v k.ú. Strakonice  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  vyhlášením záměru na prodej části pozemku dle PK p.č. 1112 v k.ú. Str. o výměře 
cca 15.000 m2 a doporučuje souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 59/2002 (3/7a) 
11) DAYTONA s.r.o, Čelakovského 1124, Strakonice – paní Jaroslava Kůgelová, jednatelka – 
žádost o prodej budovy restaurace „Na růžku“ ve Strakonicích v ulici Zvolenská čp. 375, 
Strakonice, na st. pozemku 479 v k.ú. Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  vyhlášením záměru na prodej budovy restaurace "Na růžku" ve Strakonicích  čp. 
375 na stavební parcele číslo 479 v k.ú. Strakonice. 
 
Usnesení č. 60/2002 (3/7a) 
12) SRSoft spol.s.r.o., Bezděkovská 30, Strakonice, Ing Hoštička – jednatel společnosti – 
žádost o koupi části pozemku 



I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 343/26 o výměře cca 256 m2 v 
k.ú. Přední Ptákovice. 
       
Usnesení č. 61/2002 (3/7a) 
13) Čadek Pavel a Čadek Josef, 387 51 - žádost o prodej parkoviště pod Šumavskou na 
pozemku p.č. 320 o výměře cca 750 m2 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej parkoviště v lokalitě  pod restaurací Šumavská  na 
pozemku p.č. 320 o výměře cca 750 m2 a doporučuje vyřadit žadatele z evidence žadatelů o 
prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 62/2002 (3/7a) 
14) BNK, a.s. Volyňská 189, Strakonice  – žádost o odprodej pozemku 
I. Doporučuje ZM 
a) nesouhlasit  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 595/14 v k. ú. Nové Str. o výměře 200 m2. 
b) nesouhlasit 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 34 m2 – jedná se o nájezdovou rampu vstupního prostoru do objektu Tovární čp. 10. 
 
Usnesení č. 63/2002 (3/7a) 
15) Melichar Zdeněk, Strak. – žádost o prodej budovy Na Ostrově čp. 131 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej budovy čp. 131 Na Ostrově, Strakonice a doporučuje 
vyřadit žadatele z evidence o prodej  nemovitostí.  
 
Usnesení č. 64/2002 (3/7a) 
16) Hoch Jaroslav, Dražejov  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na  prodej části pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Střela o výměře cca 
700 m2 a doporučuje žadatele vyřadit z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 65/2002 (3/7a) 
17) Pan Miloslav Chaloupka,  Strakonice – žádost o prodej části pozemku  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 103/2 v k.ú. Střela o výměře 31 m2. 
 
Usnesení č. 66/2002 (3/7a) 
18) Marie a Jaroslav Růžičkovi,  Vodňany – žádost o prodej části pozemku  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/1 v k.ú. Modlešovice a 
doporučuje vyřadit žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 67/2002 (3/7a) 
19) Miloslav a Eva Hoštičkovi,  - žádost o prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice 
o výměře cca 700 m2 
I. Doporučuje ZM 



souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 700 m2, s tím, že je žádoucí, aby případný žadatel předložil studii po dohodě s 
arch. města na výstavbu domu na předmětném pozemku. 
 
Usnesení č. 68/2002 (3/7a) 
20) Martin Kadlec, Strakonice  - žádost o prodej pozemku  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic a doporučuje souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 69/2002 (3/7a) 
21) Prodej  části pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 630 m2 
(přesná výměra bude určena na základě GP)  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice  o výměře cca  
630 m2 manželům Miloslavu a Veronice Pavlovým, Přední Ptákovice, za jejich cenovou 
nabídku, která činí 851,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
Z pozemku bude ponechána část pro vjezd na sousední pozemek (pozemek pana Frnocha) a 
chodník v ulici Nad školou. S manželi Pavlovými bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí 
kupní a následně Kupní smlouva na předmětný pozemek, kde budou uvedeny podmínky 
výstavby RD (započít s výstavbou RD do 2 let a ukončit do 5-ti let)   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
Usnesení č. 70/2002 (3/7a) 
22) Prodej části pozemku p.č. 320/1 a 608/1  v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 25 m2 – 
jedná se o zaplocený pozemek  
I. Souhlasí 
znovu  vyzvat pana Nováka, aby reagoval na možný prodej pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice o výměře ca 25 m2, jež je zaplocen jeho stavbou. Pokud tak neučiní , předat 
celou záležitost stavebnímu úřadu k vyřízení za účelem odstranění stavby. 
 
Usnesení č. 71/2002 (3/7a) 
23) Plynofikace Nový a Starý Dražejov.   
I. Nesouhlasí 
s prodloužením termínu na předání definitivních úprav povrchů po plynofikaci v lokalitě 
Nový a Starý Dražejov.  
II. Nesouhlasí 
se sdružením prostředků na opravu místní komunikace spojující Nový a Starý Dražejov a trvá 
na původních povinnostech včetně záruk.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou Výstavba plynovodů, spol. s r.o. 
upravující případnou přeložku plynovodu Pod Kuřidlem a současně pověřuje starostu 
podpisem smlouvy s firmou Výstavba Plynovodů spol. s r.o.  
 
Usnesení č. 72/2002 (3/7a) 
24)  Žádost o povolení uložit kanalizační přípojku do pozemku v majetku města Strakonice  
v souvislosti s novostavbou  RD. Žadatel : Ing. Pavel Hřídel, Strakonice. 
RM v souvislosti s realizací novostavby  RD na pozemku p.č. dle KN 422/5 v k.ú. Strakonice 
 



I. Souhlasí 
s uložením přípojky kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/2 
v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce jsou manželé Hřídelovi,  Strak. v zastoupení 
projektové kanceláře Ing. Martin Škoda, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 73/2002 (3/7a) 
25) Pronájem nebytových prostorů v  objektu č.p. 58 U Markéty ve Strakonicích   
I. Souhlasí 
s pronájmem nebytových prostorů v přízemí objektu čp. 58 U Markéty o výměře 84,3 m2, 
následujícímu žadateli Dioptra a.s. Turnov, Sobotecká 1660, Turnov, za účelem zřízení 
provozovny oční optiky, za nájemné ve výši 200.000,- Kč/rok, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, při úpravě pronajatých NP bude proinvestována 
částka cca 100.000,- Kč.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
18. Dohoda o ukončení nájmu bytu - manželé Raškovi 
Usnesení č. 74/2002  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 01, o vel 4+1, v 1. podl. domu č.p. 1125, v ul. 
Čelakovského s manželi ing. Jiří a Matildou Raškovými ke dni 31.12.2002. Součástí dohody 
bude závazek města uzavřít s manželi Raškovými smlouvu o nájmu bytu o vel 2+1, do 60 m2 
I. kategorie, a to do 6-ti měsíců ode dne jejich žádosti z důvodu ukončení účinnosti smlouvy o 
nájmu služebního bytu přiděleného Nemocnicí Sušice, o.p.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené dohody o ukončení nájmu bytu 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


