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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 

z  4. jednání Rady města Strakonice 
konané 11. 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,  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni : PhDr. Říhová 
 
Program: 
     
1. Pořízení dlouhodobého majetku nad rámec schváleného rozpočtu 
    Usnesení č. 75/2002 
2. Přijetí daru školskými zařízeními 
    Usnesení č. 76/2002 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
    Usnesení č. 77/2002 
4. Dodatek zřizovací listiny ZŠ Dukelská 
    Usnesení č. 78/2002 
5. Dodatek zřizovací listiny MŠ A.B. Svojsíka 
    Usnesení č. 79/2002 
6. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování regulačního plánu „Mezi lesy“ 
    Usnesení č. 80/2002 
7. Plnění usnesení RM za období duben, květen 2002 
    Usnesení č. 81/2002 
8. Hospodaření Infokanálu Strakonice        Usnesení č. 82/2002 
 
9. Nákup serveru IBM x 235 s doplňky a upgradování licence Novell od firmy ICZ, a.s.    
      (Decros), České Budějovice   Usnesení č.  83/2002 
         
10. Telefonní komunikace mezi budovou MěÚ a  OkÚ      
       Usnesení č.  84/2002 
 
11. Majetkové záležitosti         Usnesení č. 85/2002 – č.109/2002 
 
12. Privatizace Pivovaru Strakonice    Usnesení č.  110/2002 
 
13. Dodatek ke smlouvě uzavřené se společností ASPI Publishing s.r.o.   
       Usnesení č.  111/2002 
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14. Přehled investic a oprav komunikací v r. 2001 - 2002   
Usnesení č. 112/2002 

15. Vyjádření TS k dopisu pí. Kotálové a p.Kučery,  Zvolenská 805/I. Strakonice 
       Usnesení č.113/2002 
16. Smlouva o dílo mezi  městem Strakonice a TS,s.r.o.– zajišťování inženýrské činnosti na  
      úseku oprav, rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků 

  Usnesení č.114/2002 
17. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie proveditelnosti generelu   
      vodohospodářské infrastruktury na území města   
       Usnesení č. 115/2002 
18. Zrušení výběrového řízení na vypracování odborného posudku možného povodňového   

     ohrožení lokality  „Ostrov    – centrum“   Usnesení č. 116/2002   
 
19. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
       Usnesení č. 117/2002 
20. ČSAD – jízdní řády    Usnesení č. 118/2002   
 
21. MěÚ -  personální záležitosti   Usnesení č. 119/2002 
 
22. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Strakonice, členům rady, předsedům  
       výborů  a komisí      Usnesení č.  120/2002  
  
23. Reforma veřejné správy (smlouvy o nájmu nebytových prostor-detašovaná pracoviště) 

Usnesení č.  121/2002 
24.  LIMEX CB a.s. – DPS Jezárka - vyhodnocení výběrového řízení na  podlahové krytiny  
       Usnesení č. 122/2002 
25. Publikace o povodních – Velká voda Strakonice 

   Usnesení č.  123/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   4. 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  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Pořízení dlouhodobého majetku nad rámec schváleného rozpočtu 
Usnesení č. 75/2002 (4/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pořízením DDHM: 

a) ZŠ F.L.Čelakovského – mobil 5 000,- , řezačku na papír 1 200,- Kč, vázací stroj na 
kroužkovou vazbu 7 000,- Kč, tabule 7 000,- Kč- bude kryto z provozu 

b) MŠ U Parku – CD s magnetofonem v ceně 2 500,- Kč- bude kryto z provozu 
c) ZŠ a MŠ Povážská – tiskárna 4 000,- Kč, mobil 6 000,- Kč,  20 000,- Kč pořízení 

učebnic a učebních pomůcek – bude kryto z úroků 
d) ZŠ Dukelská  - sušáky rukou a  zásobníky mýdla v celkové hodnotě 10 300,- Kč – 

bude kryto z provozu 
 
2. Přijetí daru školskými zařízeními 
Usnesení č. 76/2002 (4/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím daru 

a) ZŠ F.L.Čelakovského – 50 000,- Kč prostředky z MŠMT na pořízení učebních               
pomůcek, 15 000,- Kč dar od ESO R-Market na nákup jednotného oblečení pro 
pěvecký sbor 

b) MŠ U Parku – 3 048,- Kč od Mgr. Kopence na pořízení stolku pod pískovničku 
 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 77/2002 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
doplnění odpisových  plánů  hmotného a nehmotného  dlouhodobého majetku  příspěvkových 
organizací podle předložených návrhů 

- STARZ 
- ZŠ Dukelská 
- MěKS 

 
4. Dodatek zřizovací listiny ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 78/2002 (4/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, Dukelská 166, 
kterým se doplňuje  bod 3) Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu 
činnosti  o činnost „Pořádání odborných kurzů a školení včetně lektorské činnosti“ 
 
5. Dodatek zřizovací listiny MŠ A.B. Svojsíka 
Usnesení č. 79/2002 (4/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 
kterým se doplňuje  bod 5) a předává do správy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a 
drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na základě provedené inventarizace. 
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6. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování regulačního plánu „Mezi lesy“ 
Usnesení č. 80/2002 (4/1) 
Rada města po projednání 
I. souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování regulačního plánu „Mezi lesy“ 
ve Strakonicích 

1. pořadí – Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
2. pořadí – UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České 

Budějovice 
3. pořadí – Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, Strakonice 
4. pořadí – Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, Strakonice 

II. souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s Ing. arch. Děrdou, Jírovcova 2, České Budějovice za 
cenu  67.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem s podmínkou podpisu smlouvy po 
splnění podmínek bodu III. odst. 2. smlouvy o spolupráci na přípravě území uzavřené dne 14. 
10. 2002 mezi městem Strakonice a Realitní a zprostředkovatelskou kanceláří, Jaroslav 
Čermák 
III. ukládá 
odboru územního plánu, životního prostředí a dopravy oznámit uchazečům rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit smlouvu k podpisu 
 
7. Plnění usnesení RM za období duben, květen 2002 
Usnesení č. 81/2002 (4/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období duben, květen 2002 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 304 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 363/2001, 752/2001, 167/2002, 537/2002 
IV. Vy řazuje  
po projednání us. č. : 162/2000, 1252/2001/A)III., 298/2002 
V. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 423/2002, 497/2002/I 
VI. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 39 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
8. Hospodaření Infokanálu Strakonice 
Usnesení č. 82/2002 (4/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informativní materiál týkající se hospodaření Infokanálu Strakonice  
II. Ukládá 
ředitelce MěkS předložit ekonomickou rozvahu Infokanálu Strakonice s výhledem na 4 roky a 
ekonomické zhodnocení  nákupu kamery  
 
9. Nákup serveru IBM x 235 s doplňky a upgradování licence Novell od firmy ICZ, a.s. 
(Decros),   České Budějovice         
Usnesení č. 83/2002 (4/12) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
informaci o nákupu serveru IBM x 235 s doplňky a upgradování licence Novell od firmy ICZ, 
a.s. (Decros), České Budějovice do celkové částky max. 465.181 Kč   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ICZ, a.s., České Budějovice na nákup serveru IBM x 235 
s doplňky a upgradování licence Novell do celkové částky max. 465.181 Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
10. Telefonní komunikace mezi budovou MěÚ a  OkÚ      
Usnesení č. 84/2002 (4/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci na telefonní propojení budov MěÚ a OkÚ 
II. Rozhodla 
o 3 měsíčním  zkušebním provozu  spojení budov MěÚ a OkÚ přes běžné telefonní linky s 
tím, že po vyhodnocení bude způsob řešení opětovně projednán 
 
11. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila ing. Narovcová 
Usnesení č. 85/2002 (4/9a) 
Rada města po projednání 
3) Výběrové řízení na projekt komunikace Bavorova Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace komunikace 
Bavorova Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem ing. Petrem Kaplanem, České Budějovice, 370 01,  na 
zhotovení prováděcí projektové dokumentace: Komunikace Bavorova Strakonice, za cenu  
270 000 ,-Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 86/2002 (4/9a) 
11)  Rozšíření projektové dokumentace Komunikace Krátká a Holečkova - dodatek 
I. Souhlasí 
S uzavřením dodatku k původní smlouvě na akci „Komunikace Krátká a Holečkova“                     
v ceně 170 tis Kč,- a současně s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitoly 
„Projekty“ . 
II. Pověřuje 
Starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
Usnesení č. 87/2002 (4/9b) 
14) Výběrové řízení na projektanta stavby „Lávka přes řeku Volyňku“.  
RM v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace stavby „Lávka přes řeku 
Volyňku“- stupeň DSP a DZS 
I. Souhlasí  
s doporučením komise zadat vypracování projektové dokumentace firmě Pontex, s.r.o. , 
Žižkova 12, 370 01 Č. Budějovice, za cenu  za cenu  386.505,-Kč včetně DPH, termín 
odevzdání dokumentace do 15.3.2003. Konstrukci lávky navrhne po konzultaci s architektem 
města projektant. 



 6

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
          
Usnesení č. 88/2002 (4/9b) 
15) Výběrové řízení na projektanta stavby „Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici“.  
RM v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace stavby „Most přes řeku Otavu 
v Ellerově ulici“- stupeň DSP a DZS 
I. Souhlasí  
s doporučením komise zadat vypracování projektové dokumentace firmě Valbek, s.r.o., 
Radyňská 21, Plzeň , za cenu  991.462,5 Kč včetně DPH, termín odevzdání dokumentace do 
15.4.2003. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 89/2002 (4/9a) 
1) Domov  důchodců  Lidická  -  výběrové  řízení  na stavebního  dozora 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na investorsko – inženýrské  činnosti stavby „Stavební  
úpravy a  přístavba  Domova  důchodců , Lidická  189 , Strakonice.“ 
II. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat následující firmy : 
Limex  a.s. Č  Budějovice 
Ing. Jiří  Neumitka ,Komplet Strakonice  
Stavební poradna s.r.o., České Budějovice 
LT – Studio, s.r.o., České Budějovice 
Ing. Přibyl, Písek 
III. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení uvedené  akce  ve složení : 
Mgr. Hadravová , ing. Pavel, ing. Narovcová , p. Houska , p. Pašavová 
náhradníci : ing.  Vondrys ,  p. Tomšovicová, ing.  Zeman , ing. Brůžek  
 
Usnesení č. 90/2002 (4/9a) 
2) Žádost honebních společenstev o pozemky v majetku Města Strakonice za účelem 
provozování myslivosti 
I. Souhlasí  
s přičleněním pozemků do honebních společenstev za úplatu 10 Kč/ha/rok , na dobu 
neurčitou, a pověřuje starostu podpisem předmětných Dohod o přičlenění pozemků  
 
Usnesení č. 91/2002 (4/9a) 
4) Výběrové řízení na projekt chodníku Radomyšlská ulice Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace chodník 
Radomyšlská ulice Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem ing. Petrem Kaplanem, České Budějovice,  
na zhotovení prováděcí projektové dokumentace: Chodník Radomyšlská ulice Strakonice, za 
cenu 47 000 ,-Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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Usnesení č. 92/2002 (4/9a) 
6)  Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice  v souvislosti 
s realizací stavby „Strakonice, K. Dvořáka – kabel NN, p.Ťuka“. Žadatel : ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, K. Dvořáka – kabel NN, p.Ťuka“ 
I. Souhlasí 
s uložením nového kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/70 
v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 93/2002 (4/9a) 
7)  Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice  v souvislosti 
s realizací stavby „Strakonice, Podsrpenská ul. – kabel NN“. Žadatel : ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Podsrpenská ul. – kabel NN“ 
I. Souhlasí 
s uložením nového kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 498/39 
v k.ú. Nové Strakonice pozemku p.č. dle KN 636/1 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
Souhlas je podmíněn tím, že kabel bude uložen v souladu s nově projektovaným chodníkem, 
kanalizací, vodovodem a plynovodem v ul. Podsrpenská. 
Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 94/2002 (4/9a) 
8) Výběrové řízení na projekt "Vodovod pro obec Hajská" 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace Vodovod pro 
obec Hajská 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou HYDROPROJEKT, Zátkovo nábř., České Budějovice na 
zhotovení projektové dokumentace: Vodovod pro obec Hajská, za cenu 73.500,.Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
         
Usnesení č. 95/2002 (4/9a) 
9) Výběrové řízení na projekt "Vodovod pro obec Podsrp" 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace Vodovod rpo 
obec Podsrp 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou HUBERT FABER SERVIS, Špidrova 51, Vimperk na 
zhotovení projektové dokumentace:Vodovod pro obec Podsrp, za cenu 68.746,- Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
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Usnesení č. 96/2002 (4/9a) 
10) Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství 
I. Souhlasí 
s užíváním veřejného prostranství na pozemku p.č. dle KN 1255/2 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 225m2 v době od 6.1.2003 do 31.8.2003.      
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
             
Usnesení č. 97/2002 (4/9a) 
12) Pronájem nebytových prostorů v Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s pronájmem bývalého filmového klubu o výměře 70 m2 na III. nádvoří strakonického hradu 
Občanskému sdružení SHŠ Markýz ze Strakonic, za účelem zřízení klubovny, za nájemné ve 
výši 1.200,- Kč/ročně, s tím, že nájemce bude provádět na vlastní náklady údržbu pronajatých 
prostor a případné opravy např.  při vzniku havarií v těchto prostorách, smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 98/2002 (4/9a) 
13) Pronájem nebytových prostorů v organizaci Městské kulturní středisko Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem šatny v MěDK, Mírová 831, Strakonice 
 
Usnesení č. 99/2002 (4/9b) 
16) Rekonstrukce objektu čp.805 v ulici Zvolenská 
RM v souvislosti s rekonstrukcí objektu čp. 805 v ulici Zvolenské  
I. Souhlasí 
s provedením přípravy staveniště související s rekonstrukcí nemovitosti, tzn. provedení úklidu 
stavby, vyklizení suterénu stavby, zahájení bouracích prací včetně odvozu suti a ostatního 
materiálu na řízenou skládku, firmou TS Strakonice, s.r.o. . Cena za provedení díla bude 
stanovena na základě skutečně provedených prací, maximálně však 30.000,- Kč včetně DPH, 
v termínu do 18.12.2002. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 100/2002 (4/9b) 
17) Rekonstrukce objektu čp.805 v ulici Zvolenská – dopracování projektové dokumentace. 
RM v souvislosti s rekonstrukcí objektu čp. 805 v ulici Zvolenské  
I. Souhlasí 
s doplněním projektové dokumentace na rekonstrukci objektu o prováděcí dokumentaci 
(včetně výkazu výměr) : 

- vestavba podkrovního bytu -     48.300,- Kč včetně DPH 
- úprava projektu vzhledem k etapizaci prací v objektu -  24.885,- Kč včetně DPH 
- bezbariérové byty -      16.275,- Kč včetně DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem Ing. Pavlem Bláhou, Na Břehu 414, Katovice 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Usnesení č. 101/2002 (4/9b) 
18)  Žádost o povolení uložit teplovodní přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel : Teplárna Strakonice a.s. 
RM v souvislosti se zřízením nové teplovodní přípojky pro objekt čp. 331, 392, 301, 
Palackého nám., Strakonice 
I. Trvá 
na svém původním usnesení č. 374/2002 a 1071/2002 
 
Usnesení č. 102/2002 (4/9b) 
19)  Žádost o povolení uložit plynovodní přípojku do pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel : pan Josef Marek, Strakonice. 
RM v souvislosti s budováním plynovodní přípojky pro RD žadatele pana Josefa Marka na 
poz. p.č. st.304 v k.ú. Nové Strakonice  
I. Souhlasí  
s uložením plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 508/53 
v k.ú. Nové Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 103/2002 (4/9b) 
20) Plynofikace Nový a Starý Dražejov.   
I. Nesouhlasí 
s prodloužením termínu na předání definitivních úprav plynofikace.  
 
Usnesení č. 104/2002 (4/9b) 
21)  Uzavření smlouvy s Technickými službami Strakonice s.r.o. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Technickými službami Strakonice s.r.o. na „Stavební úpravy 
křižovatek ulice Husova – Radomyšlská a ulice Lidická – Ellerova – Radomyšlská“.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 105/2002 (4/9b) 
22) Pronájem nebytových prostorů v organizaci Městské kulturní středisko Strakonice 
a) místnost č. 3 o výměře 41,35 m  v kulturním zařízení  v ulici Kosmonautů ve Strakonicích:  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem místnosti č. 3 o výměře 41,35 m2 v kulturním zařízení  
v ulici Kosmonautů ve Strakonicích 
 
b) kiosek v Letním  kině ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem kiosku v Letním kině ve Strakonicích o výměře 15 m2. 
 
Usnesení č. 106/2002 (4/9b) 
23) Ukončení nájemní smlouvy na NP v ZŠ F.L.Čelakovského 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny v Chelčického ul. s nájemcem DDM 
Strakonice dohodou k 21.11.2002.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.     
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Usnesení č. 107/2002 (4/9b) 
24) Žádost Občanského sdružení POMPOL Strakonice 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy na  nebytové prostory v objektu čp. 988 Ellerova ul. ve 
Strakonicích o výměře 18 m2 s Občanským sdružením POMPOL Strakonice dohodou ke dni 
31.12.2002.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem NP o výměře 18 m2 v přízemí domu  čp. 988 Ellerova ul. 
ve Strakonicích. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.     
 
Usnesení č. 108/2002 (4/9b) 
25) Žádost o bezplatnou výpůjčku  nebytových prostorů v Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na bezplatnou výpůjčku NP nacházejících se na III. hradním nádvoří 
mezi stodolou a domkem u západní brány, jedná se o 2 sklady o celkové výměře NP 38 m2. 
 
Usnesení č. 109/2002 (4/9b) 
26) Ekonomické služby BH spol. s.r.o. Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s převodem  chladícího boxu, nacházejícího se v nebytových prostorách v objektu čp. 58 U 
Markéty ve Strakonicích, z Ekonomických služeb BH s.r.o. Strakonice  na  město 
Strakonice,  za cenu 24.000,- Kč . 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem štítu domu čp. 58 ve Strakonicích v ulici U Sv. Markéty, za 
účelem umístění reklamy.  
 
12. Privatizace Pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 110/2002 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit následující usnesení: 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Rozhodlo 
o účasti města Strakonice na privatizaci Jihočeských pivovarů,s.p. závodu Strakonice (Pivovar 
Nektar) a o podání  privatizačního projektu na Ministerstvo zemědělství. 
II. Pověřuje 
starostu města konáním všech potřebných kroků jménem města Strakonice souvisejících 
s privatizací Pivovaru 
III. Ukládá 
starostovi města předložit ke schválení ZM návrh konkrétních konečných podmínek za jakých 
se privatizace uskuteční  
 
13. Dodatek ke smlouvě uzavřené se společností ASPI Publishing s.r.o.   
Usnesení č. 111/2002 (4/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a společností ASPI 
Publishing s.r.o., Praha 3, IČ 630 776 39, přičemž předmětem dodatku je změna cyklu 
provádění aktualizace údajové základny z dvouměsíčního cyklu na měsíční. Hodnota plnění 
dle tohoto dodatku činí 24.768,- Kč bez DPH ročně. Oproti současnému stavu je navýšeno o 
6.068,- Kč ročně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.  
 
14. Přehled investic a oprav komunikací v r. 2001 -  2002   
Usnesení č. 112/2002 (4/21) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informativní materiál týkající se přehledu investic a oprav komunikací v r. 2001 - 2002  
 
15. Vyjádření TS k dopisu pí. Renaty Kotálové a p. Kučery,  Strakonice 
Usnesení č. 113/2002 (4/22) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informativní materiál týkající se vyjádření TS k dopisu paní Renaty Kotálové a pana Kučery, 
Strakonice  
 
16. Smlouva o dílo mezi  městem Strakonice a TS,s.r.o.– zajišťování inženýrské činnosti  
na úseku oprav, rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků 
Usnesení č. 114/2002  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním výpovědi ve smlouvě o dílo na zajišťování inženýrské činnosti na úseku oprav, 
rekonstrukcí a výstavby komunikací a chodníků uzavřené se spol. TS Strakonice s.r.o. 
 
17. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie proveditelnosti generelu 
vodohospodářské infrastruktury na území města Strakonice  
Usnesení č. 115/2002 (4/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování studie proveditelnosti generelu 
vodohospodářské infrastruktury na území města Strakonice 

1. pořadí – Hydroprojekt CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 
2. pořadí – DHI Hydroinform, a.s., Na Vrších 5, 100 00 Praha 10 
3. pořadí – Envitech, Horská 565/9, 460 414 Liberec 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 141 750,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru územního plánu, životního prostředí a dopravy oznámit uchazečům rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit smlouvu k podpisu 
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18. Zrušení výběrového řízení na vypracování odborného posudku možného  
povodňového  ohrožení lokality „Ostrov    – centrum“   
Usnesení č. 116/2002 (4/15) 
Rada města po projednání 

I. Ruší 
výběrové řízení na vypracování odborného posudku možného povodňového ohrožení lokality 
„Ostrov – centrum“ 
II. Ukládá 
odboru územního plánu, životního prostředí a dopravy zpracovat znění výzvy veřejné zakázky  
na vypracování odborného posudku možného ohrožení lokality „Ostrov – centrum“ z důvodu 
povodní a návrh realizace protipovodňových opatření a předložit k projednání v RM 
 
19. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 117/2002 (4/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na 7.3. 2003 – maturitní ples Gymnázia v MěDK od 22.00hod do 4.00 hodin dne 8.3. 
2003 
 
20. ČSAD – jízdní řády          
Usnesení č. 118/2002 (4/19) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
se zřízením samostatného spoje na odpolední přepravu žáků ZŠ Povážská po skončení 
vyučování na období od 16.12. 2002 – 28.2. 2003 za podmínek nabídnutých v dopise ze dne 
10.12. 2002,tj. platba 60,-Kč/den + 5% DPH a vyúčtováním nezávislým na MHD 
 
21. MěÚ - personální záležitosti 
Usnesení č. 119/2002 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
- Bc. Janu Vadlejchovou řízením obecního živnostenského odboru městského úřadu  
   Strakonice od 1.1. 2003 
- Bc Věru Kalousovou řízením správního odboru městského úřadu Strakonice od 1.1. 2003 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ připravit návrh na platové zařazení v souladu s nařízením vlády 358/2000 
Sb. 
 
22. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Strakonice, členům rady,  
předsedům výborů  a komisí       
Usnesení č. 120/2002 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
v souladu s ustanovením nařízení vlády č.358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. výši odměny :  
členům zastupitelstva ve výši     580,- Kč/měsíc 
členům rady, předsedům komisí a výborů  ve výši  1.740,- Kč/měsíc 
 
23. Reforma veřejné správy (smlouvy o nájmu nebytových prostor-detašovaná   
pracoviště) 
Usnesení č. 121/2002 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemních smluv s městy Vodňany,  Volyně a s Českou spořitelnou, a.s. dle 
předložených návrhů   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv 
 
24.  LIMEX CB a.s. – DPS Jezárka - vyhodnocení výběrového řízení na  podlahové 
krytiny  
Usnesení č. 122/2002 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením SOD s fa MOUCAL podlahoviny Praha, IČ 62913921 na dodávku podlahových 
povlakových krytina do objektu DPS Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
 
25. Publikace – Velká voda Strakonice    
Usnesení č. 123/2002 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odprodejem publikace Velká voda Strakonice Městskému kulturnímu středisku – Infocentru 
za realizační náklady + příspěvek občanů při zakoupení knihy ve výši Kč 50,-/ks , tj. Kč 166,- 
II. Doporu čuje 
prodej knihy Velká voda Strakonice dalším distributorům za cenu 170,- Kč  za konečnou 
prodejní cenu 190,- Kč 
III. Souhlasí 
se zasláním povinných výtisků a poskytnutím výtisků Státnímu okresnímu archivu Strakonice 
a Muzeu středního Pootaví k archivaci. 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


