
 1

- 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 7. jednání Rady města Strakonice 
konané 15. 1. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni: ing. Pavel, místostarosta, ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
1. Maskot dětského zastupitelstva     
                            Usnesení č. 147/2003 
2. DPS – dodatek č. 2 s projekční kanceláří AR 18 na zpracování projektové dokumentace    
                            Usnesení č. 148/2003 
3. Azylový dům: A) Ubytování         
                            Usnesení č. 149/2003 
       B) Prodloužení ubytování 
                            Usnesení č. 150/2003 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 151/2003 
5. Grafický návrh desky umístěné v ul. Na Ohradě      
                          Usnesení č. 152/2003 
6. Přehled financování bytové výstavby      
                            Usnesení č. 153/2003 
7. Chatky na Podskalí 
                            Usnesení č. 154/2003 
8. TS s.r.o. - Přehled probíhajících soudních řízení      
                            Usnesení č. 155/2003 
9. MěKS – využívání prostor v MěDK  
                            Usnesení č. 156/2003 
10. LIMEX CB a.s. – dodatek č. 5 s firmou JIHOSPOL a.s. – ZTV Jezárka   
                            Usnesení č. 157/2003 
11. LIMEX CB a.s. – DD Jezárky – reklamace     
                            Usnesení č. 158/2003 
12. Servisní smlouva se spol. INISOFT s.r.o.       
                            Usnesení č. 159/2003 
13. Majetkové záležitosti         
                   Usnesení č. 160/2003 – 183/2003 
14. OS ČSTV – žádost o finanční příspěvek 
                            Usnesení č. 184/2003 
15. Žádost o grant na akci Cyklostezky na území města Strakonice 
                            Usnesení č. 185/2003 
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Zahájení jednání 
   7. 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. 
 
 
 
1. Maskot dětského zastupitelstva     
Usnesení č. 147/2003(5/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o výrobě a financování maskota dětského zastupitelstva 
 
2. DPS – dodatek č. 2 s projekční kanceláří AR 18 na zpracování projektové   
dokumentace    
Usnesení č. 148/2003(6/5) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
své usnesení č. 984/2002 ze dne 2.10.2002 takto: 
„I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01 – 027  uzavřené dne 9.2.2001 mezi městem 
Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem Žilkou – účastníky sdružení AR 
18, Praha na zpracování projektové dokumentace DPS Strakonice, přičemž předmětem tohoto 
dodatku je rozšíření předmětu plnění. Hodnota plnění dle tohoto dodatku činí 123 900,- Kč 
včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“ 
 
3. Azylový dům:  
A) Ubytování         
Usnesení č. 149/2003(8/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Zdeňka Loužeckého na dobu určitou od 16.1.03 do 
30.4.03 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou se Zdeňkem Loužeckým od 
16.1.03 do 30.4.03 
 
B) Prodloužení        
Usnesení č. 150/2003(8/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou od 1.2.02 do 28.2.03 Josefu 
Pitelkovi, Heleně Irdzové, Marii Žižkové, Miloslavu Jilečkovi, Jiřině Konopkové a Vladimíru 
Procházkovi 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 1.2.02 do 28.2.03 s 
Josefem Pitelkou, Helenou Irdzovou, Marií Žižkovou, Miloslavem Jilečkem, Jiřinou 
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Konopkovou a Vladimírem Procházkou 
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
   omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 151/2003(7/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
15.2.2003 – hasičský ples v Sokolovně - SDH Strakonice od 22,00 hodin do 3,00 hodin dne 
16.2.2003 
15. 2. 2003 – Motoristický ples v MěDK – firma Verold Strakonice od 22,00 hodin do 4,00 
hodin dne 16. 2. 2003 
28. 2. 2003 – ples ZZN Strakonice v Sokolovně od 22,00 hodin do 3,00 hodin dne 1. 3. 2003 
24.1.03 – maturitní ples VOŠ a SPŠ Strak. – v Sokolovně, od 22,00 hod. do 3,00 hod. dne 
25.1.03 
 
5. Grafický návrh desky umístěné v ul. Na Ohradě     
Usnesení č. 152/2003(7/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním desky Na Ohradě dle grafického návrhu s městským znakem a textem 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zadat zpracování desky Na Ohradě dle vybrané varianty 
 
6. Přehled financování bytové výstavby     
Usnesení č. 153/2003(7/3) 
Rada města po projednání přeloženého přehledu 
I. Ukládá 
odboru finančnímu předložit přehled na nejbližší zasedání zastupitelstva města Strakonic 
 
7. Chatky na Podskalí 
Usnesení č. 154/2003 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru podat žádost na Stavební úřad o přemístění (odstranění a jejich následné 
umístění na vybraném místě) 2 stávajících chatek v majetku města umístěných na Podskalí (v 
důsledku podemletí nedávnými povodněmi)  
 
8. TS s.r.o. - Přehled probíhajících soudních řízení     
Usnesení č. 155/2003(7/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled probíhajících soudních řízení 
 
9. MěKS – využívání prostor v MěDK  
Usnesení č. 156/2003(7/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce klubovny č. 45 v budově MěDK s Klubem důchodců při ZO 
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OS KOVO ČZ Strakonice a to od 1.10. do 30.4. v roce každou středu od 14.00 do 16.30 hodin 
a dále každé 1. pondělí v měsíci. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
10. LIMEX CB a.s. – dodatek č. 5 s firmou JIHOSPOL a.s. – ZTV Jezárka  
Usnesení č. 157/2003(7/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předloženého Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice 
a firmou JIHOSPOL a.s., přičemž předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu 
dokončení díla (provedené terénních úprav) do 30.6.03 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené dodatku 
  
11. LIMEX CB a.s. – DD Jezárky – reklamace     
Usnesení č. 158/2003(7/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zprávu o pokolaudačních závadách, které se projevily v průběhu prvního roku provozu DD 
Jezárky.  
II. Ukládá  
společnosti Limex, a.s. : 
A) řešit tyto závady důsledným uplatněním záruk a garancí všech zodpovědných subjektů 
/prováděcí firmy, dodavatelé materiálů, projektant/ 
B) do 31.3.2003 informovat RM o průběhu řešení 
III. Souhlasí 
ve sporných případech s provedením opravy na náklady města Strakonice a se současným 
vypracováním znaleckého posudku na základě kterého budou veškeré náklady s tím spojené 
uplatněné na odpovědném subjektu. 
 
12. Servisní smlouva se spol. INISOFT s.r.o.       
Usnesení č. 159/2003(7/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením servisní smlouvy se společností INISOFT s.r.o., Liberec, IČ 25417657, přičemž 
předmětem smlouvy je poskytnutí servisní odborné podpory k softwarovým produktům, a to 
k programu EVI Obec (evidence odpadů, přepravy, zařízení atd. dle zákona o odpadech, 
hlášení MŽP) – 3 licence. Hodnota plnění dle tohoto dodatku činí 12 840,- Kč bez DPH ročně 
+ úhrada případných dalších služeb dle ceníku.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této servisní smlouvy. 
 
13. Majetkové záležitosti          
Rada města po projednání 
Usnesení č. 160/2003(7/5) 
1) Prodej  ocelových  trubek 
I. Souhlasí  
s prodejem trubek F. Koubovi za  celkovou  cenu  9 350,- Kč, v případě nezájmu firmě 
STRAKON s.r.o. za cenu 8.500,- Kč. 
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Usnesení č. 161/2003(7/5) 
2) „I. etapa DPS Strakonice“ – dodatek č.7 ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I. etapa DPS Strakonice“ mezi 
městem Strakonice a firmou PROTOM Strakonice s.r.o.. Předmětem tohoto dodatku je cena 
díla, která se zvyšuje o částku 39.744,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I. etapa DPS Strak.“. 
 
Usnesení č. 162/2003(7/5) 
3) „II. etapa DPS Strakonice“ – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II. etapa DPS Strakonice“ 
mezi městem Strakonice a firmou PROTOM Strakonice s.r.o.. Předmětem tohoto dodatku je 
cena díla, která se zvyšuje o částku 256.337,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II. etapa DPS  
 
Usnesení č. 163/2003(7/5) 
4) „III. etapa DPS Strakonice“ – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „III. etapa DPS Strakonice“ 
mezi městem Strakonice a firmou PROTOM Strakonice s.r.o.. Předmětem tohoto dodatku je 
cena díla, která se zvyšuje o částku 188.425,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „III. etapa DPS Strak.“. 
 
Usnesení č. 164/2003(7/5) 
5) Výběrové řízení na projekt komunikace ulice K.Dvořáka Strakonice. 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace komunikace 
ulice K.Dvořáka Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem ing. Jiřím Neumitkou , Písecká 893, Strakonice na zhotovení 
prováděcí projektové dokumentace: Ulice K.Dvořáka Strakonice, za cenu 106 000 ,-Kč 
včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 165/2003(7/5) 
6) Výběrové řízení na projekt komunikace ulice Želivského Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace komunikace 
ulice Želivského Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem ing. Jiřím Treybalem, Žižkova 312, Strakonice na zhotovení 
prováděcí projektové dokumentace: Ulice Želivského Strakonice, za cenu 132 000 ,-Kč 
včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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Usnesení č. 166/2003(7/5) 
7)  Žádost o souhlas s opravou stávajících teplovodních potrubních rozvodů na pozemku v 
majetku města Strakonice v souvislosti s realizací akce „Udržovací práce na VVS 11-XVI 
Tržní , rozvodech topné vody“. Žadatel : TENZA a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno,  
RM v souvis s realizací akce „Udržovací práce na VVS 11-XVI Tržní, rozvodech topné vody“ 
I. Souhlasí  
se vstupem na pozemky v majetku města p.č. dle KN 97/7, 112/2, 112/1, 1314/1 v k.ú. Strak. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. Investorem akce je 
Teplárna Strakonice a.s., v zastoupení TENZA a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno. 
 
Usnesení č. 167/2003(7/5) 
8) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Prácheňská ulice, Strakonice “. 
RM v souvislostí s realizací akce „Kanalizace Prácheňská ulice, Strakonice“ 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na realizaci díla „Kanalizace Prácheňská ulice, Strakonice“ 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Vondrys 
členové :   Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček. pan Zdeněk Nikodem, zástupce OHS 
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav Houska,      
Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 
 1. Vodovody a kanalizace JČ, a.s., B. Němcové 12,České Budějovice 

2. Hochtief VSB, a.s., Primátorská 36/323, Praha 8 
3. Subterra, a.s., Bezová 1658, Praha 4  
4. IPS Skanska, a.s., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 
5. Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice 
6. Kašparů – Koller, stavitelství s.r.o., Vrbenská 6,České Budějovice 
7. Silnice Nepomuk, a.s., Kozlovická 418, Nepomuk 
8. Aldast, spol. s r.o., 5.května 149, Strakonice  
9. Protom Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
10.Prima Strakonice , a.s., Raisova 1004, Strakonice 

 11.Strabag ČR, a.s., Odštěpný závod 64 Plzeň, oblast střed, Pražská 313, Písek 
 
Usnesení č. 168/2003(7/5) 
9) Pronájem nebytových prostorů v org. STARZ Strakonice  
I. Souhlasí  
s  pronájmem NP ve správní budově Zimního stadionu, Na Křemelce 512 -  2 kanceláře v 1. 
patře o výměře 32 m2 následujícímu žadateli:  
p. Zdeněk Novák, Tržní 279, Strakonice, záměrem je zřízení provozovny vodoinstalatérství a 
topenářství, za nájemné ve výši 300,- Kč/m2, celkem 19.200,- Kč/ročně, částka za vytápění 
300,- Kč/m2, platby za vodu  a elektřinu  dle skutečného odběru, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpověd. lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 169/2003(7/5) 
10) Pronájem nebytových prostorů v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
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I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem učebny č. 19 o výměře 18 m2  v přízemí ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166.   
 
Usnesení č. 170/2003(7/5) 
11) Pronájem nebytových prostorů Na Ostrově 131 ve Strakonicích  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem NP v přízemí objektu Na Ostrově 131 ve Strakonicích o 
výměře 102  m2. 
 
Usnesení č. 171/2003(7/5) 
12) Žádost o snížení nájemného z pronajatých NP  
I. Souhlasí  
s prominutím nájemného  za 2 měsíce  r. 2002  ve výši 5.352,- Kč p. Haně Kunešové, bytem 
Strakonice z pronájmu nebytových prostorů v budově kina Oko ve Str. 
 
Usnesení č. 172/2003(7/5a) 
13)  Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice  v souvislosti 
s realizací stavby „Strakonice, Dubského – kabel NN,“. Žadatel : ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Dubského – kabel NN, “ 
I. Souhlasí 
s uložením nového kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 540/19 a 
p.č. 532/64 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce je Jihočeská energetika 
v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Strak.– projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 173/2003(7/5a) 
14)  Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice  v souvislosti 
s realizací stavby „Strakonice, Zvolenská, Máchova, Zahradní ulice – výměna kabelů NN“. 
Žadatel : ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Zvolenská, Máchova, Zahradní ulice – 
výměna kabelů NN“ 
I. Souhlasí 
s uložením nového kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 558/23 
v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Strakonice – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 174/2003(7/5a) 
15)„Strakonice –Jezárky– kabely NN“- smlouva o připojení odběratele k distribuční soustavě. 
RM v souvislosti se zajištěním požadovaného příkonu pro odběrné místo „Strak., Jezárky“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy mezi městem Strakonice a Jihočeskou energetikou, a.s. a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 175/2003(7/5a) 
16)  Parkovací automaty – dodávka a montáž 
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I. Revokuje 
usnesení č. 1038/2002 přijaté na 149. jednání RM ze dne 16.10.02 
II. Souhlasí 
s nákupem parkovacích automatů firmy ACTIV, typ Stelio za cenu 139.000,- Kč/ks bez DPH, 
cena parkovacího automatu zahrnuje obsahuje dodávku solárního panelu. 
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 176/2003(7/5a) 
17) Výběrové řízení na sjednání pojištění majetku města. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy podle zákona č. 199/1994 Sb. § 49 , o zadávání veřejných zakázek na 
sjednání pojišťění majetku města na dobu 3 let od 6.2.2003. 
II. M ění  
v bodě III.  usnesení č. 130/2002 (5/1) termín z 1.2.2003 na 6.2.2003. 
 
Usnesení č. 177/2003(7/5a) 
18) „Vnitroblok Nádražní ul. Strakonice“ – informace o vícepracích. 
V souvislosti s budováním nové kanalizace ve vnitrobloku je nutné přeložit kabelové vedení 
VN. Celkové náklady na překládku kabelů činí 62.666,- Kč bez DPH, termín dokončení 
stavby (s ohledem na povětrnostní vlivy vzhledem k budování asfaltových povrchů) je 
15.5.2003. 
I. Bere na vědomí     
výše uvedenou informaci o vícepracích na stavbě „Vnitroblok Nádražní ul. Strakonice“. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru projednat s JČE a.s. finanční spolupodíl na výše uvedených nákladech 
na překládku kabelů. 
 
Usnesení č. 178/2003(7/5b) 
19) FEZKO – tělovýchovná jednota – žádost o prodej pozemku 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 160 m2. 
 
Usnesení č. 179/2003(7/5b) 
20)  Žádost o prodej pozemků v lokalitě  v u Penny marketu za účelem výstavby garáží 
Jedná se o část pozemku p.č. 384/1, 384/7, 393/13 v k.ú. Strakonice. 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemků v lokalitě u Penny marketu za účelem vybudování garáží.  
II. Doporu čuje ZM 
vyřadit žadatele z evidence žadatelů o prodej pozemku, ALDAST, s.r.o, Strakonice, Jiří 
Motejzík, Strakonice,  Jaromír Veselý, Strakonice, Tomáš Vysoký, Ing. Vladimír Vacek, 
Strakonice, Vladimír Neužil, Strakonice, Petr Štěpánek, Strakonice. 
 
Usnesení č. 180/2003(7/5b) 
21) Přidělení půdního prostoru pro výstavbu bytu. 
I. Doporučuje ZM 
revokovat část usn č. 700/2002 ze dne 24.4.2002 na základě,  kterého byla přidělen půdní 
prostor v domě č.p. 203 v ul. Klostermannova ve Strakonicích paní Anně Malíkové, bytem 
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Vimperk, a v domě č.p. 823 v ul. Žižkova paní Mgr. Alici Houskové, které nemají zájem o 
přidělení půdního prostoru. 
II. Souhlasit  
s vyhlášením záměrů na přidělení půdního prostoru v domě  č.p. 203 v ul. Klostermannova , 
č.p. 482 v ul. B. Němcové a v č.p. 823 v ul. Žižkova za účelem vybudování půdní vestavby na 
základě smlouvy o výstavbě bytu včetně s tím souvisejících převodů spoluvlastnických podílu 
na společných částech domu a pozemku. 
III. Nesouhlasit    
s vyhlášením záměru na přidělení půdního prostoru v domě č.p. 39 v ul. Školní.   
 
Usnesení č. 181/2003(7/5b) 
22) Jiří a Marie Malečovi, Zvotoky, Volenice – žádost o prodej  části pozemku p.č. 320/1 k.ú. 
Přední Ptákovice o výměře 25 m2 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit v současné době s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře cca 25 m2. Prodej předmětného pozemku bude řešen jako celek se sousedními 
pozemky, jež jsou zastaveny stavbami – zídky, ploty, schody, v pozemku se nachází inž. sítě 
– budoucí chodník a komunikace) a doporučuje vyřazení žadatele z evidence. 
 
Usnesení č. 182/2003(7/5b) 
23)Václav a Marta Roubovi, Strakonice – žádost o koupi pozemku  
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 
399 m2  a doporučuje vyřadit žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
Usnesení č. 183/2003 
24) Souhlas s vybudováním zpevněné plochy pro umístění kontejneru. Žadatel Fezko Servis 
a.s., Strakonice 
I. Souhlasí 
s vybudováním zpevněné plochy pro umístění kontejneru na tuhý domovní odpad u ubytoven 
Fezka Servis a.s. na pozemku p.č. 1149/3 k.ú. Strakonice o výměře cca 2m x 1,5m 
    
14. OS ČSTV – žádost o finanční příspěvek 
Usnesení č. 184/2003 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
přidělení finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců okresu za rok 2002, které se bude konat dne 28.1.03. Bude hrazeno z položky 
příspěvky na sport. 
 
15. Žádost o grant na akci Cyklostezky na území města Strakonice 
Usnesení č. 185/2003 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant do výše 5 mil. Kč z Grantového programu Jihočeského kraje na 
podporu cestovního ruchu v roce 2003 (Opatření č. 1 – Rozvoj a obnova infrastruktury 
cestovního ruchu) na akci Cyklostezky na území města Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje připravit žádost o grant a předložit ji na Krajský úřad Jihočeského kraje 
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Ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


