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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  8. jednání Rady města Strakonice 
konané 29. 1. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. Azylový dům - A) Ubytování 
                            Usnesení č. 186/2003 
                              B) Změna doby pobytu 
                            Usnesení č. 187/2003 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých         
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 188/2003 
3. Zásady pro odměňování ředitelů škol 
                            Usnesení č. 189/2003 
4. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ ve Strakonicích    
                            Usnesení č. 190/2003 
5. Rámcová kupní smlouva č. 1/2003 s firmou ATEN, s.r.o.. 
                            Usnesení č. 191/2003 
6. Připojení telefonní ústředny MěÚ v budově Velké náměstí č. 2 do sítě operátora GTS. 
                            Usnesení č. 192/2003 
7. Zakoupení kopírovacího stroje UTAX CD 1020. 
                            Usnesení č. 193/2003 
8. MěÚSS – schválení způsobu oznamování pobytu mimo ústav a odhlašování stravy   
    klientů v ústavních zařízeních začleněných do MěÚSS     
                            Usnesení č. 194/2003 
9. Prezentace na přehlídce „Presta jižní Čechy“ 
                            Usnesení č. 195/2003 
10. Pravidla pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města Strakonice 
                            Usnesení č. 196/2003 
11. MěKS - A) Jmenování členů přípravného výboru MDF   
                            Usnesení č. 197/2003 
                    B) Zpráva o činnosti Strakonické televize      
                            Usnesení č. 198/2003 
                   C) Návrhy řešení samostatného vchodu pro divadelní restauraci   
                            Usnesení č. 199/2003 
12. Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Úprava parteru před ZŠ Dukelská Strakonice“  

      s firmou Protom, s r.o., Strakonice 

                            Usnesení č. 200/2003 
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13. Smlouva o dílo na vypracování podkladů k žádosti o dotaci na regeneraci sídliště Stavbařů   

      – II. etapa 

                            Usnesení č. 201/2003 
14. Studie lokality Podskalí ve Strakonicích 

                            Usnesení č. 202/2003 
15. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 203/2003 – 220/2003 
16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+3 v č. p. 850/I,  ul. Žižkova           
                            Usnesení č. 221/2003 
17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+2 v č. p. 776/Str.I, ul. Mírová           
                            Usnesení č. 222/2003 
18. Pořádání 4. závodu ze série Kentoya Snowboard cup ve Strakonicích 
                            Usnesení č. 223/2003 
19. Pivovar Strakonice – žádost o použití znaku města Strakonice 
                            Usnesení č. 224/2003 
20. Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů    
                            Usnesení č. 225/2003 
21. Umísťování do zařízení MěÚSS /domovy důchodců a ÚSP pro mentálně postižené/ 
                            Usnesení č. 226/2003 
22. Zvýšení počtu pracovníků MěÚ 
                            Usnesení č. 227/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   8. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 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. Azylový dům: 
A) Ubytování 
Usnesení č. 186/2003(8/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Miroslava Purkarta na dobu určitou od 1.2.03 do 
30.4.03 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou s p. Miroslavem Purkartem 
od 1.2.03 do 30.4.03 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
B) Změna doby pobytu 
Usnesení č. 187/2003(8/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou doby pobytu paní Petry Hrdinové na dobu určitou od 25.1.03 do 30.4.03 
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II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou s pí Petrou Hrdinovou od 
25.1.03 do 30.4.03 
 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých         
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 188/2003(8/24) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
a) 7.2.2003 –  maturitní ples VOŠ a SPŠ Strakonice –  v MěDK od 22,00 hodin do 3,00 hodin   
    dne  8.2.2003 
b) 21.2.2003 – ples – Česká lékařská komora – v MěDK od 22,00 hodin do 4,00 hodin dne    
    22.2.2003 
c) 22.2.2003 – ples FEZKO – FEZKO a.s. Strakonice – v MěDK od 22,00 hodin do 3,00  
    hodin  23.2.2003  
d) 28.2.2003 – Ples Pivovaru Strakonice  - ZV  NOS Pivovar Strakonice - v MěDK od 22,00  
    hodin do 3,00 hodin 29.2.2003 
e) 1.3.2003 – společenský ples  ČZ Strojírna, s.r.o. Strakonice  v MěDK od 22,00 hodin do   
    3,00 hodin dne 2.3.2003 
f) 8.3. 2003 – společenský večer  ČZ Řetězy, s.r.o. Strakonice v sokolovně  od 22,00 hodin do  
    3,00 hodin dne  9.3. 2003 
g) 8.3. 2003 – VII. Ples růží a III. Krajský ples ČSSD v MěDK  od 22,00 hodin do 3,00 hodin  
    dne 9. 3. 2003 
h) 15.3.2003 – II. Reprezentační kosmetický ples – SALVETE 1990 v MěDK od 22,00 hodin  
    do 3,00 hodin dne 16.3.2003 
ch) 22.3.2003 – Ples tolerance – Centrum pro zdravotně postižené Strakonice – v MěDK od  
      22,00 hodin do 2,0 hodin dne 23.3.2003 
II. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  31.1.2003 – 31.1.2004  - KASHE club – Founě Josef, Zvolenská 891, 
Strakonice – KASHE club, Hraniční 359, Strakonice od 22,00 hodin do 4,00 hodin na dobu 
jeden rok pro Po – Ne pravidelně ve dnech St, Pá, So. 
 
3. Zásady pro odměňování ředitelů škol 
Usnesení č. 189/2003(8/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku 
a odměn ředitelům škol, předškolních a školských zařízení, které zřizuje město Strakonice 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit dodržování těchto směrnic při stanovení platů ředitelům škol a 
zařízení a informovat je o platnosti těchto směrnic 
 
4. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ ve Strakonicích    
Usnesení č. 190/2003(8/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město 
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Strakonice 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit předání schválených platových výměrů dotčených ředitelům škol 
 
5. Rámcová kupní smlouva č. 1/2003 s firmou ATEN, s.r.o.. 
Usnesení č. 191/2003(8/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Rámcové kupní smlouvy č. 1/2003 s firmou ATEN, s.r.o. na dobu určitou do 
31.12.03, přičemž předmětem této smlouvy je dodání renovovaných kazet do laserových 
tiskáren, faxů a kopírek 
II. Pověřuje 
starostu podpisem Rámcové kupní smlouvy č. 1/2003 s firmou ATEN, s.r.o.. 
 
6. Připojení telefonní ústředny MěÚ v budově Velké náměstí č. 2 do sítě operátora GTS. 
Usnesení č. 192/2003(8/21) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený návrh připojení telefonní ústředny MěÚ v budově Velké nám. č.2 do sítě operátora 
GTS. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy s operátorem GTS a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
7. Zakoupení kopírovacího stroje UTAX CD 1020. 
Usnesení č. 193/2003(8/22) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí garance a technické péče s firmou UTAX 
Bürosysteme s.r.o. Praha. 
II. Ukládá 
správnímu odboru sesumarizovat veškeré požadavky na kopírovací stroje dle potřeb MěÚ a 
připravit nové výběrové řízení 
 
8. MěÚSS – schválení způsobu oznamování pobytu mimo ústav a odhlašování stravy   
    klientů v ústavních zařízeních začleněných do MěÚSS     
Usnesení č. 194/2003(8/26) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předložený způsobu oznamování pobytu mimo ústav a odhlašování stravy  klientů v ústavních 
zařízeních začleněných do MěÚSS, včetně poskytování finanční náhrady za předem 
odhlášenou stravu při pobytu mimo ústav, který započne v průběhu kalendářního dne, trvá do 
následujícího dne a skončí v průběhu tohoto kalendářního dne 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zajistit od 1.2.03 plnění tohoto usnesení v DD Rybniční ul. 1282, v DD 
Lidická ul. 189 a v ÚSP pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Tovární ul. 220 
 
9. Prezentace na přehlídce „Presta jižní Čechy“ 
Usnesení č. 195/2003(8/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s prezentací objektu města – nástavby Mlýnská – na přehlídce stavebních realizací jižních 
Čech za období 2000 – 2002 „Presta jižní Čechy“. Prezentaci zajistí projektová kancelář 
Komplet, Ing. Jiří Neumitka a pro město Strakonice z toho neplynou žádné finanční závazky. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
10. Pravidla pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 196/2003(8/8) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
právnímu odboru zapracovat připomínky RM do níže uvedených pravidel  
II. Doporu čuje ZM  
schválit předložené znění Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města  
 
11. MěKS : 
A) Jmenování členů přípravného výboru MDF   
Usnesení č. 197/2003(8/18) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje   
přípravný výbor XVI. MDF, který se bude konat ve dnech 26.-29. srpna 2004, ve složení:  
předseda – ing. Vondrys ; členové – Z. Tomšovicová, ing. Pavel, PhDr. Špecián, ing. 
Šochmanová, E. Dresslerová (ředitelka festivalu), J. Michálková, R. Malota, ing. Janoutová, J. 
Režný, J. Štrébl, Mgr. Vadlejch 
II. Pověřuje  
přípravný výbor MDF zahájit přípravné práce 
 
B) Zpráva o činnosti Strakonické televize      
Projednávání tohoto bodu se zúčastnily pí Dresslerová a p. Malota 
Usnesení č. 198/2003(8/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o činnosti Strakonické televize a předpoklad finančního pokrytí do roku 
2007 
II. Ukládá 
ředitelce MěKS předložit v dubnu 2003 vyhodnocení nového personálního a organizačního 
řešení studia a upřesnění potřebného technického dovybavení v souladu s novou koncepcí 
 
C) Návrhy řešení samostatného vchodu pro divadelní restauraci   
Projednávání tohoto bodu se zúčastnily pí Dresslerová a arch. Slámová 
Usnesení č. 199/2003(8/20) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložené návrhy na řešení samostatného vchodu pro restauraci v MěDK 
II. Ukládá 
ředitelce MěKS zadat zpracování projektu na zpřístupnění restaurace MěDK odděleným 
vnitřním schodištěm  
III. Schvaluje 
financování projektu z finančních prostředků města k tomu určených 
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12. Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Úprava parteru před ZŠ Dukelská Strakonice“ 
s firmou Protom, s r.o., Strakonice 
Usnesení č. 200/2003(8/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na stavbu „Úprava parteru před ZŠ Dukelská Strakonice“ 
s firmou Protom, s r.o., Strakonice (vícepráce oproti projektu – přeložení NTL plynovodu – 
zvýšení ceny díla o 25 403,70 Kč, změna termínu plnění díla)  
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s přesunem částky 25 403,70 Kč z kapitoly zeleň na pokrytí víceprací 
IV. Souhlasí 
s uvolněním částky cca 180 000,- Kč z kapitoly městský mobiliář na nákup laviček před ZŠ 
Dukelská 
 

13. Smlouva o dílo na vypracování podkladů k žádosti o dotaci na regeneraci sídliště 
Stavbařů – II. etapa 
Usnesení č. 201/2003(8/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování podkladů k žádosti o dotaci na regeneraci sídliště 
Stavbařů – II. etapa s Ing. arch. Vladimírem Děrdou, Jírovcova 2, České Budějovice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 35 000,- Kč z kapitoly projekty – výstavba 
města 
 

14. Studie lokality Podskalí ve Strakonicích 
Usnesení č. 202/2003(8/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování studie lokality Podskalí ve Strakonicích 
(v rozsahu od mostu J. Palacha po Zadní Podskalí (včetně) s návazností na již zpracovávané 
studie a projekty navazujících území) dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v 
podmínkách města Strakonice a dle předložené zprávy  
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Atelier A ČR, s r.o., Vnoučkova 517, 142 00 Praha 4 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, ateliér A 32, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00, Praha 2 
Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
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III. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení na zpracování studie lokality Podskalí v St. 
 
15. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 203/2003(8/10) 
1) Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava nátěrů a dřevěných prvků v objektu DD 
Strakonice – Jezárky“ 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na dodavatele akce „Oprava nátěrů a dřevěných prvků 
v objektu DD Strakonice – Jezárky“ 
II. Ustanovuje 
komisi pro výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava nátěrů a dřevěných prvků v objektu 
DD Strakonice – Jezárky“ ve složení : Ing. Narovcová, pan Nikodém, pan Mráz, Ing. Pavel 
Pavel, paní Pašavová, 
náhradníci: Ing. Pavel Vondrys, Zdeňka Tomšovicová, Ing. Karel Seknička, Ing. Korec, Ing. 
Šíp, Ing. Zeman, zástupce HK Strakonice, Mgr. Hadravová. 
III. Ukládá 
firmě LIMEX CB a.s.,  obeslat následující firmy : 
1. Malířství a natěračství Kůs František, Radošovice 134 
2. Malířství a natěračství Staněk Vlastimil, Čelakovského 1126, Strakonice 
3. Malířství – natěračství, Ondrejka, Solus, Tržní 281, Strakonice 
4. Paroubek Ladislav, Katovice 328, Katovice 
5. JIHOSPOL a.s., Strakonice 
 
Usnesení č. 204/2003(8/10) 
2) Výběrové řízení na dodavatele akce „Odvětrání prostoru myčky bílého nádobí v objektu 
DD Strakonice – Jezárky“ 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na dodavatele akce „Odvětrání prostoru myčky bílého 
nádobí v objektu DD Strakonice – Jezárky“ 
II. Ustanovuje 
komisi pro výběrové řízení na dodavatele akce „Odvětrání prostoru myčky bílého nádobí 
v objektu DD Strakonice – Jezárky“ ve složení : Ing. Narovcová, pan Nikodém, pan Mráz, 
Ing. Pavel Pavel, paní Pašavová, 
náhradníci: Ing. Pavel Vondrys, Zdeňka Tomšovicová, Ing. Karel Seknička, Ing. Korec, Ing. 
Šíp, Ing. Zeman, zástupce HK Strakonice, Mgr. Hadravová. 
III. Ukládá 
firmě LIMEX CB a.s.,  obeslat následující firmy : 
1. KOVO Kasejovice 
2. ZVVZ Milevsko, Sažinova 888, 399 25 Milevsko 
3. Brejcha  topení – plyn – vzduchotechnika, Blatná 747 
4. VZDUCHOTECHNIKA Prachatice, Na Zlaté stezce 138 
5. KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, Č.Budějovice 
6. STAVOKLIMA v.o.s., Horní 22, Č. Budějovice,  
 
Usnesení č. 205/2003(8/10) 
3)  Žádost o souhlas s opravou a modernizací stávajících teplovodních potrubních rozvodů na 
pozemku v majetku města Strakonice v souvislosti s realizací akce „Oprava a modernizace 
topné soustavy DVS 882 Zvolenská“. Žadatel : TENZA a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno,  
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RM v souvislosti s realizací akce „Oprava a modernizace topné soustavy DVS 882 
Zvolenská“ 
I. Souhlasí  
se vstupem na pozemek v majetku města p.č. dle KN 555/1 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. Investorem akce je 
Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, v zastoupení TENZA a.s., Svatopetrská 7, Brno. 
 
Usnesení č. 206/2003(8/10) 
4)  Žádost o povolení vstupu na pozemky v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací 
stavby „Náhrada parních rozvodů ul. Havlíčkova“. Žadatel : TENZA a.s., Brno  
RM v souvislosti s realizací stavby „Náhrada parních rozvodů ul. Havlíčkova“  
I. Souhlasí 
se vstupem na pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1322/1,  st.34/1, 190/1 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.Investorem akce je 
Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, v zastoupení TENZA a.s., Svatopetrská 7,  Brno.  
 
Usnesení č. 207/2003(8/10) 
5)  Žádost o povolení vstupu na pozemky v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací 
stavby „Propojení VS XVII a VS XIV, ul. Stavbařů“. Žadatel : TENZA a.s., Brno  
RM v souvislosti s realizací stavby „Propojení VS XVII a VS XIV, ul. Stavbařů“  
I. Souhlasí 
se vstupem na pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 628/126, 628/127, 628/4, 
633/4, 628/65 v k.ú. Nové Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.Investorem akce je 
Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, v zastoupení TENZA a.s., Svatopetrská 7, Brno. 
 
Usnesení č. 208/2003(8/10) 
6) Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracováním  prováděcího projektu stavby : 

1. „ Průchod pro pěší pod železničním viaduktem v ulici Tovární“ 
2. „Stavební  úpravy kuchyně  ZVŠ Plánkova“ 
3. „Stavební  úpravy  sociálního  zařízení ZŠ Dukelská  / pavilon /“ 

II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 209/2003(8/10) 
7) Žádost o souhlas s poskytnutím finanční částky z  fondu oprav bytového fondu na opravu 
tesařské konstrukce střechy z důvodu výstavby půdního bytu v domě č.p. 850 v ul. Žižkova – 
manželé Kurschovi. 
I. Nesouhlasí  
s uhrazením opravy tesařské konstrukce ve výši 25.178,-Kč včetně DPH  na domě č.p.850 
v ul. Žižkova z fondu oprav bytového fondu.  
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Usnesení č. 210/2003(8/10) 
8) Pronájem nebytových prostorů v  ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 a v ZŠ Čelakovského. 
a) Pronájem tělocvičny - školní budova Povážská 263 - II. stupeň  
I. Souhlasí 
s pronájmem tělocvičny II. stupně ve školní budově  Povážská 263 následujícímu žadateli :   
- Jiří Vácha,  Písecká 893, Strakonice, sálová kopaná, doba určitá od 13.1.  do 14.4.2003 a to 
1x týdně v  pondělí od 18.00  – 19.30 hod., cena pronájmu 70,- Kč/hod.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
b) Pronájem tělocvičny v Chelčického ul.  
I. Souhlasí  
s pronájmem tělocvičny v Chelčického ul. následujícímu žadateli: 
p. Dušan Lukačevič, Strakonice I/413, doba pronájmu únor 2003 – červen 2003, vždy v pátek 
20.00 – 22.00 hod., cena pronájmu 70,- Kč/hod. pronájmu.  
 
Usnesení č. 211/2003(8/10) 
9) Žádost o bezplatnou výpůjčku  nebytových prostorů v Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
I. Souhlasí  
s bezplatnou výpůjčkou NP o výměře 38 m2 v objektu Zámku čp. 1 (III. hradní nádvoří), NP 
mezi stodolou a domkem u západní brány,  následujícímu zájemci, vzhledem k tomu , že se 
po dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásil  jiný žadatel: 
- Občanské sdružení SHŠ Markýz Strakonice, bezplatná výpůjčka NP na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení skladu kulis a kostýmů, vyklizení, opravu a 
údržbu provede OS SHŠ Markýz Strakonice na vlastní náklady. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.     
 
Usnesení č. 212/2003(8/10) 

10) 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 pronájmem výše uvedeného nebyt. prostoru následujícímu zájemci vzhledem k tomu , že se 
po dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásil  jiný žadatel: 
- František Průcha – GARANT, Vodárenská 306, Strakonice, účel pronájmu: kancelář firmy 
GARANT, pronájem od 01.02.2003 na dobu neurčitou, nájemné ve výši 9.510,- Kč/ročně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
b) Kiosek v Letním  kině ve Strakonicích o výměře 15 m2: 
I. Souhlasí  
s pronájmem kiosku v Letním kině následujícímu zájemci, vzhledem k tomu, že se po dobu 
zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásil  jiný žadatel: 
- Bohemia Jih, s.r.o., Mutěnice 56, Strakonice, účel pronájmu: zajištění občerstvení při konání 
akcí v zámecké zahradě a v letním kině, doba pronájmu od 01.06.2003 do 31.08.2003,  
nájemné ve výši 1.500,-Kč/měsíc 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.    
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c) Šatna ve vestibulu MěDK ve Strakonicích:  
I. Souhlasí 
s pronájmem šatny ve vestibulu MěDK Strakonice následujícímu zájemci, vzhledem k tomu, 
že se po  dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásil  jiný zájemce:  
- Olga Třísková, Svatopluka Čecha 820, 386 01 Strakonice I, účel: provozování šatny,  
pronájem od 1.1.2003, nájemné 3.600,-Kč/rok, p. Třísková zodpovídá za svěřené ošacení 
v šatně, smlouva bude uzavřena od 1.1.2003 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
Usnesení č. 213/2003(8/10) 
11) Návrh na výpověď ze smlouvy o nájmu NP – p. Mrázová 
I. Souhlasí 
s podáním výpovědi ze smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Strakonice a p. Lenkou 
Mrázovou dne 1.11.1995 na pronájem NP v MŠ Lidická 625 ve Strakonicích, vzhledem 
k neplacení nájemného a služeb spojených s nájmem.  
 
Usnesení č. 214/2003(8/10) 
12) Pronájmy nebytových prostorů v příspěvkových organizacích města – ZŠ a MŠ  
I. Svěřuje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
příspěvkovým organizacím města (základní školy, mateřské školy) svou působnost 
rozhodovat o uzavírání krátkodobých (doba nájmu max. 1 rok) nájemních smluv a 
krátkodobých smluv o výpůjčče, jejichž předmětem jsou nebytové prostory ve vlastnictví 
města svěřené do správy této konkrétní příspěvkové organizaci města. Povinnost zveřejnit 
záměr pronajmout nebytový prostor či jej poskytnout jako výpůjčku po dobu 15 dnů na úřední 
desce MěÚ zůstává zachována. 
 
Usnesení č. 215/2003(8/10) 
13) Žádost o odložení platby nájemného – p. Pavel Mužík 
I. Nesouhlasí  
s rozložením dlužné části nájemného a služeb (která k 15.1.03 činí 28.000,- Kč) do 12-ti 
měsíčních splátek, nájemcem p. Pavlem Mužíkem, St. z pronajatých NP ve sportovní hale, 
Máchova 1113, Strakonice.   
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy v případě, že do 31.1.2003 nebude dlužná částka uhrazena. 
     
Usnesení č. 216/2003(8/10) 
14) Žádost  Výboru Bavorů a Baborů o finanční pomoc ve snížení úhrady za pronájem NP 
v MěDK ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s příspěvkem ve výši 10.000,- Kč na úhradu nájemného za pronájem NP v MěDK na akci 
pořádanou Výborem Bavorů a Baborů – II. republikové setkání nositelů společného příjmení 
Bavor – Babor, která se bude konat dne 21.6.03. Bude hrazeno z položky „významné akce“ 
II. Souhlasí  
s použitím znaku města Strakonice při pořádání výše uvedené akce. 
 
Usnesení č. 217/2003(8/10) 
15) Žádost o poskytnutí půjčky – p. Miroslav Procházka, Strakonice z Fondu obnovy a  
modernizace bytového fondu. 
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I. Souhlasí  
s poskytnutím půjčky ve výši 20.000,-Kč p. Miroslavu Procházkovi,  Strakonice na opravu 
bytu v domě č.p. 300, ul. Jeronýmova, Strakonice,  poškozeného povodněmi s úrokem 1 %  a 
dobou splatnosti 4 roky v souladu s usnesením ZM č. 836/2002. 
 
Usnesení č. 218/2003(8/10b) 
16)  Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice  
v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační přípojka, ul. Vrchlického č.p.1270“. Žadatel : 
Ing. Luděk Joza, 386 01 Strakonice  
RM v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační přípojka, ul. Vrchlického č.p.1270“  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice parc.č. dle KN 
765/102 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. Investorem akce je Ing. 
Luděk Joza, 386 01 Strakonice  
 
Usnesení č. 219/2003(8/10b) 
17)  Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice  
v souvislosti s realizací stavby „Půjčovna lodí“ na parcele č.st1272/43, ul.Otavská, Nový 
Dražejov. Žadatel : Ing. Arch. Jankovec Václav – VADE, Př. Ptakovice 2, Strakonice 
RM v souvislosti s realizací stavby „Půjčovna lodí“ na parcele č.p. st.1272/43, ul. Otavská, 
Nový Dražejov  
I. Souhlasí 
s uložením elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice parc.č. dle KN 1336/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. Investorem akce je JUDr. 
Lacina Zdeněk a Lacinová Lenka, Virt, 386 01 Strakonice   
 
Usnesení č. 220/2003(8/10b) 
18)  Žádost o povolení sjezdu přes chodník v majetku města Strakonice. 
RM v souvislosti s budováním sjezdu z pozemku p.č. 1272/43 v k.ú. Dražejov u Strakonic na 
pozemek p.č. 1336/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
I. Souhlasí 
s přejezdem chodníku v majetku města Strakonice, p.č. 1336/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí. Žadatel : JUDr. Lacina Zdeněk a Lacinová Lenka v zastoupení Ing.arch. 
Václava Jankovce. 
 
19) „Dodávka výtahu do objektu DPS – Jezárka, Strakonice“ – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. 
I. Odkládá 
své usnesení za účelem návaznosti všech etap 
 
16. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+3 v č. p. 850/I,  ul. Žižkova           
Usnesení č. 221/2003(8/12) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu I. kat. o velikosti 1+3, č.b. 01 v č. p. 850/Str.I, ul. Žižkova 
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s Renatou Hrbkovou Str.I, s  cenovou nabídkou 412 000,-  Kč  a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s Renatou Hrbkovou smlouvu o nájmu bytu 
dle schválených  pravidel pro byty nad 50 m2 v souladu se zveřejněnou nabídkou volného 
bytu 850/2002-N/I, RM 41/2002, 021204. 
 
17. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+2 v č. p. 776/Str.I, ul. Mírová           
Usnesení č. 222/2003(8/13) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zrušení věcného břemene, č.sml. 02-158 
ze dne 20.6.2002 uzavřít smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+2, č.b. 03, ve II. podl. domu  č. 
p. 776/Str.I, v ul. Mírová s Jarmilou Šmídovou, Str.I. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena 
na dobu určitou, od 1. března 2003  na  dobu života jmenované. Nájemné z bytu bylo 
stanoveno dohodou smluvních stran  ve výši, která byla ke  dni 17. 12. 2002 regulována 
maximální cenou s tím, že výše nájemného  bude upravována dle příslušného cenového 
předpisu. Nájemné a zálohově úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu bude nájemce 
pronajímateli platit měsíčně.   
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s Jarmilou Šmídovu  smlouvu o nájmu bytu a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
18. Pořádání 4. závodu ze série Kentoya Snowboard cup ve Strakonicích 
Usnesení č. 223/2003(8/28) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořádáním „4. závodu ze série Kentoya Snowboard cup“ ve Strakonicích na Velkém 
náměstí ve dnech 21.2. do 23.2.03. Pořádající Temple skate sport Strak. + snowboardový a 
skateboardový oddíl Strak.. 
II. Souhlasí 
a) se spoluúčastní města Strakonice dle předloženého návrhu 
b) s použitím znaku města Strakonice 
 
19. Pivovar Strakonice – žádost o použití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 224/2003 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na etiketu světlého výčepního piva Strakonický Nektar pro 
Pivovar Strakonice 
 
20. Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů    
Usnesení č. 225/2003 
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
následující komise rady města : bytová komise, legislativní komise, majetková komise, 
sociální komise, komise pro kulturu a cestovní ruch a komise pro sport 
II.  Jmenuje  
předsedu a členy jednotlivých komisí takto: 
a) bytová – předseda: MVDr. Vondřička, členové: Z. Tomšovicová Mgr. Baborová, Mgr.    
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                   Parkosová, Mgr. Samec ; s hlasem poradním: D. Korcová a M. Březinová  
b) legislativní – předseda: MUDr. Vávra, členové: ing. Vondrys, L. Kubíček, Vl. Stroner, J.   
                         Čermák, ing. Seknička, Mgr. Hadravová 
c) majetková – předseda: ing. Vlasák, členové: J. Brejcha, ing. Němejc, F. Šíma, R. Novotná,   
                        ing. Hynek, J. Zdráhal, ing. Jeníček, ing. Kubiš, ing. Pacourková, ing.   
                        Treybal, J. Podskalský, J.Urbánek 
d) sociální – předseda: MUDr. Chod, členové: Z. Tomšovicová, MUDr. Cončevová, MUDr.   
                     Hanáček, MUDr. Vávra ; s hlasem poradním: Mgr. Vysoká, M. Pašavová a Š.  
                     Vávrová  
e) pro kulturu a cestovní ruch – předseda: PhDr. Říhová, členové: Mgr. Parkosová, E.   
                                                   Dresslerová, Mgr. Křiváčková, Mgr. Samec, RNDr. Havel,  
                                                   MUDr. Hálová, T. Chvojka, J. Šorna, Vl. Hradská, zástupce   
                                                   JHK ; s hlasem poradním: PhDr. Špecián a Š. Kůsová  
f) pro sport  - předseda: Mgr. Pavelka, členové: MVDr. Vondřička, MVDr. Dušek, PaeDr.   
                      Kouba, Mgr. Mráz, M. Šulc 
 
21. Umísťování do zařízení MěÚSS /domovy důchodců a ÚSP pro mentálně postižené/ 
Usnesení č. 226/2003 
Rada města po projednání 
I. M ění 
usnesení RM č. 380/2001 v bodě I. takto: 
„RM Ustavuje a pověřuje pracovní komisi pro umisťování do domovů důchodců a ÚSP ve 
složení: pí Tomšovicová, pí Vávrová, pí Pašavová, pí Vaněčková,  Mgr. Vysoká“ 
 
22. Zvýšení počtu pracovníků MěÚ 
Usnesení č. 227/2003  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
navýšení 1 pracovního místa na majetkovém odboru – investiční technik na komunikace 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit přijetí pracovníka a zařadit jej na majetkovém odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 


