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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  9. jednání Rady města Strakonice 
konané 5. 2. 2003 v restauraci Šumavská 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Šíp, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Joza, MVDr. Vondřička 
 
Program: 
1. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna   
   funkčního využití „zahrady – návrh“ na funkční využití „parkoviště, velkokapacitní garáže,  
   čerpací stanice“  na pozemku č. 104/42 v k.ú. Nové Strakonice     
                            Usnesení č. 228/2003 
2. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna   
    funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční využití   
    „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích     
                            Usnesení č. 229/2003 
3. Majetkové záležitosti           Usnesení č. 230/2003 – č.246/2003 
                  
4. Smlouva č. 1202244/OVZ se spol. Kvasar, spol. s r.o. Zlín  
                            Usnesení č. 247/2003 
5. OZV o poplatcích za znečišťování ovzduší provozovatele malých zdrojů znečišťění 
                            Usnesení č. 248/2003 
6.Využití a obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice  
                            Usnesení č. 249/2003 
7. Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků   
                            Usnesení č. 250/2003 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na akci Obnova lávky přes řeku Volyňku ve Strakonicích    
                            Usnesení č. 251/2003 
9. Zpravodaj města Strakonice – rozesílání    
                            Usnesení č. 252/2003 
10. Ucelený propagační materiál o Strakonicích    
                            Usnesení č. 253/2003 
11. Azylový dům – ukončení ubytování    
                            Usnesení č. 254/2003 
12. Smlouva o zabezpečení posuzování zdravotní způsobilosti k civilní službě  
                            Usnesení č. 255/2003 
13. Doplatek MHD za IV. čtvrtletí 2002    
                            Usnesení č. 256/2003 
14. Bezplatné ukládání textilního odpadu do sběrného dvora města - Oblastní charita  
      Strakonice  
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                            Usnesení č. 257/2003 
15. Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Čtyřlístek, Strakonice    
                            Usnesení č. 258/2003 
 
16. Uzavření dodatku smlouvy s Euroškolou Strak. (jazykové kurzy)  
                            Usnesení č. 259/2003 
17. MěÚSS – přemístění Klubu důchodců z prostor na sídl. Stavbařů 205 do Ellerovy ul.160 
                            Usnesení č. 260/2003 
18. Obecně závazná vyhláška města Strakonic o městské policii č. 1/2003  
                            Usnesení č. 261/2003 
19. Zápis z jednání legislativní komise    
                            Usnesení č. 262/2003 
20. Ubytování Chilského řezbáře 
                            Usnesení č. 263/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   9. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
funkčního využití „zahrady – návrh“ na funk ční využití „parkovišt ě, velkokapacitní 
garáže, čerpací stanice“ na pozemku č. 104/42 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 228/2003(8/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se zpracováním změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
funkčního využití „zahrady – návrh“ na funkční využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, 
čerpací stanice“ na pozemku č. 104/42 v k.ú. Nové Strakonice 
II. Doporu čuje ZM  
uložit odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací 
dokumentace dle ceníku pravidel pro poskytování informací 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke zpracování územně plánovací dokumentace Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
2) Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna 
funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční 
využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích  
Usnesení č. 229/2003(8/2) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
odboru rozvoje dopracovat předložené návrhy včetně provedení průzkumu obyvatel města 
Strakonice i uživatelů autobusových spojů do Strakonic dojíždějících 
 
3) Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 230/2003(8/10a) 
1) Stanovení ceny za prodej pozemků 
I. Doporučuje ZM 
prodej pozemků v majetku města (vyjma pozemků v průmyslových zónách) min. za cenu : 
a) jedná-li se o nezaplocený pozemek  -  250 Kč/m2 
b) jedná-li se o neoprávněně zaplocený pozemek užívaný kupujícím -  500 Kč/m2 
c) v případě více zájemců nejvyšší cenové nabídce s přihlédnutím na způsob využití 
 
Usnesení č. 231/2003(8/10a) 
2) a) Návrh na revokaci usnesení číslo 115/MZ/99 
    b) Vyhlášení záměru 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení číslo 115/MZ/99, týkající se prodeje NP v čp. 398/10 p. Karlu Bojerovi. 
II. Doporu čuje ZM 
vyhlášení záměru na prodej nebytové jednotky č. 398/10 o výměře 23 m2 v ulici Alf. 
Šťastného, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku p.č.st. 461/2, pč. st.  462, pč. st.  463, p.č. st.  464 v k.ú. Nové Strakonice   o 
velikosti spoluvlastnického podílu 230/21329. 
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Usnesení č. 232/2003(8/10a) 
3) Jihočeský kraj – Správa  a údržba silnic Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 711, Strak. – 
návrh darování jednotlivých pozemků  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na pozemky – chodníky, dle předložených geometrických 
plánů, za účelem darování - Jihočeský kraj – Správa  a údržba silnic Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad 711 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s převzetím daru – pozemků, dle předložených geometrických plánů od Jihočeský 
kraj – Správa  a údržba silnic Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 711 
a) Komunikace převáděné z Města Strakonice na SÚS Strakonice 
- Husova ulice  
- komunikace u vlakového nádraží 
b) Komunikace převáděné z SÚS na Město Strakonice 
- komunikace Velké náměstí a  Lidická ulice  
- Zvolenská ulice  
- Havlíčkova ulice 
- zelený pás vedle komunikace na Hajskou (při křižovatce s ulicí Podsrpenskou) 
- chodník podél Radomyšlské ulice před křižovatkou s ulicí Jiráskova 
- chodník podél Lidické ulice na straně restaurace U města Prahy 
 
Usnesení č. 233/2003(8/10a) 
4) PROGA Strakonice, s.r.o., pan Jirsa Ladislav, Strakonice – žádost o koupi pozemku p.č. 
545/8 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 545/8 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 1800 m2( z pozemku je  odečtena výměra směnovaná s pozemek panem Hermanem – 
nutno respektovat geometrický plán na danou směnu ). 
 
Usnesení č. 234/2003(8/10a) 
5) Soukup Vladimír, Strakonice – žádost o koupi pozemku p.č. 545/8 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části    pozemku p.č. 545/8 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 1800 m2  ( z pozemku je odečtena výměra směnovaná s pozemek panem 
Hermana – nutno respektovat GP na danou směnu.) 
 
Usnesení č. 235/2003(8/10a) 
6) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice  
- osobní automobil ŠKODA FORMAN 135 – pořiz. cena 183.917,- Kč, r.poř. 1993, vzhledem 
ke stáří a opotřebení vozidla, nevyhovujícímu  technickému stavu opravy nerentabilní. 
Vozidlo odprodáno protiúčtem při nákupu nového vozidla RENAULT v souladu 
s podmínkami výběrového řízení. 
 
Základní škola Strakonice, Poděbradova 882 
- kopírovací stroj Canon NP 3050, poř. cena 50.020,- Kč, zakoupen v r. 2000 jako 
repasovaný, kopírovací stroj byl několikrát opravován, i přes tyto opravy nepracoval  k plné 
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spokojenosti, z toho důvodu byl nahrazen na základě souhlasu Rady města novým 
kopírovacím strojem (zpětný odprodej starého stroje).   
 
Základní škola Strakonice, Čelakovského  
- PC 486, poř. cena 35.000,- Kč, r. poř. 1994 
- PCP 100 + monitor ACER 14, poř. cena 55.659,- Kč, r. poř. 1996 
 
Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Povážská 263 
- PC DUO 386, poř. cena 24.464, 70 Kč,-, r. poř. 1993 
- Počítač AT 386/40, poř. cena 57.460,- Kč, r. poř. 1992 
- počítač HSW PS – 386 SX/16 – pořiz. 34.110,- Kč, poř. 1993 
II. Doporu čuje ZM 
a) souhlasit s vyřazením vozidla Multicar M25D v org. STARZ Strakonice a jeho využitím na 
náhradní díly do jiného vozidla Multicar, které má organizace STARZ v majetku  
b) souhlasit s vyřazením vozidla Škoda 120L v org. STARZ Strakonice a jeho likvidací 
prostřednictvím kovošrotu. 
 
Usnesení č. 236/2003(8/10a) 
7) Dodatek č.1 ke smlouvě se SFŽP o poskytnutí podpory na akci: Odkanalizování obcí Starý 
a Nový Dražejov – I. a II. etapa. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě č. 07210011 uzavřené mezi městem Strakonice 
a SFŽP ČR, kterým se snižuje čtvrtletní splátka půjčky z 286.000,-Kč na 168.000,-Kč. Ostatní 
ustanovení smlouvy se nemění. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
Usnesení č. 237/2003(8/10a) 
8) Řešení nemovitostí  nutných pro výstavbu Severního dopravního oblouku Daniela 

Kotrčová, Strakonice – směna  nemovitostí - změna usnesení č.610/ZM/2001. 
I. Doporučuje ZM 
mění část usnesení č. 610/ZM/2001, bod. II. takto: 
„ZM po projednání : 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné  na směnu  nemovitostí -   pozemku  st. p.č. 
508 o výměře 399 m2 a stavby čp. 383 na tomto pozemku, pozemku parc.č. 545/2 o výměře 
514 m2 a pozemku parc.č. 545/3 o výměře 661 m2 - jež jsou ve vlastnictví paní Daniely 
Kotrčové, Mikoláše Alše 778, Strakonice za  část pozemku na Jezárkách o výměře cca 795 
m2 v k.ú. Strakonice, jež je ve vlastnictví Města Strakonice (přesná výměra bude určena na 
základě GP) + doplatek ve výši 1,814.599,- Kč, přičemž smlouva bude uzavřena až po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění záměru a za předpokladu, že o směnu 
pozemku neprojeví zájem jiné osoby. Daň z převodu nemovitostí uhradí Město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy.“ 
 
Usnesení č. 238/2003(9/10) 
9) Eurotel Praha, spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, P.O. Box 70, Praha 4 – žádost o souhlas s 
umístěním elektropřípojky pro MV ČR na lokalitě Strakonice  - Šibeník dle NS z 20.12.1995 – 
pronájem třetí osobě 
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I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č. 640/3 a 640/2 v k.ú. Strakonice třetí osobě dle nájemní 
smlouvy ze dne 20.12.1995 uzavřené mezi městem Strakonice a Eurotelem Praha s.r.o. z 
důvodu  umístění elektropřípojky pro systém Paegas Matra pro Policii ČR a umístění nového 
pilíře do výše uvedených pozemků.       
           
Usnesení č. 239/2003(9/10) 
10) Chatky v lokalitě Podskalí  
I. Souhlasí 
s využitím dvou chatek na Ostrově Podskalí pro potřeby TS Strakonice a jejich přemístění ze 
stávající lokality na vhodnější místo.Toto vyjádření nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 240/2003(9/10) 
11)  Výběrové řízení - dozor stavby „Rekonstrukce domova důchodců Lidická“.  
I. Nesouhlasí 
s doporučením výběrové komise 
I. Rozhodla  
o zadání zakázky  firmě  Ing. Přibyl, Písek  za  cenu  548 000,- Kč  vč. DPH . 
II. Pověřuje 
pověřuje  starostu  podpisem  předmětné smlouvy. 
        
Usnesení č. 241/2003(9/10) 
12)Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným na pronájem NP v organizaci STARZ  
Strakonice s následujícími nájemci: 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám,  uzavřeným na pronájem NP v organizaci 
STARZ  Strakonice, následujícího znění  s níže uvedenými nájemci: 
 
1)  změna  článku IV. nájemních smluv (smlouvy uzavřeny na dobu určitou, předmětem 
dodatků by byla změna doby nájmu na dobu neurčitou), nové znění : 
„pronájem NP se sjednává touto smlouvou na dobu neurčitou od dne 1. března 2003.“  
 
2) vypouští se článek V. – inflační doložka,  doplňuje se:  
„pronajímatel je oprávněn vždy s účinností k 1.9. kalendářního roku jednostranně navýšit 
nájemné maximálně však vždy o 10 % původní výše nájemného (výše nájemného v prvním 
roce nájmu). Toto navýšení je pronajímatel povinen písemně oznámit nájemci. Nájemné lze 
navyšovat opakovaně.“ 
 
- Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice, NP v areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích 
- Jaroslav Bartůněk, Ellerova 1101, Strakonice, NP v areálu plaveckého stadionu ve Strak. 
- Ladislav Peleška, Tržní 278, Strakonice, NP v budově plaveckého stadionu ve Strakonicích 
- Karel Hruška, Nádražní 433, Strakonice, NP v budově plaveckého stadionu ve Strakonicích 
- Ivana Fialová, Mlýnská 1064, Strakonice, NP v budově plaveckého stadionu ve Strakonicích 
- Chladírenský servis Blovský – Máška, Plavecký stadion – Křemelka, Strakonice, NP  
   v areálu plaveckého stadionu (sauna) ve Strakonicích 
- Chladírenský servis Blovský – Máška, Plavecký stadion – Křemelka, Strakonice , NP  
   v areálu plaveckého stadionu (garáž) ve Strakonicích  
- Petr Kollros, Luční 449, Strakonice, NP v budově zimního stadionu ve Strakonicích  
- DEKOR s.r.o., Radomyšl 78, NP v budově sportovní haly ve Strakonicích. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dodatků. 
 
Usnesení č. 242/2003(9/10) 
13)  Sdružení zdravotně postižených, Okresní výbor, Stavbařů 213, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu NP, jehož předmětem bude rozšíření předmětu 
užívání pronajatých NP k následujícím projektům: 
- Centrum pro zdravotně postižené – projekt realizován do roku 1990 (kancelář, chodba a 
sociální příslušenství 38 m2) 
- Osobní asistence – projekt realizován od roku 1997 (kancelář 22 m2, chodba a sociální 
příslušenství společné s kanceláří CZP)  
- Senior klub „Pohoda“ – kontaktní místo pro zdravotně postižené na venkově – projekt 
realizován od r. 2000 (36 m2 počítáno spolu s chodbou a sociál. příslušenstvím)  
- Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – projekt realizován od r. 1998 
(kancelář a sklad 20,5 m2, chodba a sociální zařízení společné se Senior klubem)  
II. Souhlasí  
s podnájmem části NP v objektu Stavbařů 213  následujícím třetím osobám: 
- Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Strakonice 
- Dr. Molnár – rehabilitační pracovník 
- p. Kupková – akce zaměřené na mimoškolní aktivity mládeže  
- Klub Energy – p. Trojanová  
- úprava oděvů – p. Frnochová.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 243/2003(9/10a) 
14) Žádost a.s. Dioptra Turnov o souhlas s  provedením drobných stavebních úprav  
I. Souhlasí 
s provedením následujících stavebních úprav a.s. Dioptra Turnov v pronajatých NP v objektu 
U Markéty 58 ve Strakonicích,  na náklady nájemce:  
V případě opuštění objektu nájemcem, nájemci nevzniká nárok na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude objekt uveden do původního stavu. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
1)  dostavění stávajícího WC (sádrokartonovými deskami) a jeho odvětrání do zadního traktu 
budovy  
2) oddělení menší části prodejní plochy demontovatelnými sádrokartonovými příčkami (mezi 
nosnými sloupy) – za účelem získání odděleného prostoru pro aplikaci kontaktních čoček  
3)  výměnu stávajícího dřezu za umyvadlo a instalaci druhého umyvadla u WC  
4)  odstranění vyvýšení podlahy v  prodejním prostoru za výkladci  
5)  osazení druhého vchodu do prodejny demontovatelnou mříží.  
    
Usnesení č. 244/2003(9/10a) 
15) Žádost  o  určení systému výběru dodavatele IV.etapy stavby  DPS Jezárka . 
I. Souhlasí 
se způsobem, že optimáílním řešením pro dokončení stavby by bylo zadat IV.etapu  GD 
stavby – fa PROTOM dodatkem SOD.  Podmínkou zadání – rozšíření  dodávky díla ze strany 
investora by byl požadavek na předložení cenové nabídky k  odsouhlasení v cenách URS CU 
2003. 
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Pro porovnání ceny  by dále bylo provedeno „ poptávkové  řízení “  u dalších  min. dvou 
dodavatelských firem  určených  majetkovým odborem města  nebo  RM.    
Celý průběh „ poptávkového řízení“ bude dokumentován a předložen RM k  odsouhlasení 
s návrhem DODATKU SOD. Zajistí majetkový odbor. 
 
Usnesení č. 245/2003(9/10a) 
16) Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení + interiéru stavby DPS Jezárka 
I.Souhlasí  
Se zněním výzvy na dodavatele vnitřního vybavení do objektu DPS Jezárka 
II. Ustanovuje 
Komisi ve složení : 
paní Zdeňka Tomšovicová, Mgr.Hadravová , paní Pašavová, paní Vávrová, paní  Hrnčířová, 
Ing. arch. Němec -  AR18, pan Mráz – MěÚSS ,    
náhradníci : Ing.Pavel Vondrys, Ing.Šíp, Ing.Pavel Pavel, Ing. Seknička, zástupce JHK, pan 
Nikodém, Ing. Prukl  - AR 18, JUDr. Kotrch, Ing. Zeman J., Ing. Roudnická,  Ing. Brůžek. 
III. Ukládá 
firmě LIMEX CB a.s. obeslat následující firmy: 
1. DŘEVOINTERIÉR, U Hajské  322, Strakonice 
2. BYTSERVIS, Bezděkovská  30, Strakonice 
3. GORENJE, Most Jana Palacha, Strakonice 
4. ARTIK, Tyršova  63, Písek 
5. HOLZ –TREND, Smetanova Lhota 114, Čimelice 
6. Truhlářství  Dlouhý Zd., Příšov 8, Třemošná u Plzně ( výrobce laminovaného nábytku) 
7. Truhlářství Mikešová 
 
Usnesení č. 246/2003(9/10a) 
17)Výběrového řízení na sjednání pojištění majetku města Strakonice včetně jeho 
příspěvkových organizací od 6.2.2003. 
I. Souhlasí 
s následujícím vyhodnocením výběrového řízení na sjednání pojištění majetku města 
Strakonice od 6.2.2003 : 
Pořadí              pojišťovna    pojistné za rok: 
1. místo Pojišťovna České spořitelny a.s.       1.913.921,-Kč  
2. místo Česká pojišťovna a.s.    2.744.067,-Kč   
3. místo Kooperativa a.s.   3.853.510,-Kč   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné pojistné smlouvy v  hodnotě 1.913.921,-Kč s  Pojišťovnou České 
spořitelny a.s. na dobu určitou 3 let od 6.2.2003 do 5.2.2006 a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 
předložit smlouvu k podpisu 
        
4) Smlouva č. 1202244/OVZ se společností Kvasar, spol. s.r.o. 
Usnesení č. 247/2003(9/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Kvasar. spol. r.r.o. Zlín, IČO 00569135, o dodávce a 
využívání programového systému „OVZDUŠÍ“. Předmětem smlouvy jsou podmínky instalace 
a poskytnutí práva k využívání softwarového systému OVZDUŠÍ určeného k podpoře výkonu 
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agendy ochrany ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Hodnota plnění 
podle výše uvedené smlouvy činí 6.000,-Kč bez DPH ročně + úhrada případných dalších 
služeb poskytovaných nad sjednaný rámec uvedený v bodech 2.1 – 2.3 uzavírané smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy o dodávce a využívání programového systému Ovzduší 
 
5) Obecně závazná vyhlášky města Strakonice o poplatcích za znečišťování ovzduší 
provozovatele malých zdrojů znečištění 
Usnesení č. 248/2003(9/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
zrušit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice o poplatcích za znečišťování ovzduší 
provozovatele malých zdrojů znečištění 
 
6) Využití a obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice 
Usnesení č. 249/2003(9/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
- pracovní skupinu pro řešení vhodného využití a postupnou obnovu městské části národní 
kulturní památky hrad Strakonice. Skupina bude pracovat ve složení - zástupci odborů 
majetkového a rozvoje, Šmidingerovy knihovny, Základní umělecké školy, Muzea středního 
Pootaví a Národního památkového ústavu Praha 
- tajemníka komise PhDr. Miroslava Špeciána. 
II. Ukládá 
1. odboru majetkovému 
podle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění požádat 
krajský úřad o vydání závazného stanoviska k obnově městské části hradu. 
2. odboru rozvoje 
- připravit do konce dubna 2003 žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického  
  dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2004 
- zajistit výběrové řízení (rozsah dle výše finančních nákladů) na odborného konzultanta,   
  který určí stavební program postupné obnovy 
- čtvrtletně informovat radu města o závěrech z jednání pracovní skupiny a průběhu prací. 
3. odboru majetkovému a rozvoje 
předložit radě města do konce dubna 2003 finanční požadavky na přípravné konzultační a 
projekční práce, prováděné v roce 2003. 
 
7)  Povodňový fond města Strakonice – rozdělení příspěvků 
Usnesení č. 250/2003(9/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím nenávratné dotace v navržené výši z Povodňového fondu města 
Strakonice občanům města uvedeným v příloze materiálu č. 9/8 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s postupem, podle něhož bude realizováno poměrné snížení prostředků poskytnutých 
z povodňového fondu jednotlivým žadatelům – celková dotace bude rozdělena mezi 
jednotlivé žadatele v poměru prostředků do fondu získaných ku požadovaným, tedy konkrétně 
jednotliví žadatelé obdrží 50 % z jimi původně požadovaných částek 
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III. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje uzavřít s občany, kterým bude poskytnuta finanční podpora, smlouvu o 
poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města a současně podniknout veškeré další kroky 
související s poskytnutím finančních prostředků těmto občanům (včetně kontrolní činnosti) 
IV. Doporučuje ZM 
uložit odboru finančnímu po splnění všech podmínek Programu a uzavření smlouvy mezi 
jednotlivými žadateli a městem Strakonice schválené dotace vyplatit 
 
8)  Smlouva o poskytnutí grantu na akci Obnova lávky přes řeku Volyňku ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 251/2003(9/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 96.326,- EUR na realizaci projektu 
s názvem Obnova lávky přes řeku Volyňku ve Strakonicích mezi městem Strakonice 
(příjemce) na straně jedné a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Centrem pro regionální 
rozvoj ČR (poskytovatel) na straně druhé 
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu podpisem příslušné smlouvy 
 
9) Rozesílání Zpravodaje města Strakonice 
Usnesení č. 252/2003(9/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s roznáškou Zpravodaje  prostřednictvím České pošty 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy s Českou poštou 
III. Ukládá  
odboru rozvoje ukončit smlouvu s osobami, se kterými je uzavřena dohoda o provedení práce             
 
10) Ucelený propagační materiál o Strakonicích 
Usnesení č. 253/2003(9/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vydáním uceleného propagačního materiálu o Strakonicích – formát A5, lamino desky, 
vkládání propagačního materiálu města se zaměřením na různá témata 
II. Bere na vědomí 
zadání výzvy o veřejnou zakázku více zájemcům k podání nabídky dle ust. § 49b) zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na tisk uceleného propagačního 
materiálu a složení výběrové komise 
III. Souhlasí 
s obesláním uvedených tiskáren 
 
11)  Azylový dům – ukončení ubytování 
Usnesení č. 254/2003(9/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení pobytu p. Miloslava Jilečka v Azylovém domě ke dni 27.1. 2003 
II. Nesouhlasí 
s opětovným ubytováním pana Miloslava Jilečka v Azylovém domě 
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III. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit usnesení RM p. M. Jilečkovi 
 
12) Smlouva o zabezpečení posuzování zdravotní způsobilosti k civilní službě 
Usnesení č. 255/2003(9/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zabezpečení posuzování zdravotní způsobilosti k civilní službě 
s MUDr. Jiřinou Audolenskou, provozovatelkou nestátního zdravotnického zařízení, se 
sídlem Strakonice, Bezděkovská 186, IČ 47253789.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této servisní smlouvy. 
 
13) Doplatek MHD za IV. čtvrtletí 2002 
Usnesení č. 256/2003(9/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou doplatku za provoz MHD za IV. čtvrtletí 2002 ve výši 54 613,- Kč provozovateli 
ČSAD STTRANS a.s., Strakonice. 
 
14) Bezplatné ukládání textilního odpadu do sběrného dvora města - Oblastní charita 
Strakonice  
Usnesení č. 257/2003(9/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným ukládáním textilního odpadu do sběrného dvora města Strakonice v Tovární 
ulici Oblastní charitou Strakonice, se sídlem Tovární 500  
II. Ukládá 
odboru životního prostředí, oddělení ochrany prostředí, vydat potvrzení o bezplatném 
ukládání textilního odpadu do sběrného dvoru 
 
15) Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Čtyřlístek, Strakonice  
Usnesení č. 258/2003(9/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Čtyřlístek v předloženém znění 
 
16) Uzavření dodatku smlouvy s Euroškolou Strakonice - jazykové kurzy 
Usnesení č. 259/2003(9/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro městský úřad ( 7 skupin x 20 
výukových hodin po 60 min. ) se společností Euroškola SOŠ, s.r.o., zastoupenou jednatelem 
Mgr. Petrem Hrnčířem, IČ 25165542, za cenu Kč 42.000 ( z toho částku cca Kč 18.000 
zaplatí zaměstnanci MěÚ) 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem dodatku smlouvy 
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17) MěÚSS – přemístění Klubu důchodců z prostor na sídl. Stavbařů  205 do Ellerovy 
ul. 160           
Usnesení č. 260/2003(8/17) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na přemístění Klubu důchodců z prostor na sídl. Stavbařů č.p. 205 do 
Ellerovy ul. č.p.160 ve Strakonicích po přestěhování a uvedení do provozu nového DPS 
v Rybniční ul. 1283 ve Strakonicích 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zajistit do 31.8.03 realizaci schváleného návrhu 
 
18) Obecně závazná vyhláška města Strakonic o městské policii č. 1/2003 
Usnesení č. 261/2003(8/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Strakonic o městské policii č. 
1/2003 a tuto obecně závaznou vyhlášku vydat. 
 
19) Zápis z jednání legislativní komise 
Usnesení č. 262/2003(8/7b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z jednání legislativní komise konaného dne 13.ledna 2003 
 
20) Ubytování Chilského řezbáře 
Usnesení č. 263/2003 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným ubytováním p. Juana Carlose Lizana Carreńo a jeho ženy Loredany Eleny 
Stoleriu na Ubytovně Zvolenská na 14 dní v měsíci únoru 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


