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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  13. jednání Rady města Strakonice 
konané 12. 3. 2003 v kanceláři starosty 

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

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

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. STARZ – jmenování členů výběrové komise      
                            Usnesení č. 328/2003 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 329/2003 
3. Uzavření Rámcové smlouvy se spol. EUROTEL      
                            Usnesení č. 330/2003 
4. Majetkové záležitosti                
                   Usnesení č. 331/2003 – 377/2003 
5. Nákup licencí office 
                            Usnesení č. 378/2003 
 
 
Zahájení jednání 
   13. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 17,15 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM (omluvil ing. Pavla Pavla), tudíž, že je   
   RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. STARZ – jmenování členů výběrové komise      
Usnesení č. 328/2003(13/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
ing. Pavla Pavla a MVDr. Miroslava Vondřičku (náhradníka ing. Narovcovou) za město 
Strakonice členy výběrové komise na výběr dodavatelů následujících akcí: 
1) Sportovní hala 

- Úprava basketbalových konstrukcí a úprava palubové podlahy 
- Stavební úpravy – rehabilitace a prostory pod tribunou 

2) Plavecký stadion 
- Oprava nátokového potrubí venkovního bazénu 50 m 

Výběrové řízení se koná dne 19.3.03 v 9,00 hodin na STARZu. 
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2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 329/2003(13/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
a) DISCO – reprodukovaná hudba – Jiří Pála – Dancing UNO, Písecká 408, Strakonice – 
v Dancing UNO od 22,00 hodin – 4,00 hodin pro dny : středa, pátek, sobota od 20. března 
2003 na dobu jednoho roku.   
b) Country bál – kapela – TJ Sokol, Na Stráži 340, Strakonice – v Sokolovně, od 22,00 do 
3,00 hodin, ze dne 15.3.03 na 16.3.03 
   
3. Uzavření Rámcové smlouvy se spol. EUROTEL      
Usnesení č. 330/2003(13/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Rámcové smlouvy se spol. EUROTEL na poskytování zvýhodněných podmínek 
telekomunikačních služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb a výkonů a dodávek mobilních 
telefonů a jejich příslušenství 
II. Pověřuje 
starostu podpisem Rámcové smlouvy se spol. EUROTEL 
 
4. Majetkové záležitosti                
Rada města po projednání 
Usnesení č. 331/2003(13/4) 
1) Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice – žádost o povolení stavebních 
úprav schodiště 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou venkovního schodiště, nacházející se na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 609/1 v k.ú. Přední Ptákovice. Jedná se o původní kamenné schody z doby 
výstavby objektu restaurace Na Volyňské, Volyňská čp. 37, Strak.. Oprava bude spočívat v 
jejich rozebrání provedení nových podkladních  základových konstrukcí a osazení původních 
kamenných stupňů.  Velikost a provedení schodiště se nemění. Stavebníkem akce je Teplárna 
Strakonice a.s., která ji provádí na žádost majitelů nemovitosti. Stavební úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního odboru.  
 
Usnesení č. 332/2003(13/4) 
2) Helena Pušková, Strakonice – žádost o stavební úpravy v bytě – doplnění žádosti 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě v ulici Budovatelská 614, Strakonice, spočívající ve vybourání 
stávající příčky a vybudování nové zhotovené ze sádrokartonu. Stavební úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady žadatelky, tj paní Helena Pušková, Strakonice. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci 
nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt 
uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 333/2003(13/4) 
3) Jiří Grauer, Strakonice 386 01 – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
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se stavební úpravou spočívající ve výměně bytového jádra a zařizovacích předmětů v něm za 
nové. Bytové jádro bude provedeno v konstrukčním systému – sádrokartonové konstrukce, se 
standardními zařizovacími předměty. Obklad koupelny a WC bude proveden obkladem  
20x25 cm do výšky 180 cm Dlažba bude pouze v koupelně a WC o rozměru 20x25 cm. 
Podlahová krytina v kuchyni bude beze změn a v chodbě z plovoucí podlahy. Úložný prostor 
v komoře bude nahrazen vestavěnými  skříněmi. Velikost koupelny a WC nebude v podstatě 
změněna (minimální změny ve velikosti jsou dány změnou stávající konstrukce bytového 
jádra za sádrokartonovou) Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele spol. 
PRIMA a.s. Strakonice, odpovědný pracovník p. Urbánek. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   
stavebního úřadu. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční 
kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude byt uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 334/2003(13/4) 
4) Ing. arch. Václav Jankovec – VADE, Přední Ptákovice 2, Strakonice – a)  žádost o souhlas 
z titulu majitele sousedního pozemku  ;  b) žádost z titulu  požárně nebezpečného prostoru 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku 1336/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  se stavbou akce: 
"Půjčovna lodí", na pozemku investora, manželů JUDr. Lacina Zdeněk a Lacinová Lenka, 
Strakonice, p.č. 1272/43 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu. 
II. Souhlasí 
z titulu požárně nebezpečného prostoru  pozemku p.č. 1336/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  se  
stavbou akce: " Půjčovna lodí", na pozemku investora, manželů JUDr. Lacina Zdeněk a 
Lacinová Lenka, Strakonice, p.č. 1272/43 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 335/2003(13/4) 
5) Alena Chomátová, inženýrská činnost ve výstavbě, Náměstí Svobody 7, Vimperk  – žádost o 
souhlas vlastníka pozemku k ohlášení stavby – oplocení areálu  ZS ST Šibeník - oprava 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 640 dle PK v k.ú. Strakonice  s výstavbou oplocení a změny 
konstrukce areálu objektu ZS Eurotel – lokalita Šibeník, na vlastní náklady žadatele, za 
předpokladu dodržení rozměru stávajícího  oplocení (dodržení geometrického plánu, jež je 
přílohou předmětné NS). Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního odboru. 
 
Usnesení č. 336/2003(13/4) 
6) Stavební bytové družstvo – žádost o pronájem  části pozemku  p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 270 m2 – cenová nabídka 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 147/1 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Strakonice, Stavebnímu 
bytovému družstvu Strakonice, Heydukova 116, Strakonice za jejich cenovou nabídku tj. 
1000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za účelem užívání pozemku 
jako   dětského koutku – občanská vybavenost. 
 
Usnesení č. 337/2003(13/4) 
7) Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova ulice 116, Strakonice – žádost o ověření 
pasportu stavby  
I. Souhlasí 
s ověřením pasportu stavby  v k.ú. Nové Strakonice, ulice Bezděkovská číslo popisné 458 a 
459, na stavební parcelách 536 a 537.  
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Usnesení č. 338/2003(13/4) 
8) Václav Brušák, Strakonice, zastoupený AK JUDr. Jitkou Třeštíkovou, Velké náměstí 45, 
Str.– žádost o prodej části pozemku p.č. st. 1315 o výměře 88,2 m2 v k.ú. Strak. 
I. Nedoporučuje 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č.  1315/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 88 m2  
II. Souhlasí 
s  vyklizením  části pozemku p.č. 1315/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 88 m2, na kterém se 
nachází stánek ovoce a zelenina. 
 
Usnesení č. 339/2003(13/4) 
9) Pan Radek Martíšek, Strakonice – žádost o úpravu inženýrských sítí 
I. Nesouhlasí 
financovat přeložení inženýrských sítí, jež se nachází na předmětném pozemku p.č. 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice, pro pana Radka Martíška, Strakonice. 
 
Usnesení č. 340/2003(13/4) 
10) Jiří Poslední – POSPOL, Vodárenská 250, Strakonice –  
a) žádost o vybudování dvou petangových hřišť na pozemku p.č. 945/1 a pozemku 945/7 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
I. Souhlasí 
s vybudováním dvou petangových  hřišť na pozemcích v majetku města p.č. 945/1 a 945/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, na náklady nájemce (žadatele)  pana Posledního – POSPOL, 
Vodárenská 250 Strakonice, za předpokladu  dodržení souladu  již zpracovaného projektu 
dané lokality – Ing. arch. Slámová. 
 
b) žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.7.1993 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.7.1993 s firmou Pospol, Vodárenská 250, 
Strakonice, týkající se pronájmu pozemku p.č. 945/1 o výměře 7015 m2 a 945/7 o výměře 
1674 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic za jejich cenovou nabídku tj. 1000,- Kč /rok, zpětně 
k datu poslední splátky ceny nájmu, na dobu neurčitou 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 341/2003(13/4) 
11) pan Jan Beran, Pracejovice , Strakonice – žádost o snížení nájemného  za druhé pololetí 
roku 2002 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny nájmu u smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Janem Beranem, Pracejovice a doporučuje panu Beranovi splácení dluhu za druhé pololetí 
roku 2002 formou splátkového kalendář a to tak, aby dluh byl zaplacen do 18-ti měsíců.  
 
Usnesení č. 342/2003(13/4) 
12) Ekonomické služby – BH spol. s r.o., Strakonice – žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o 
nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu ze dne 4.6.2002 
Navržené usnesení ve znění : 
„RM souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 4.6.2002, za účelem rozšíření 
předmětu nájmu – umístění   druhého  reklamní  panelu  o rozměrech 5,1 x 2,4 m, na 
pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice, pro Ekonomické služby-BH spol. s r.o., U Markéty 
58, Strakonice. Současně pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku.“ nebylo přijato 
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s ohledem na níže uvedené hlasování 
 
Usnesení č. 343/2003(13/4) 
13) Ekonomické služby – BH spol. s r.o. Strak. – pronájem štítu  U Sv. Markéty 58 Strakonic 
I. Souhlasí 
s pronájmem štítu domu čp. 58 ve Strakonicích v ulici U Sv. Markéty za účelem umístění 
reklamy Ekonomických službám - BH spol. s.r.o. U SV. Markéty 214, Strakonice za jejich 
cenovou nabídku 8.500,- Kč/ rok, na dobu neurčitou. V nájemní smlouvě budou uvedeny 
sankce za neprovedenou údržbu předmětného štítu.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 344/2003(13/4) 
14) Pan František Vlček,  Strakonice – odškodnění rodinám pro záplavách vytopených sklepů 
a zničených věci majitelů ve Strakonicích v domě Tovární ulice číslo vchodů 13, 16, 67, 
151,330 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného  
II. Ukládá 
TS Strakonice prošetřit technický stav předmětného domu. 
 
Usnesení č. 345/2003(13/4) 
15) LIDL ČR v.o.s. K Hájům 1233/2, Praha 5 – žádost o umožnění vybudování vjezdu a 
výjezdu k potravinovému marketu LIDL ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemků p.č. 1248/3, 1250/21, 1255/3 a st. 2840 
v k.ú. Strakonice za účelem výjezdu a vjezdu k potravinovému marketu LIDL ve Strakonicích 
 
Usnesení č. 346/2003(13/4) 
16) Odbor životního prostředí – pokácení stromů 
a) I. Souhlasí 
s pokácením 12 ks stromů (11 ks vrb, 1 ks olše) na pozemku ev.č. 97/1 v  k.ú. Strakonice ve 
vlastnictví Města Strakonice a ukládá odboru ŽP realizaci náhradní výsadby 
b) I. Nesouhlasí 
s pokácením 2 ks stromů (smrk, borovice) na pozemku ev.č. 537/3 v  k.ú. Strakonice ve 
vlastnictví Města Strakonice  
 
Usnesení č. 347/2003(13/4) 
17) STARZ,  Na Křemelce 512, Strakonice – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na 
akci "Plavecký stadion Strakonice – protipovodňová opatření" 
I. Souhlasí 
dle předložené projektové dokumentace  na akci :"Plavecký stadion Strakonice – 
protipovodňová opatření" s vybudováním přepadového potrubí kanalizace vedeného přes 
pozemek ve vlastnictví města Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního 
úřadu. 
 
Usnesení č. 348/2003(13/4) 
18) Pan František Cihlář, Strakonice – dodatek k nájemní smlouvě 
I. Revokuje 
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usnesení číslo 1081/2002, týkající se ukončení nájemní smlouvy ze dne 18.4.2002 uzavřené s 
panem Františkem Cihlářem, Rovná Strakonice, týkající se pozemků v areálu zahradnictví a 
základních prostředků 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18.4.2002. V dodatku dojde ke změně ceny 
nájmu na 1,- Kč/rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou  1 měsíc  ke změně účelu nájmu – 
jedná se pouze o udržovací práce v areálu zahradnictví a předmětu nájmu, kdy část movitého 
majetku bude nabídnuta k prodeji. Současně pověřuje starostu podpisem předmětného 
dodatku. 
 
Usnesení č. 349/2003(13/4) 
19) Odprodej majetku ze Zahradnictví U Blatenského mostu  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej movitého majetku z bývalého Zahradnictví U Blatenského 
mostu ve Strakonicích (přesto, že záměr na prodej je nutno dle zák. zveřejnit pouze u prodeje 
nemovitého majetku) 
 
Usnesení č. 350/2003(13/4) 
20) Žádost p. Jiřího Švece  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy s panem Jiřím Švecem, Strakonice na pronájem  nebytových 
prostorů Na Ostrově 131 dohodou k 31.12. 2002. 
 
Usnesení č. 351/2003(13/4) 
21) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP města Strakonice   
I. Souhlasí 
s uplatněním inflačního  koeficientu v roce 2003 u všech pronajatých nebytových prostorů  
města Strakonice. 
 
Usnesení č. 352/2003(13/4) 
22)  Žádost o povolení uložit telefonní přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel : Český Telecom a.s., Č. Budějovice v zastoupení Ing. Mir. Jůzla, PIK Písek s.r.o.  
RM v souvislosti se zřízením nové telefonní přípojky pro objekt AMAFILTER s.r.o., Strak. 
I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.3994, 
1194/2, 1206/2, 1208/5 v k.ú. Strak., dle sazebníku. S podmínkou souladu s územním plánem. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ve věci zřízení věcného břemene C-
02040/3-2-060 a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 353/2003(13/4) 
23)  Žádost o povolení uložit telefonní kabel do pozemků v majetku města Strakonice. Žadatel: 
Český Telecom a.s., Č. Budějovice v zastoupení Ing. Miroslava Jůzla, PIK Písek s.r.o.  
RM v souvislosti se zřízením nové telefonní přípojky pro akci „ZTV Strakonice, Pod 
Kuřidlem, (DPS2)“  
I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/12 
v k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením 2 smluv o uzavření budoucí smlouvy ve věci zřízení věcného břemene J-023-2-



 7

0641 ZTV a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 354/2003(13/4) 
24)  Žádost o povolení výstavby parkovacího stání na pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel : manželé František Němeček, Na Kavčí skále 1695, 251 01 Říčany a  Ing.Marie 
Němečková, Lidická 619, 386 01 Strakonice, manželé Jan a Helena Vojtovi, Lidická 619, 386 
01 Strakonice, manželé Jaroslav a Zdena Vojtovi, Lidická 619, 386 01 Strakonice 
v zastoupení Ing. Karla Ondráška, Písecká 893, 386 01 Strakonice  
I. Souhlasí 
s výstavbou jednoho parkovacího stání 2,5 x 5 m (rozšíření stávajícího parkoviště) na náklady 
žadatelů na  pozemku p.č. dle KN 97/2 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska policie, vyjádřením správců inženýrských sítí, Technických služeb 
Strakonice. 
 
Usnesení č. 355/2003(13/4) 
25)  Žádost o povolení uložit elektrickou přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel : Pavel Bambásek, 386 02 Strakonice   
RM v souvislosti se zřízením nové elektrické přípojky k pozemku p.č. dle PK 935 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic  
I. Nesouhlasí 
s uložením elektrické přípojky do pozemku v majetku města p.č. dle PK 955. Lokalita není 
určena k zástavbě, není tedy důvod k provedení el. přípojky.  
II. Nesouhlasí 
s uzavřením předmětné dohody 
 
Usnesení č. 356/2003(13/4) 
26)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mánesova přes pozemek p.č. dle KN 
765/102 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 765/84 
v k.ú. Strakonice. Žadatel : Václav Kovařík, 386 01 Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mánesova přes pozemek p.č. dle KN 765/102 v  k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Václava Kovaříka p.č. dle 
KN 765/84 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie 
a vyjádřením správců inženýrských sítí a zpevněním chodníku v místě vjezdu. 
 
Usnesení č. 357/2003(13/4) 
27)  Žádost o povolení 2 sjezdů z místní komunikace Prácheňská přes pozemek p.č. dle KN 
714/4 v k.ú. Nové Strakonice a z místní komunikace Zeyerovo nábř. přes pozemek p.č. dle KN 
584/1 v k.ú. Nové Strakonice, oba pozemky v majetku města Strakonice, na pozemek žadatelů 
p.č. dle KN 588/14 v k.ú. Nové Strakonice. Žadatelé : Vladimír a Terezie Ondrejkovi, 386 01 
Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením 2 sjezdů z místní komunikace Prácheňská přes pozemek p.č. dle KN 588/14 v 
k.ú. Nové Strakonice a z místní komunikace Zeyerovo nabř. přes pozemek p.č. 584/1 v k.ú. 
Nové Strakonice, oba pozemky v majetku města Strakonice, na pozemek žadatelů manželů 
Vladimíra a Terezie Ondrejkových p.č. dle KN 588/14 v k.ú. Nové Strakonice. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 358/2003(13/4) 
28)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1236/4 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1272/32 
v k.ú. Strakonice. Žadatelka : Jaroslava Pašková, Strakonice 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1272/32 v  k.ú. Dražejov 
u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatelky paní Jaroslavy Paškové p.č. dle 
KN 1272/32 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska 
policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 359/2003(13/4) 
29)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Svatopluka Čecha p.č. dle KN 574/6 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 560/3 a st. 616 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel : Vladimír Klas,  386 01 Strakonice v zastoupení Pavly Poskočilové, 
soukr. projektant, Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Svatopluka Čecha přes pozemek p.č. dle KN 574/6 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Vladimíra Klase p.č. 
dle KN 560/3 a st. 616 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 360/2003(13/4) 
30)  Žádost o povolení sjezdu z veřejné komunikace p.č. dle PK 1091/3 v k.ú Přední Ptákovice 
přes pozemek p.č. dle PK 1118 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na 
pozemek žadatele p.č. dle PK 89/1 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel : Ing. Richard Boř, 386 01 
Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z veřejné komunikace p.č. dle PK 1091/3 v k.ú Přední Ptákovice přes 
pozemek p.č. dle PK 1118 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek 
žadatele p.č. dle PK 89/1 v k.ú. Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 361/2003(13/4) 
31)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1286/16 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 757/9 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel : ČR BETON BOHEMIA s.r.o., Linecká 277, Č. Krumlov v zastoupení 
Ing. Pavla Bublíka, ATELIER Penta s.r.o., Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1286/16 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele: ČR BETON BOHEMIA s.r.o., Linecká 
277, Č. Krumlov p.č. dle KN 757/9 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 362/2003(13/4) 
32)  Žádost o povolení 4 sjezdů z místní komunikace  Na hrázi p.č. dle KN 1334 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic přes pozemek p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela v majetku města Strakonice 
na pozemek žadatele p.č. dle PK 184 a 185 v k.ú. Střela (část parcely p.č. dle KN 185/1 v k.ú. 
Střela). Žadatel : Jiřina Kočová, Virt, 386 01 Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením 4 sjezdů z místní komunikace  Na hrázi p.č. dle KN 1334 v k.ú. Dražejov u 
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Strakonic přes pozemek p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela v majetku města Strakonice na 
pozemek žadatele p.č. dle PK 184 a 185 v k.ú. Střela. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 363/2003(13/4) 
33)  Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemků v majetku města Strakonice.  
Žadatel : Jiřina Kočová Virt 386 01 Strakonice  
RM v souvislosti se zřízením inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektropřípojka, 
plynové přípojky) pro připojení rodinných domů na parcele p.č. dle PK 184 a 185 v k.ú. Střela 
(část parcely p.č. dle KN 185/1 v k.ú. Střela)   
I. Souhlasí 
s uložením inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. 
Střela a p.č. dle KN 1334 a 1239/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 364/2003(13/4) 
34)  Žádost o povolení odtěžení svahu – části p.č. dle KN 185/2 v k.ú Střela v souvislosti s 
akcí : „Inženýrské sítě pro připojení RD navrhovaných na parc. č.k. 184 (PK) – část a č.k. 
185 (PK) – část, k.ú. Střela“. Žadatel : Jiřina Kočová, Virt  386 01 Strakonice 
RM  v souvislosti s akcí : „Inženýrské sítě pro připojení RD navrhovaných na parc. č.k. 184 
(PK) – část a č.k. 185 (PK) – část, k.ú. Střela– části p.č. dle KN 185/2 v k.ú Střela 
I. Souhlasí 
s odtěžením svahu – části p.č. dle KN 185/2 v k.ú Střela dle přiloženého nákresu. 
 
Usnesení č. 365/2003(13/4) 
35)  Žádost o právní úpravu užívání nezastavěné části stavební parcely p.č. dle KN st.479 
v k.ú. Strakonice, která je v majetku města Strakonice. Žadatel : Zdena Smotlachová, Katovice 
a JUDr. Jana  Kopencová, Strakonice 
I. Souhlasí 
s řešením právní úpravy užívání nezastavěné části stavební parcely p.č. dle KN st.479 v k.ú. 
Strakonice, která je v majetku města Strakonice, uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene vedení stávajícího kanalizačního potrubí po části stavební parcely p.č. dle KN st.479 
v k.ú. Strakonice za účelem svádění dešťové vody z okapů domu čp. 372 v Strakonicích ve 
prospěch vlastníků domu čp. 372 ve Strakonicích a stavební parcely p.č. dle KN st. 476 v k.ú. 
Strakonice za současné podmínky spolupodílení se na případných opravách.  
 
Usnesení č. 366/2003(13/4) 
36)  Žádost o vyjádření (souhlas) k rekonstrukci mostu v Mutěnicích na pozemcích v majetku 
města. Žadatel : MěÚ Strakonice, Odbor dopravy 
I. Souhlasí 
s rekonstrukcí mostu v Mutěnicích na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
563/3, 563/4, 713 v k.ú. Nové Strakonice 
 
Usnesení č. 367/2003(13/4) 
37)  Žádost o vyjádření k akci : „ STL plynovody Strakonice – ul. Podsrpenská“ . Žadatel : 
GASPLAN s.r.o., projekty plynových zařízení, E. E. Kische 8, 370 07 Č.Budějovice  
I. Souhlasí 
s akcí „ STL plynovody Strakonice – ul. Podsrpenská“. Souhlas je podmíněn souladem 
s projektem "Chodníku pro občanskou vybavenost ul. Podsrpenská, Strakonice", "Vodovod 
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pro obec Podsrp" a projektu NN kabelu "Strakonice, Podsrpenská ulice , kabel NN " . 
           
Usnesení č. 368/2003(13/4) 
38)  Žádost o opětovné vyhrazení parkoviště v ul. Povážská u čp. 291, Strakonice pro devět 
osob, které se podíleli na výstavbě výše uvedeného parkoviště, Žadatel : jmenovaní obyvatelé 
domu čp. 291 : I. Kollrosová, M. Melka, J. Pribolová, V. Novák, F. Kříž,  Z. Pavlík, M. 
Smolík, J. Bareš, K. Froulíková  
I. Nesouhlasí 
s opětovným vyhrazením parkoviště  v ul. Povážská u čp. 291, Strakonice pro devět osob, 
které se podíleli na výstavbě výše uvedeného parkoviště.  
 
Usnesení č. 369/2003(13/4) 
39)  Smlouva o zřízení práva věcného břemene mezi městem Strakonice a Olgou Haškovou, 
Ptákovická 418, Strakonice a Marií Šaškovou, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení práva věcného břemene městem Strakonice a Olgou 
Haškovou, Strakonice a Marií Šaškovou, Strakonice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a 
to regulací vodného a stočného ve prospěch domu č.p. 31 U Vodojemu, Strakonice. Bude 
sníženo fakturované množství potřeby pitné vody a splaškových vod o 120 m3ročně do 
celkové výše 1 200 m3. 
II. Souhlasí 
pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 370/2003(13/4) 
40) Žádost o proplacení nákladů na opravu stropu ve 3. podlaží domu č.p. 850 v ul. Žižkova - 
stavebníci manželé Kurschovi. 
I. Nesouhlasí  
s proplacením více nákladů na opravu stropu v 3 nadzemním podlaží. 
 
Usnesení č. 371/2003(13/4) 
41) Stížnost nájemců v domě č.p. 850 v ul. Žižkova a žádost o snížení poplatků za tepelnou 
energii. 
I. Nesouhlasí 
se snížením úhrad za tepelnou energii nájemcům v domě č.p. 850  ul. Žižkova.  
 
Usnesení č. 372/2003(13/4) 
42) Josef Zeman, Strakonice - nesouhlas s uznáním brigádnických hodin.  
I. Doporučuje ZM 
trvat na původním usnesení č. 807/2002/ZM. 
 
Usnesení č. 373/2003(13/4) 
43) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na sjednání pojištění majetku MěÚSS 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na sjednání pojištění majetku MÚSS uzavřené 
s Pojišťovnou České spořitelny a.s. od  13.3.2003 takto: 
a) pojištění zásob:   
pojistná částka      pojistné 
1.300.000,-Kč    2.678,-Kč (navýšení o 989,-Kč)   
b) pojištění  přepravy peněz: 
pojistná částka      pojistné 



 11 

100.000,- Kč        2.400,-Kč  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
Usnesení č. 374/2003(13/4) 
44) Výběrové řízení na technický dozor investora stavby „Lávka přes řeku Volyňku ve 
Strakonicích“ 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na technický dozor investora stavby „Lávka 
přes řeku Volyňku ve Strakonicích“ 
II. Ustanovuje 
Komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Vondrys 
členové :  Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, zástupce OHS 
pozorovatel: zástupce CRR 
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav Houska, 
Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek, Zdeněk Nikodem 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

a. PRAGOPROJEKT a.s., Čechova, České Budějovice 
b. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, Brno 
c. Ing. Karel Nedvěd – D projekt PLZEŇ, Koterovská 177, Plzeň 
d. VALBEK spol. s r.o., projekční kancelář, pracoviště Radyňská 21, Plzeň 
e. JOSEF SÁDECKÝ – ZESA, Jírovcova 21, České Budějovice 

 
Usnesení č. 375/2003(13/4) 
45) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Lávka přes řeku Volyňku ve Strakonicích“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Lávka přes řeku 
Volyňku ve Strakonicích“. 
II. Ustanovuje 
Komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel  
členové :  Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, zástupce OHS 
pozorovatel: zástupce CRR 
náhradníci : Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav 
Houska, Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek, Zdeněk Nikodem 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

a. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, Č. Budějovice 
b. STRABAG ČR a.s., Pražská 313, Písek 
c. SMP CONSTRUCTION a.s. Na Florenci 1413/33, Praha 1 
d. Stavby mostů a silnic Hodonín a.s., Velkomoravská 3869/97 
e. SSŽ a.s., Národní třída 10, Praha 1 
f. PSVS a.s., Dubečská 3238, Praha 10 
g. Silnice Klatovy  

 
Usnesení č. 376/2003(13/4) 
46) Výběrové řízení na technický dozor investora stavby „Most přes řeku Otavu v Ellerově 
ulici ve Strakonicích“. 
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I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na technický dozor investora stavby „Most 
přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve Strakonicích“. 
II. Ustanovuje 
Komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel 
členové : Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček,  Ing. Oldřich Švehla, zástupce OHS 
náhradníci : Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav 
Houska, Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek, Zdeněk Nikodem 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. PRAGOPROJEKT a.s., Čechova, České Budějovice 
2. PONTEX s.r.o. Praha, filiálka Č. Budějovice, Žižkova 12 
3. Ing. Karel Nedvěd – D projekt PLZEŇ, Koterovská 177, Plzeň 
4. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, Brno 
5. JOSEF SÁDECKÝ – ZESA, Jírovcova 21, České Budějovice 

    
Usnesení č. 377/2003(13/4) 
47) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve 
Strakonicích“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Most přes řeku Otavu 
v Ellerově ulici ve Strakonicích“. 
II. Ustanovuje 
Komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Vondrys 
členové : Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček,  Ing. Oldřich Švehla, zástupce OHS 
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav Houska, 
Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek, Zdeněk Nikodem 
III. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, Č. Budějovice 
2. STRABAG ČR a.s., Pražská 313, Písek 
3. SMP CONSTRUCTION a.s., Na Florenci 1413/33, Praha 1 
4. Stavby mostů a silnic Hodonín a.s., Velkomoravská 3869/97 
5. SSŽ a.s., Národní třída 10, Praha 1 
6. BETVAR a.s., Řehořova 42, Praha 3 
7. Silnice Klatovy 

 
48)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Hradební přes pozemek p.č. dle KN 46/1 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatelů p.č. dle KN 256 v k.ú. 
Strakonice. Žadatelé : Jaroslav Velek, 386 01 Strakonice a Selahattin Narin, 386 01 
Strakonice  
I. Odkládá 
své usnesení za účelem podrobnějšího vyjasnění situace 
49) Kubíčková Zdena, Tržní 1151, Strakonice – žádost o proplacení peněžní úhrada ve výši 
6.600,-Kč za škody napáchané živelnou pohromou dne 28.2.2002 (poničený plot a plotovky). 
I. Odkládá 
své rozhodnutí za účelem podrobnějšího vyjasnění situace 
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5. Nákup licencí office 
Usnesení č. 378/2003(14/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na dodání 70 ks licencí Office XP Standard s firmou ICZ a.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


