
 
- 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  14. jednání Rady města Strakonice 

konané 19. 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. Majetkové záležitosti    
                Usnesení č. 379/2003 - č.386/2003 
2. MP: A) Pracovní náplň velitele strážníků    
                            Usnesení č. 387/2003 
            B) Program prevence kriminality    
                            Usnesení č. 388/2003 
3. Bytové záležitosti      
                Usnesení č. 389/2003 – č. 419/2003 
4. Zápis ze sociální komise         
                            Usnesení č. 420/2003 
5. A) Nákup 2 ks notebooků    
                            Usnesení č. 421/2003 
    B) Nákup 3 ks počítačů      

                            Usnesení č. 422/2003 
    C) Smlouvy na technickou podporu na programy  Myslivecké a rybářské průkazy,   
         Evidence myslivosti a Evidence dopravních agend s firmou Yamaco   
                            Usnesení č. 423/2003 
6. Převody z  fondů p.o. ZŠ Poděbradova, pořízení DHM a DDHM, přijetí daru 
                            Usnesení č. 424/2003 
7. Výkaz nákladů a tržeb činnosti MHD za r. 2002    
                            Usnesení č. 425/2003 
8. Pořízení DDHM příspěvkovými organizacemi MŠ U Parku a MŠ Lidická  
                            Usnesení č. 426/2003 
9. Hrad Strakonice – využití a obnova městské části    
                            Usnesení č. 427/2003 
10. TS s.r.o. – jmenování člena výběrové komise      
                            Usnesení č. 428/2003 
11. VÚ 4312 – konání vojenské přísahy        
                            Usnesení č. 429/2003 
12. TS s.r.o - rekonstrukce objektu Zvolenská 805 (náhradní ubytování)  
                            Usnesení č. 430/2003 
13. Zápis ze 3. jednání Komise pro kulturu a CR      
                            Usnesení č. 431/2003 



 2

14. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 432/2003 
15. Členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 
                            Usnesení č. 433/2003 
Zahájení jednání 
   14. 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. Majetkové záležitosti   
Usnesení č. 379/2003(14/9) 
Rada města po projednání 
1.  Návrh na zpětvzetí výpovědi  z nájemní smlouvy – p. Mrázová 
I. rozhodla 
vzít zpět výpověď ze smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu Mateřské školy 
Lidická 625 ve Strakonicích podanou p. Lence Mrázové, Strakonice, vzhledem k uhrazení 
všech dlužných částek p. Lenkou Mrázovou se současnou podmínkou uzavření dodatku o 
způsobu hrazení nájemného tj. trvalá záloha na 3 měsíce dopředu. 
 
Usnesení č. 380/2003(14/9) 
2) Výběrové řízení na dodavatele akce „Sadové úpravy u objektu stavby : Dům 
s pečovatelskou službou, Jezárka Strakonice“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na dodavatele akce „Sadové úpravy u objektu stavby : 
Dům s pečovatelskou službou, Jezárka Strakonice“. 
II. Ustanovuje 
komisi pro výběrové řízení na dodavatele akce „Sadové úpravy u objektu stavby : Dům 
s pečovatelskou službou, Jezárka Strakonice“ ve složení :  
Ing. Pavel Pavel, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Miroslav Šobr, Ing. 
Miloslav Šatra – vedoucí odboru ŽP – MěÚ Písek, Ing. Jana Narovcová 
náhradníci :Ing. Pavel Vondrys, , Zdeňka Tomšovicová, Ing. Karel Seknička, pan Nikodém, 
pan Mráz, Ing. Korec, paní Pašavová, Ing. Šíp, Ing. Zeman, zástupce HK Strakonice, Mgr. 
Hadravová. 
III. Ukládá 
firmě LIMEX CB a.s.,  obeslat následující firmy : 
1. CONICA, spol. s r. o., Všenory 222 
2. Ing. Bohdana Škodová, Zahradní a krajinářská tvorba, Loucká 8, České Budějovice 
3. Ing. Jiří Hájek, Zakládání zahrad, Olešná 82, Bernartice 
4. Václav Straka, Lesopark Stromovka, Litvínovická 10 a, České Budějovice 
5. Integrovaná střední škola lesnická, učební obor Krajinář, 1. máje 194, Vimperk 
6. PARK +, Štěpána Dvořáka 543, Milevsko 
7. Zahradnictví, Krejčí Martin, Stoklasná Lhota 51, Chotoviny 
8. Bušinová Hana Ing.- Okrasné zahrady, Ostrov 7, Protivín 
 
Usnesení č. 381/2003(14/9) 
3) Výběrové řízení na realizaci stavby: „Kanalizace Prácheňská ulice – Strakonice“  
RM v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Prácheňská ulice“ 
I. Souhlasí  
s doporučením komise zadat realizaci stavby „Kanalizace Prácheňská ulice, Strakonice“ 
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firmě Protom Strakonice, spol. s r.o., Písecká 290, Strakonice,  za cenu  7.485.776 Kč s DPH                      
a v termínu realizace 8 týdnů.                                                                                                                                                  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 382/2003(14/9a) 
4) Výběrové řízení na dodavatele „VNITŘNÍHO VYBAVENÍ DO OBJEKTU : DŮM 
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU   - JEZÁRKA  ve Strakonicích“. 
I. Souhlasí  
s předloženou „ Zprávou o posouzení nabídek“ komise na dodavatele   vnitřního vybavení  do 
objektu  DPS  - Jezárka ve Strakonicích,určuje  toto pořadí vybraných uchazečů.  
1.  místo    
   Zdeněk Malina - DŘEVOINTER 
   Chmelenského    245 
   386  01   Strakonice 
   IČ:  128 90 120 
   Cena včetně DPH  :  6.511.403,- Kč 
2.  místo 

BYTSERVIS  CZ  s.r.o. 
   Bezděkovská   30 
   386 11  Strakonice 

IČ :  251 98 246 
Cena včetně DPH  :  6.201.939,40 Kč 

3. místo 
Zdeněk Dlouhý – Truhlářství 

   Kardinála Berana   837/23 
   301  00   Plzeň 
   IČ:  128 47 984 

 Provozovna : 
   Příšov  8 
   330 11  Třemošná u Plzně  
   Cena včetně DPH  :   6.569.249,- Kč 
 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě : 
1.  místo    
   Zdeněk Malina - DŘEVOINTER 
   Chmelenského    245 
   386  01   Strakonice 
   IČ:  128 90 120 
   Cena včetně DPH  :  6.511.403,- Kč 
a pověřuje  starostu města jejím podpisem. 
            
Usnesení č. 383/2003(14/9a) 
5) Výpověď nájemní smlouvy – p. Vlasta Vondrysková   
I. Souhlasí 
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy  uzavřené mezi městem Strakonice a p. Vlastou 
Vondryskovou na pronájem NP v objektu MŠ Lidická 625 z důvodu potřeby využití těchto 
nebytových prostorů ke zřízení kanceláře účetní MŠ Lidická 625, Strakonice.  
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Usnesení č. 384/2003(14/9a) 
6) Žádost o souhlas s uložením NTL plynovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice. Žadatel : Václav Mareš, 386 01 Strakonice  
RM v souvislosti s realizací NTL plynovodní přípojky pro RD v ulici U Studánky čp. 474  
I. Souhlasí 
s uložením NTL plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice parc.č. dle KN 
320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 385/2003(14/9a) 
7)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Parkoviště a chodníky v ul. Šumavská  
a Ptákovická“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.  
 
Usnesení č. 386/2003(14/9a) 
8)  Doplnění seznamu komunikací  a chodníků navrhovaných v r. 2003 k rekonstrukci  
I. Souhlasí 
s doplněním seznamu  komunikací a chodníků navrhovaných v r. 2003 k rekonstrukci :    
Komunikace : 

1. Část ul. Švandy dudáka 
2. Parkoviště Šumavská  

Chodníky : 
1. Lidická  
2. Chodník z mostu u jatek k plaveckému stadionu 
3. Oprava schodiště Mlýnská 
4. Část Ptákovická  

 
2. MP : 
A) Pracovní náplň velitele strážníků 
Usnesení č. 387/2003(14/2) 
Rada města po projednání 
I. Deleguje 
na velitele strážníků úkoly vyplývající z obecně závazné vyhlášky o MP 
 
B) Program prevence kriminality   
Usnesení č. 388/2003(14/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený program prevence kriminality „Partnerství“ 
II. Doporu čuje ZM 
schválit uvolnění částky ve výši 400.000,- na výše uvedený program. Bude hrazeno 
z prostředků z minulých let 
 
3. Bytové záležitosti      
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 389/2003(14/1) 
1/2/2003 Libuše Mrázová, Str.I, G, maj. město ST, 
1 osoba, 
Radka Bendová, Prachatice, G, maj. město PT, 1 osoba –  
schválení dohody o výměně bytů ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění 
I. Rozhodla 
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek nájemcům: Libuši Mrázové, Str.I, ul. Čelakovského, nájemci bytové jednotky o vel. 
garsoniéra, č.b. 20 v V. podl. domu (1 osoba) 
a Radce Bendové II, ul. Česká, Prachatice, nájemci bytové jednotky o vel. garsoniéra  č.b. 3 
(1 osoba) 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Libuší Mrázovou  dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové 
jednotce 
b) uzavřít s Radkou Bendovou smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytů a pověřuje 
starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 390/2003(14/1) 
2/2/2003 Olga Petráková, Čejetice, Petr Petrák, Čejetice, (manželé) 2 b.j.,  maj. obec 
Čejetice: O. Petráková nájemce b.j. 2+kk, 1 osoba a  P. Petrák nájemce b.j. 3+kk,  3 osoby, 
oba manželé uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě kupní na obě b.j., když každý samostatně 
uzavřel smlouvu o nájmu  bytu na každou jednotlivou  b.j.   
Andrea Gerlichová, Str, ul. Nádražní, 1+2,  maj. město ST, 3 osoby, 
schválení dohody o výměně bytů ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění 
I. Rozhodla 
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek nájemcům: Olze Petrákové,Čejetice nájemci bytové jednotky o vel. 2+kk, v přízemí 
domu č.p. 184 Čejetice ,  1 osoba  a Andree Gerlichové,  nájemci bytové jednotky o vel. 1+2, 
č.b. 3 ve III.   podl. domu 404/Str.I, ul. Nádražní (3 osoby) 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Andreou Gerlichovou dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové 
jednotce 
b) uzavřít s Olgou Petrákovou smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytů a pověřuje 
starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 391/2003(14/1) 
3/2/2003 Miroslav Fiala, Str.II, žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
I. Rozhodla 
1) uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3,  č.b. 42 v č.p. 87 ul. Na Ohradě s manželi 
Romanou  a Miroslavem Fialovými na dobu určitou s možností automatického obnovení 
nájmu se smluvním nájemným ve výši dvojnásobku tzv. maximálního základního měsíčního 
nájemného platného k datu 17. 12. 2002.  
2) Neuzavřou-li manželé Romana a Miroslav Fialovi smlouvu o nájmu bytu jak uvedeno 
v bodě 1) rozhodnutí rady města, řešit předmětnou bytovou záležitost ukončením nájmu bytu 
ze strany jmenovaných k 30. 11. 2003 v souladu s ust. oz.  
II. Ukládá  
a) odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu a 
pověřuje starostu jejím podpisem.  
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b) TS Strakonice s.r.o., vyzvat manžele Romanu a Miroslava Fialovy v případě neakceptování 
rozhodnutí rady města – viz bod 2)  k předání předmětného bytu k 30. 11. 2003. Nedojde-li 
k dobrovolnému plnění ze strany jmenovaných, řešit předmětnou záležitost soudně, podáním 
žaloby na vyklizení bytu.   
 
Usnesení č. 392/2003(14/1) 
4/2/2003 Lenka Čonková, Str.I, podání  jmenované k opravám a výměně bytu, jehož je 
nájemcem  
I. Bere na vědomí 
provedení oprav v bytě, jehož nájemcem je Lenka Čonková, 593/Str. I, včetně doporučení, 
aby jmenovaná postupovala ve věci  výměny bytu podle občanského zákoníku.  
 
Usnesení č. 393/2003(14/1) 
5/2/2003 Pavlína Reitmajerová, Str.I, zánik nájmu bytu, obsazení uvolněné bytové jednotky  
I. Rozhodla 
a) obsadit uvolněnou bytovou jednotku 1+1 č.b.08 ve vestavbě domu č.p. 310/Str.I, v souladu 
s usnesením rady města Strakonice č. 1408/2001, 011219, 570/2002 (dále jen smlouvu o 
nájmu bytu uzavřít) formou veřejného losování. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému  
a) zveřejnit nabídku o uvolněné  bytové jednotce na úřední desce a ve Zpravodaji města 
Strakonice. 
b) provést veškeré úkony související s uskutečněním tohoto losování. 
 
Usnesení č. 394/2003(14/1) 
6/2/2003 Tomáš Kreuz, Str.II, žádá o souhlas s podnájmem bytu  
I. Rozhodla 
a) neudělit souhlas s podnájem bytu ve smyslu ust. § 719 oz. nájemcům Tomáši a Naděždě 
Kreuzovým, Str.II. s tím, že  doba nájmu k předmětnému bytu o vel. 1+2 č.b. 20 v VI. podlaží 
domu č.p. 76/Str.II,  v ul. Bezděkovská, skončí ke dni 31. 12. 2003 a nebude dále 
prodloužena.   
b) nedojde-li k dobrovolnému plnění ze strany jmenovaných, řešit předmětnou záležitost 
soudně, podáním žaloby na vyklizení bytu.   
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele  a správce bytového fondu TS 
Strakonice s.r.o. o   rozhodnutí rady města. 
 
Usnesení č. 395/2003(14/1) 
7/2/2003  Petr Chromý, Str.I,   přechod nájmu bytu 
I. Nepotvrzuje   
přechod nájmu bytu Petru Chromému, Str.I, k b.j. o vel. 1+2, č.b. 01 v I. podlaží domu č.p. 
803/Str.I,  v ul. Husova  po Anastázii Chromé. V  daném případě nedošlo k dohodě 
s pronajímatelem a žadatel má možnost se obrátit na místně příslušný soud o vydání 
rozhodnutí v této věci.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele  a správce bytového fondu - TS 
Strakonice s.r.o, o rozhodnutí rady města.   
 
Usnesení č. 396/2003(14/1) 
8/2/2003 František Kadlec, Str.I,  přechod nájmu bytu 
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I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Františku Kadlecovi, Str.I, k b.j. o vel. 
1+2, č.b. 04 ve II. podlaží domu 768 v ul. V Ráji /Str.I,  po Jaroslavě Lipšanové. 
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 397/2003(14/1) 
9/2/2003  Pavel Němec, Str.II,  přechod nájmu bytu 
I. Nepotvrzuje   
přechod nájmu bytu Pavlu Němcovi,  Str.II, k b.j. o vel. 1+1,  č.b. 04 ve II. podlaží domu v ul. 
Bezděkovská 75/Str.II,  po Růženě Peclové. V  daném případě nedošlo k dohodě 
s pronajímatelem a žadatel má možnost se obrátit na místně příslušný soud o vydání 
rozhodnutí v této věci.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele  a správce bytového fondu - TS 
Strakonice s.r.o, o rozhodnutí rady města.   
 
Usnesení č. 379/2003(14/1) 
10/2/2003 Podání a kontrola obsazenosti bytu (dále jen užívání bytu)  opakovaně ze strany 
správce bytového fondu - TS Strakonice s.r.o.,   nájemce Aleš Volák,  Str. II.  
I. Rozhodla  
podat výpověď z nájmu bytu panu Aleši Volákovi, nájemci bytu číslo 02 v I. podlaží domu 
č.p.78 ul. Bezděkovská ve Strakonicích II, o velikosti 1+3 s příslušenstvím z důvodů 
uvedených v § 711 odst. d) a odst. h) obč. zákoníku s tím, že výpovědní lhůta je  3 měsíční a 
počne běžet 1 dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, jímž bude 
přivoleno k výpovědi z nájmu bytu a po uplynutí výpovědní doby je pan Aleš Volák povinen 
předmětný byt vyklidit a vyklizený odevzdat městu Strakonice do 15 ti dnů.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat o rozhodnutí rady města právního 
zástupce prostřednictvím TS Strakonice s.r.o.,  
 
Usnesení č. 398/2003(14/1) 
12/2/2003 Václav Nauš, nájemce b.j. 1+2, 78/Str.II, ul. Bezděkovská  žádá o souhlas 
s podnájmem bytu na dobu jednoho roku  pro Věru Potužníkovou,  
Str. I,   
I. Rozhodla 
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Václavu Naušovi, Str.II,  pro Věru Potužníkovou (1 
osobu) na dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím 
této doby. Po skončení podnájmu podnájemci nemají právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č. 399/2003(14/1) 
14/2/2003 Milada Komrsková, Str.II,  přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Miladě Komrskové, Str.II,   k b.j. o vel. 
1+2, č.b. 08 ve IV. podlaží domu po Václavu Komrskovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
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Usnesení č. 400/2003(14/1) 
15/2/2003 Ivana Čapková, Str.I,  přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Ivaně Čapkové, Str.I,    k b.j. o vel. 
1+2, č.b. 03 ve II. podlaží domu po Bohuslavu Čapkovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 401/2003(14/1) 
16/2/2003 Věra Malá, Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Rozhodla  
uzavřít s Věrou Malou, Str.I, smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3, č.b. 02, v souladu s usn. RM 
č. 497/2002.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít s jmenovanou smlouvu o nájmu bytu a 
pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 402/2003(14/1) 
17/2/2003  Věra Dlouhá,  Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Věře Dlouhé, Str.I,    k b.j. o vel. 1+3, 
č.b. 032 v VII. podlaží domu po Vl. Dlouhém.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 403/2003(14/1) 
18/2/2003 Marie Uhlíková, Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Marii Uhlíkové, Str.II,  k b.j. o vel. 
1+2, č.b. 05 ve III. podlaží domu po Františku Uhlíkovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 404/2003(14/1) 
19/2/2003 Zlata Šuldová, Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Zladě Šuldové, Str.I,  k b.j. o vel. 1+3, 
č.b. 17 v V.  podlaží domu po Frudolfu Šuldovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 405/2003(14/1) 
20/2/2003  Ludmila Reinischová, Str. I,  přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Ludmile Reinischové, Str.I,  k b.j. o 
vel. 1+3, č.b. 02 ve II. podlaží domu po Jiřím Reinischovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
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Usnesení č. 406/2003(14/1) 
21/2/2003 Olga Rampichová, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Olze Rampichové,  1240/Str.I,  k b.j. o 
vel. 1+4, č.b. 11 v VII. podlaží domu po Ing. Janu a Aleně Rampichových.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 407/2003(14/1) 
22/2/2003 Jaromír Kulíř, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Jaromíru Kulířovi Str.I,  k b.j. o vel. 
1+2, č.b.03 ve II. podlaží domu po Jaromíru Kulířovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 408/2003(14/1) 
24/2/2003 Pavel Krtek, Str.I,  přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Pavlu Krtkovi, 988/Str.I,  k b.j. o vel. 
G, č.b.33 v VII. podlaží domu po Marii Krtkové.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 409/2003(14/1) 
25/2/2003 Markéta Knížková, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Markétě Knížkové, Str.I,  k b.j. o vel. 
1+4, 03, č.b.03 ve II. podlaží domu po Josefu Burdovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 410/2003(14/1) 
26/2/2003  Dana Stripačuková, Str.I,  přechod nájmu bytu 
I. Nepotvrzuje   
přechod nájmu bytu Daně Stripačukové,  Str.I,  k b.j. o vel. 1+3,  č.b. 09 ve III. podlaží domu 
v ul. Obránců míru 1256/Str.I,  po Štěpánu Stripačukovi, neboť v daném případě nejsou 
splněny zákonné podmínky.    
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele  o rozhodnutí rady města.   
 
Usnesení č. 411/2003(14/1) 
27/2/2003 Jana Brožová, Str.II,  Eduard Brož, Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Rozhodla  
odložit předmětnou žádost a požádat Janu Brožovou a Eduarda Brože o písemné vyjádření 
k jejich podání,  neboť v daném případě pro posouzení věci nejsou některé okolnosti zcela 
zřejmé.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.  
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Usnesení č. 412/2003(14/1) 
28/2/2003 Kateřina Sokolová, Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Rozhodla  
odložit předmětnou žádost, neboť v daném případě nedošlo ze strany společného nájemce 
k doplnění podání, aby ve věci mohlo být rozhodnuto v souladu se zákonem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 413/2003(14/1) 
29/2/2003 Naděžda Kohoutková, Str.I,  přechod nájmu bytu 
I. Rozhodla  
uzavřít s Naděždou  Kohoutkovou, Str.I, smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+4 č.b. 05  ve IV. 
podl. domu v souladu s usn. RM č. 497/2002.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít s jmenovanou smlouvu o nájmu bytu a 
pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 414/2003(14/1) 
30/2/2003 Lenka Vonešová, /Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Lence Vonešové, Str.I,  k b.j. o vel. 
3+0,  č.b.113 ve III. podlaží domu po Josefu Vonešovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 415/2003(14/1) 
32/2/2003 Uvolněná bytová jednotka o vel. G, 1066/Str.I. 
I. Rozhodla  
uzavřít  smlouvu o nájmu bytu o velikosti G, č.b. 14, ve IV. podlaží domu č.p. 1066/Str.I, ul. 
Mlýnská s  Anzhelou Křivancovou, Str.I, (sezn/2002)  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v souladu s přijatými  
usneseními rady města a pověřuje starostu jejím podpisem.    
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
Usnesení č. 416/2003(14/1) 
34/2/2003    Rozhodnutí Rady města Strakonice  č. usn. 1107/2002 ve věci  vyřazení Marcely 
Bydžovské Str.I, ze seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2 v souvislosti s uzavřením 
smlouvy o nájmu bytu I. kat. o velikosti 1+1.,  k převzetí b.j. ze strany jmenované však nedošlo 
Tzv. odvolání  Marcely Bydžovské proti vyřazení ze seznamu uchazečů    
I. Rozhodla  
a) trvat na přijatém usnesení č. 1107/2002, jehož písemné znění Marcela Bydžovská osobně 
převzala.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 417/2003(14/1) 
35/2/2003 Obsazení bytů (dále jen uzavírání smluv o nájmu bytů) v souvislosti s přijatým 
usnesením RM č. 06/2002, 021120, týkající se vyjmutí uvolněných bytů v DPS v ul. Stavbařů  
č. p. 204, 205, 206 z fondu bytů zvláštního určení na byty startovací 
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I. Rozhodla:  
bytová komise navrhne RM konkrétního uchazeče o nájem bytu na uvolněné a  postupně 
uvolňované bytové jednotky v č.p. 204 – 206/Str.II, v ul. Stavbařů. Smlouvy o nájmu bytů 
budou uzavírány v souladu s přijatými Pravidly pro obsazování tzv. startovacích bytů ve 
vlastnictví města Strakonice  schválenými Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2003.  
Při podání žádosti musí žadatel uhradit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč 
 
Usnesení č. 418/2003(14/1) 
39/2/2003 Uvolněná bytová jednotka o vel. 1+1, 73/Str.II, 
I. Rozhodla  
uzavřít  smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.b. 01, TP podl.  domu č.p. 73/Str.II, ul. 
Bezděkovská s Lenkou Uhlíkovou Str.II, (sezn/2002)  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v souladu s přijatými  
usneseními rady města a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 419/2003(14/1) 
40/2/2003 Petra Nováková, Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Petře Novákové, Str.II,  k b.j. o vel. 
1+3,  č.b.19 v V. podlaží domu po Jarmile a Pavlu Novákových. 
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
4. Zápis ze sociální komise 
Usnesení č. 420/2003(13/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s přidělením bytu DPD, Jezerní 1281 paní Heleně Zlochové, Strakonice 
III. Souhlasí 
se schválením příspěvků z rozpočtu města pro rok 2003 organizacím uvedených v mat. 13/2 
 
5. A) Nákup 2 ks notebooků    
Usnesení č. 421/2003(14/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
nákup 2 kusů notebooků v ceně do 50.000 Kč/ks.  
 
B) Nákup 3 ks počítačů      
Usnesení č. 422/2003(14/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
nákup 3 kusů počítačů v ceně 20.745 Kč. Celkem 62.235 Kč 
 
C) Smlouvy na technickou podporu na programy Myslivecké a rybářské průkazy 
Evidence myslivosti a Evidence dopravních agend s firmou Yamaco 
Usnesení č. 423/2003(13/1) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
smlouvy na nákup technické podpory na programy firmy Yamaco: 
Myslivecké a rybářské průkazy 2000 Kč/rok 
Evidence myslivosti   1200 Kč/rok 
Evidence dopravních agend   5000 Kč/rok 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedených smluv  
 
6. Převody z  fondů p.o. ZŠ Poděbradova, pořízení DHM a DDHM, přijetí daru 
Usnesení č. 424/2003(14/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  

a) s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do provozu a to ve výši 34 tis. Kč  
      na  pořízení : 
      -   6 000,- Kč – úklidový mop do tělocvičny 
      -   3 000,- Kč rohože 
      - 25 000,- Kč lednice do školní jídelny 
b) s použitím fondu investičního ve výši 60 tis. Kč na pořízení lednice (nutno pro dodržení  
      hygienických předpisů) 
c) s přijetím sponzorského daru v hodnotě 1 110,- Kč – pomůcky pro výuku německého 
      jazyka od Agentury JIRCO s.r.o. 

 
7. Výkaz nákladů a tržeb činnosti MHD za r. 2002    
Usnesení č. 425/2003(14/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti MHD za r. 2002 
 
8. Pořízení DDHM příspěvkovými organizacemi MŠ U Parku a MŠ Lidická  
Usnesení č. 426/2003(14/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku 
a) MŠ U Parku: 

- síť na ochranu pískoviště v hodnotě 2 500,- Kč 
- scanner v hodnotě 2 800,- Kč 
S pořízením tohoto majetku nebylo při sestavování rozpočtu počítáno. Majetek bude 
pořízen z prostředků určených na provoz. 

b) MŠ Strakonice, Lidická 625: 
    - pořízení stolku pod počítač v hodnotě 3 000,- Kč pro odloučené pracoviště ŠJ Školní ul. 

S pořízením tohoto majetku nebylo při sestavování rozpočtu počítáno. Majetek bude 
pořízen z prostředků určených na provoz. 

 
9. Hrad Strakonice – využití a obnova městské části    
Usnesení č. 427/2003(14/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) s využitím městské části hradu Strakonice takto: 
- obřadní síň s potřebným zázemím 
- základní umělecká škola, Šmidingerova knihovna a Muzeum středního Pootaví  
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- víceúčelový sál s potřebným zázemím 
- zbývající prostory vyčlenit pro další funkce, podporující kulturně vzdělávací charakter   
  areálu včetně nezbytného inženýrského a technického zázemí. 
b) s objednáním objemové studie u architektonické kanceláře R projekt 07, Třebohostická 14, 
Praha 10. 
c) s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města z kapitoly projekty ve výši 50.000,-Kč 
na objemovou studii 
 
10. TS s.r.o. – jmenování člena výběrové komise      
Usnesení č. 428/2003(13/7) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Ing. Švehlu (náhradníka Ing. Nikodéma) za město Strakonice členy výběrové komise pro 
následující výběrová řízení: 
a) - rekonstrukce zdr. instalace a soc. zařízení včetně měření SV – ul. Bezručova 632 
- rekonstrukce elektroinstalace – ul. M. Alše 763, 764, 765, 766 
- rekonstrukce střechy – ul. Spojařů 1222 
- rekonstrukce střechy – ul. U Markéty 57 a 58 
Výběrové řízení se koná dne 24.3.03 
 
b) – výměna vchodových dveří – ul. U Markéty 57 a 58 
- odbourání komínů – ul. M. Alše 763-766, 777-780, 788-790 
- rekonstrukce elektroinstalace – ul. Bezděkovská 156 
- oprava spár ve stěnách panel. domů – ul. Obránců míru 1255-1257 
- osazení regulace ÚT – ul. U Markéty 57-58 
Výběrové řízení se koná dne 31.3.03 
 
11. VÚ 4312 – konání vojenské přísahy        
Usnesení č. 429/2003(13/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s konáním slavnostní vojenské přísahy ve Strakonicích s : 
- provedením slavnostní vojenské přísahy na Velkém náměstí dne 8.8. 2003 od 10,00 hod. 
- uzavřením Velkého nám. a přilehlých prostorů v čase od 8,00 do 11,30 hod. 
- přeletem vrtulníků Armády ČR v čase 10,00 – 10,15 hod 
- statickým vystavením vojenské techniky v prostoru tribuny v čase od 8,00 do 11,30 hod. 
- uzavřením Velkého nám. a přilehlých prostorů k provedení generálního nácviku přísahy   
  (bez přeletu vrtulníků a vystavení techniky) dne 7.5. 03 v čase od 17,45 do 20,00 hod 
 
12. TS s.r.o - rekonstrukce objektu Zvolenská 805 (náhradní ubytování)   
Usnesení č. 430/2003(13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým návrhem 
II. Schvaluje 
přechodné přestěhování stávajících  nájemců objektu Zvolenská 805dle předloženého návrhu 
 
13. Zápis ze 3. jednání Komise pro kulturu a CR      
Usnesení č. 431/2003(13/3) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
ke schválení předložená pravidla pro poskytování grantů města Strakonice a popř. předkládá 
k následnému schválení ZM.  
II. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- Dětskému domovu a Speciální škole, Školní 319, 
387 01  Volyně. Příspěvek bude použit na akci „Miss dětských domovů“, která se uskuteční 
v Domě kultury Strakonice.  
III. Souhlasí  
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 10 000,-- Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 417, 
Strakonice. Příspěvek bude použit na zajištění výše uvedených akcí.  
IV. Souhlasí  
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2000,- obci Hajská. Příspěvek bude použit na zajištění 
akce Den dětí. 
V. Souhlasí  
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 15 000,-- Muzeu středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice. 
Příspěvek bude použit na zajištění akcí Šlechtický interiér v obrazech a Květinové aranžmá 
v historickém interiéru. 
VI. Souhlasí  
s prezentací města na Výstavě tří zemí, která se uskuteční v Linzi ve dnech 26. 4. – 4. 5. 2003. 
VII. Souhlasí  
s prezentací města na veletrhu v hornorakouském Riedu, která se uskuteční ve dnech 30. 8. – 
7. 9. 2003. 
VIII. Ukládá  
odboru rozvoje jednat o prezentaci na těchto veletrzích a zajistit vše potřebné. 
 
14. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 432/2003 
Rada města po projednání 
I.  Nesouhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
Duben – květen – Hudební produkce  – Founě Josef, Strakonice -  v KASHE club, Hraniční 
359, Strakonice  od  22,00 – 4,00 hodin vždy v pátek a v sobotu. 
 
15. Členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 
Usnesení č. 433/2003 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
členství tajemníka MěÚ Strakonice Ing. Karla Sekničky ve Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů 
II. Souhlasí 
s úhradou členských příspěvků za rok 2003 ve výši Kč 500 z položky 5167 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 
 
 


