
 
- 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  18. jednání Rady města Strakonice 
konané 23. 4. 2003 v prostorách hradu  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 
 
Prohlídka prostor městské části strakonického hradu 
 
1. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování odborného posudku možného    
    ohrožení lokality „Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových   
    opatření 
                            Usnesení č. 545/2003 
2. Jednostupňový prováděcí projekt „Úprava dvora bytových domů na křížení ulic   
     Husova a Mírova 
                            Usnesení č. 546/2003 
3. Propagační tašky města Strakonice 
                            Usnesení č. 547/2003 
4. Zajištění návštěv z partnerských měst (1.-5.5.03)      
                            Usnesení č. 548/2003 
5. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 549/2003 – 563/2003 
6. Změny jízdních řádů MHD 
                            Usnesení č. 564/2003 
7. Smlouva o poskytování technické podpory k programovému vybavení Cityware 
                            Usnesení č. 565/2003 
8. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zápůjčky  
    věcí movitých 
                            Usnesení č. 566/2003 
9. Veřejnoprávní smlouva (oblast sociální) 
                            Usnesení č. 567/2003 
10. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků 
                            Usnesení č. 568/2003 
11. Užívání stánku na pozemku p.č. 1315/1 v k.ú. Strak. – p. Brušák - informace  
                            Usnesení č. 569/2003 
12. Odpis pohledávek města 
                            Usnesení č. 570/2003 
13. Dohoda s veterinárním lékařem – odborný dohled     
                            Usnesení č. 571/2003 



14. Revokace usnes. RM č. 503/2003 (výše nájemného v DPS Jezárky)   
                            Usnesení č. 572/2003 
15. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku      
                            Usnesení č. 573/2003 
16. Klub Svazu CO – žádost o zajištění dopravy    
                            Usnesení č. 574/2003 
17. Udělení plné moci – JUDr. Petr Szabo 
                            Usnesení č. 575/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   18. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 16,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
 
 
 
- Prohlídka prostor městské části strakonického hradu 
Ve 14,30 se sešli členové RM a členové ZM k prohlídce městské části strakonického hradu 
včetně prostor, které dosud nebyly využity a zpřístupněny. 
(prohlídky se zúčastnili: ing. Vondrys, ing. Pavel, Z. Tomšovicová, ing. Joza, ing. Šíp, MVDr. 
Vondřička, PhDr. Říhová, MUDr. Chod, ing. Treybal, MUDr. Vávra, RNDr. Havel, Mgr. 
Parkosová, PhDr. Šimek, p. Šrámek) 
 
 
1. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování odborného posudku možného    
    ohrožení lokality „Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových   
    opatření 
Usnesení č. 545/2003 (18/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování odborného posudku možného ohrožení 
lokality „Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 

1. pořadí – Ing. Martin Kejha, 323 18 Plzeň 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 190 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
2. Jednostupňový prováděcí projekt „Úprava dvora bytových domů na křížení ulic   
     Husova a Mírová 
Usnesení č. 546/2003 (18/5) 
Rada města po projednání 



I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Úprava dvora bytových domů na křížení ulic Husova a Mírová ve Strakonicích“ 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Zdena Tomšovicová, Ing. Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
Ing. Jaroslav Brůžek 

a náhradníky: Ing. Pavel Vondrys, Ing. Pavla Kyšperská, Ing. Jaroslav Houska, Ing. Jaroslav 
Bašta, Ing. Václav Býček 
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Atelier A ČR, s r.o., Vnoučkova 517, 142 00 Praha 4 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, ateliér A 32, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00, Praha 2 
Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení na vypracování jednostupňového 
prováděcího projektu „Úprava dvora bytových domů na křížení ulic Husova a Mírová ve 
Strakonicích“ 
 
3. Propagační tašky města Strakonice 
Usnesení č. 547/2003 (18/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby propagační tašky města Strakonice byly zadány a náklady zaplaceny z prostředků 
Infocentra – MěKS Strakonice 
 
4. Zajištění návštěv z partnerských měst (1.-5.5.03)      
Usnesení č. 548/2003 (18/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uvolněním částky do Kč 25 000,- z recipročního fondu na zajištění pobytu delegací 
z partnerských měst Ijsselstein a Lengnau. Návštěva se uskuteční ve dnech 1.-5. května 2003.  
 
5. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 549/2003 (18/14) 
1)  Dodatek ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kanalizace Prácheňská ulice, Strak.“. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kanalizace Prácheňská 
ulice, Strakonice“ mezi městem Strakonice a firmou PROTOM s.r.o., přičemž předmětem 
dodatku bude úprava čl. V. Platební podmínky. Článek bude upraven tak, že : „… Práce 
budou hrazeny pouze zálohově, vyúčtování bude provedeno po dokončení stavby. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
 



Usnesení č. 550/2003 (18/14) 
2)  Smlouva o podstoupení práv a povinností ze stavebního povolení na akci „Inženýrské sítě 
– horkovod, veřejné osvětlení, el. vedení NN a VN v zóně Jezárka“. 
RM v souvislosti s realizací stavby „Inženýrské sítě – horkovod, veřejné osvětlení, el. vedení 
NN a VN v zóně Jezárka“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení“ mezi Jihočeskou 
energetikou a.s. a městem Strakonice na tuto akci. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 551/2003 (18/14) 
3) 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 uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemků dle KN p.č. 1250/21, 1255/3 a st. 
2840 v k.ú. Strakonice za účelem výjezdu a vjezdu  k potravinovému marketu LIDL ve 
Strakonicích za roční nájemné za 1 m2 ve výši 95,- Kč/m2/rok, s úhradou ročního nájemného 
vždy na jeden rok dopředu. Celková výše ročního nájemného je při 315 m2  29.925,- Kč. 
Doba nájmu bude sjednána na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
III. Nedoporu čuje ZM 
vyhlášení záměru na prodej části pozemků dle KN p.č. 1248/3, 1250/21, 1255/3 a st. 2840 v 
k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 552/2003 (18/14) 
4) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1296/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek  p.č. dle KN st. 251 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Žadatel :  Radek Věženský,  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1296/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN st. 251 v k.ú Dražejov u 
Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 553/2003 (18/14) 
5) Movitý majetek v objektu ubytovny Zvolenská 805 
I. Bere na vědomí 
informaci, týkající se naložení s majetkem města Strakonice v objektu Zvolenská 805, který je 
vypůjčen na základě smlouvy  Technickým službám s.r.o. Strakonice. 
 
Usnesení č. 554/2003 (18/14) 
6) Pronájem areálu Zahradnictví U Blatenského mostu ve Strakonicích  
I. Souhlasí  
s pronájmem areálu Zahradnictví U Blatenského mostu ve Strakonicích panu Josefu Maškovi, 
bytem Mirotice 250, za účelem provozování zahradnictví, za nájemné ve výši 3.000,- 
Kč/měsíc první tři měsíce nájmu, další období 6.000,- Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.  
 



II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 555/2003 (18/14) 
7) Žádost Ústavu sociálních služeb v Jindřichově  Hradci   
I. Souhlasí 
s prodloužením doby nájmu ve Smlouvě ze dne 19.12.2002 uzavřené mezi městem Strakonice 
a ÚSS v Jindřichově  Hradci  na pronájem NP v objektu Zvolenská 805 ve Strakonicích  
(ubytovna pro marginální skupiny občanů)  na dobu od  30.4.  do 28.5.2003.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
Usnesení č. 556/2003 (18/14) 
8) Karel Hůzl, advokát, U Markéty 58, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 22.5.1994, doba nájmu bude ukončena ke dni 
30.4.2004. Další pronájem bude řešen dle standardních pravidel  
 
Usnesení č. 557/2003 (18/14) 
9) Žádost p. Dáši Mojenové  
I. Nesouhlasí  
s uložením movitého majetku a s uzavřením dohody o uložení movitých věcí  ve vlastnictví p. 
Dáši Mojenové do nebytových prostorů města Strakonice Na Ostrově 131 ve Strakonicích.  
 
Usnesení č. 558/2003 (18/14a) 
10)  Žádost o povolení instalace antény pro přenos internetu na anténní stožár na domě čp. 
447 v Luční ul., Strakonice. Žadatel : Milan Vadlejch, Strakonice. 
I. Souhlasí  
s instalací antény pro přenos internetu na anténní stožár na domě čp. 447 v Luční ul., 
Strakonice. Souhlas je podmíněn tím, že nebude narušen příjem přes stávající anténní systém. 
V případě zhoršené kvality příjmu přes stávající anténní systém, bude anténa žadatele pana 
Milana Vadlejcha Strakonice, na jeho náklady odstraněna. 
 
Usnesení č. 559/2003 (18/14a) 
11) Pronájem NP v organizaci STARZ Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem NP ve Sportovní hale, Máchova 1113,  Strakonice o výměře 48 m2 vpravo od 
hlavního vchodu následující žadatelce za podmínek níže uvedených: 
- p. Valerie Fliegerová, bytem Drachkov  Strakonice, za účelem provozování TIP SPORTU  
s barem, za nájemné ve výši 24.000,- Kč/ročně (tj. 500,- Kč/m2/rok), náklady spojené 
s užíváním NP (el. energie, topení, vodné a stočné) jsou stanoveny částkou 24.000,- Kč/ročně,  
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-měsíční, v případě neplacení 
nájemného výpovědní lhůta 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 560/2003 (18/14a) 
12) Výběrové řízení na investorsko inženýrskou činnost stavby „LÁVKA PŘES ŘEKU 
VOLYŇKU VE STRAKONICÍCH “. 
I. Souhlasí  



s předloženou „ Zprávou o posouzení nabídek“ komise na investorsko inženýrskou činnost 
stavby: Lávka přes řeku Volyňku ve Strakonicích a zadat zakázku firmě Pragoprojekt,a.s. jež 
jako jediná podala nabídku, s tím, že se sníží doba plnění dle předpokládané skutečnosti (tj. 
občasný dozor cca 2 dny v týdnu) při zachování sazby 500,-Kč/hod dle podané nabídky. 
1.  místo    
PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 50, 370 01 České Budějovice, IČ:  452 72 387 
Cena bez DPH : 50 dní x 8 hod. x 500,- Kč/hod. = 200.000,- Kč 
5 % DPH :                                                                  10.000,- Kč 
Cena včetně DPH  :                                                  210.000, Kč 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě firmou PRAGOPROJEKT, 
a.s.Čechova 50, 370 01 České Budějovice 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy 
 
Usnesení č. 561/2003 (18/14a) 
13) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice.  
Žadatel : Andrea a Petr Janusovi, Virt 386 01 Strakonice.  
RM v souvislosti s realizací přípojek vody, kanalizace a plynu pro „Novostavbu rod.domu na 
pozemku č.kat. 1092/14 ve Strakonicích – Dražejově“  
I. Souhlasí 
s uložením přípojek vody, kanalizace a plynu do pozemku v majetku města Strakonice parc.č. 
dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 562/2003 
14) Projektové práce na přípojky horkovodu, vody a kanalizace pro rodinné domy - parcely 
A, B, C v lokal. Jezárky a rezervní pozemek (západně od DPS) 
I. Souhlasí 
s provedením projektové dokumentace týkající se přípojky horkovodu, vody a kanalizace pro 
rodinné domy - parcely A, B, C v lokal. Jezárky a rezervní pozemek (západně od DPS) firmou 
TMS PROJEKT Strakonice, ing. Ttreybal za cenu 15.000,- 
 
Usnesení č. 563/2003 (17/7) 
15) ZTV Jezárka – Dodatek č. 3 - PRIMA Strakonice. 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č.3 se společností Prima a.s. Strakonice na dodávku písku potřebného 
pro násypy v kubatuře určené výkazem výměr v projektové dokumentaci, tzn. 800 m3 písku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.     
 
6. Změny jízdních řádů MHD 
Usnesení č. 564/2003 (18/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou jízdních řádů MHD dle předloženého návrhu (linky č. 385001 a č. 385002) k 15.6. 
2003 
 
 



7. Smlouva o poskytování technické podpory k programovému vybavení Cityware 
Usnesení č. 565/2003 (18/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a  firmou Geovap spol.s r.o. na poskytování 
technické podpory k programovému vybavení MIS Cityware, přičemž cena na jedno čtvrtletí 
činí paušální částku 5 % z aktuální ceny dle ceníku zhotovitele (zvýšené o DPH podle 
zákonných sazeb). První platba bude pro 2. čtvrtletí 2003 a činí 31 132,50 Kč (viz smlouva). 
(Pro dodávku ekonomické agendy bude uzavřena další smlouva o TP s firmou PVT).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
8. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zápůjčky  
    věcí movitých 
Usnesení č. 566/2003 (18/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce movitých věcí, evidenč. č. 30/18100/03, s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž předmětem této smlouvy je bezplatné 
zapůjčení věcí movitých (230 ks) k užívání na dobu 1 roku 
 
9. Veřejnoprávní smlouva (oblast sociální) 
Usnesení č. 567/2003 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v souladu s ustanovením § 63 a násl. zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění s obcí Radomyšl 
 
10. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků 
Usnesení č. 568/2003 (18/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcemi ve 
správním obvodu města Strakonice, a to: Slaník, Katovice, Novosedly, Mutěnice, 
Třebohostice, Pracejovice, Radomyšl, Radošovice, Přešťovice, Skály, Hlupín, Kalenice, 
Únice, Kladruby, Osek, Střelské Hoštice, Čejetice, Doubravice, Jinín. Dle těchto smluv bude 
město Strakonice zajišťovat projednání uvedených přestupků pro tyto obce za úhradu nákladů 
ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
 
11. Užívání stánku na pozemku p.č. 1315/1 v k.ú. Strak. – p. Brušák - informace  
Usnesení č. 569/2003 (18/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o prodejně ovoce a zeleniny na poz. p.č.st. 3555 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, část poz. p.č. 1315 k.ú. Strakonice (u nemocnice ) – p. Václav Brušák a 
dalším postupu stavebního úřadu 



12. Odpis pohledávek města 
Usnesení č. 570/2003 (18/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
odepsat pohledávky města uvedené v přiloženém materiálu. Jedná se o pohledávky, které 
město převzalo v souvislosti se zánikem OkÚ Strakonice, přičemž pohledávky jsou buď již 
promlčené, popř. nařízená exekuce byla bezvýsledná.  
II. Rozhodla 
odepsat pohledávky města vznikající z titulu neuhrazených blokových pokut uložených 
městskou policií (pokuty do výše max. 1.000,- Kč), jestliže ve věci každé takto vzniklé 
pohledávky proběhlo či proběhne exekuční řízení, jehož výsledkem je či bude pravomocné 
rozhodnutí o zastavení exekuce (zejména pro absenci postižitelného majetku) nebo o 
zamítnutí návrhu na exekuci.   
 
13. Dohoda s veterinárním lékařem – odborný dohled    
Usnesení č. 571/2003 (18/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody s veterinárním lekářem MVDr. Markem Vondřičkou, Strakonice 
z důvodu odborného dohledu při odchytu toulavých a zaběhnutých psů 
 
14. Revokace usnes. RM č. 503/2003 (výše nájemného v DPS Jezárky)   
Usnesení č. 572/2003 (18/17) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 503/2003   
II. Rozhodla 
uplatnit v nájemních smlouvách za pronájem bytů v DPS v Rybniční ul. č.p. 1283 ve 
Strakonicích maximální základní měsíční nájemné (tj. 16,88 Kč/m2) ke dni 23.4.2003 s tím, 
že výše nájemného bude upravována dle příslušného cenového předpisu. 
 
15. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých    
     omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku      
Usnesení č. 573/2003 (18/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 1.5.2003 – Večer s hudbou a tancem – ČSSD – v kavárně hotelu Bílý vlk, od 
22,00 hod. do 24,00 hod. 
 
16. Klub Svazu CO – žádost o zajištění dopravy    
Usnesení č. 574/2003 (14/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím vozidla Sharan (v majetku MěÚ Strak.) a s úhradou pohonných hmot, Klubu 
Svazu civilní obrany Strakonice, pro vítězně družstvo ZŠ Cehnice (bylo delegováno za ČR), 
na mezinárodní soutěž mladých záchranářů, která se uskuteční v Rožňavě (Slovenská 
republika). Jedná se o dny 20. – 23.5.03 
 
 



17. Udělení plné moci – JUDr. Petr Szabo 
Usnesení č. 575/2003 (18/19) 
Rada města po projednání 
I. Uděluje 
plnou moc advokátovi JUDr. Petru Szabo, se sídlem AK Strakonice, Komenského 373, 
k zastupování a jednání jménem města Strakonice v níže uvedených právních věcech 
projednávaných u Okresního soudu ve Strakonicích: 
účastník   č.j.   předmět řízení 
1) Jiří Hanzlík                      - 17E 32/2003  - zaplacení 119.619,- Kč s  přísl. 
2) Juraj Végh                        - 9E 399/2002       - zaplacení 24.464,- Kč s  přísl. 
3) Luděk Hesoun                 - 9E 441/2002       - zaplacení 5.307,- Kč s  přísl. 
4) Taťjana Urbánková         - 9E 423/2002  - zaplacení 13.456,- Kč s  přísl. 

- 6 C 19/2003  - o vyklizení bytu 
5) Ladislav Bandy               - 9E 373/2001        - zaplacení 38.084,- Kč s  přísl. 
6) Václav Karvánek            - 9E 312/2001        - zaplacení 14.520,- Kč s  přísl. 
                                              - 9E 23/2003          - zaplacení 11.065,- Kč s  přísl. 
7) Václav Novák                 - 9E 440/2002        - zaplacení 7.542,- Kč  s přísl.  
                         - E 1284/2000        - zaplacení 6.464,- Kč s  přísl. 
              - 9E 24/2003          - zaplacení 4.950,- Kč  
              - 8E 4/2003            - vyklizení obytné místnosti 
8) Antonín Pavelka             - 9E 14/2003          - zaplacení 4.950,- Kč 
              - E 1063/2000        - zaplacení 36.677,- Kč s  přísl. 
                                              - 9E 204/2002         - zaplacení 36.332,- Kč s  přísl. 
              - 10E 465/2001       - zaplacení 36.332,- Kč s  přísl. 
9) Jaroslav Kohout              - 9E 420/2002         - zaplacení 26.390,- Kč s  přísl. 
10) Růžena Špírková              - 9E 370/2002         - zaplacení 4.800,- Kč s  přísl. 
    - 9E 376/2002        - zaplacení 9.701,- Kč s  přísl. 
               - 9E 190/2001         - zaplacení 10.304,- Kč s  přísl. 
11) František Marek               - 8E 1/2003            - VR vyklizením bytu 
12) Jiřina Konopková             - E 1641/2000        - zaplacení 17.723,- Kč s  přísl. 
13) Miloslav Jíleček               - E 961/98              - zaplacení 22.097,- Kč s  přísl. 
14) Petr Bůžek                        - 9E 225/2002        - zaplacení 2.839,- Kč s  přísl 
15) Jan Strakoš                       - 9E 168/2003        - zaplacení 13.113,- Kč s  přísl. 
16) Iveta Rybáková              - 9E 460/2002        - zaplacení 199.619,- Kč s  přísl. 
17) Jaroslav Jiran                   - 25E 1424/2001    - zaplacení 2.725,- Kč s  přísl. 
18) Ing. Roman Douša           - 9E 61/2003          - zaplacení 41.910,- Kč s  přísl. 
19) Roman Novotný             - 9E 109/2003        - zaplacení 50.437,- s přísl.  
20) manž. Pavel a Jana Čížkovi  

- 4C 38/2003     - návrh na PR pro 16.650,- Kč s  přísl. 
21) manž. Pavel a Zuzana Lukešovi 
             - 8 E 90/2002         - VR vyklizením bytu 
22) Bublíkovi                       - 8E 6/2003          - vyklizení obytné místnosti 
23) manž. Věra a Milan Rychtářovi                  - o přivolení k  výpovědi z  nájmu bytu 
24) Jana Holeksová  - 6 C 261/2002 - zaplacení 21.511,70 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných plných mocí 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


