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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  21. jednání Rady města Strakonice 
konané 14. 5. 2003 v kanceláři starosty 

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

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

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Zřízení Rady školy při ZŠ a MŠ Povážská   
                            Usnesení č. 624/2003 
2. Pronájem prostor pro Speciální školy  
                            Usnesení č. 625/2003 
3. Pořízení DDHM a DDNHM p.o. ZŠ F.L.Čelakovského, MŠ Lidická    
                            Usnesení č. 626/2003 
4. Rozpočtová opatření č. 19, 20     
                            Usnesení č. 627/2003 
5. Majetkové záležitosti                
                   Usnesení č. 628/2003 – 663/2003 
6. TS s.r.o. – úhrada odměny za zastupování   
                            Usnesení č. 664/2003 
7. MěKS – ukončení nájemní smlouvy 2x    
                            Usnesení č. 665/2003 
8. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu     
                            Usnesení č. 666/2003 
9. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 667/2003 
10. STARZ – jmenování zástupců do komise pro VŘ „Zimní stadion – odvlhčování“ 
                            Usnesení č. 668/2003 
11. Vyúčtování návštěvy delegací z partnerských měst  
                            Usnesení č. 669/2003 
12. Prezentace města Strakonice v časopisech cestovního ruchu 
                            Usnesení č. 670/2003 
 
 
Zahájení jednání 
   21. 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. Zřízení Rady školy při ZŠ a MŠ Povážská   
Usnesení č. 624/2003 (21/1) 
Rada města po projednání 
I.  Zřizuje 
15ti člennou Radu školy při ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263  
II. Jmenuje 
za zřizovatele 2 členy rady : Miluše Vacková, Hana Vaňková 
III.  Bere na vědomí, 
že členy rady byli zvoleni za zákonné zástupce žáků : 
1. Ing. Pavel Kuncl, Strakonice  
2. MUDr. Pavla Ježková, Strakonice  
3. Iva Kačírková, Strakonice  
4. Ing. Miloš Hynek, Strakonice 
5. Jitka Michaliková, Strakonice 
za pedagogické pracovníky : 
1. Danuše Račáková, Strakonice  
2. Alena Hůlovcová, Strakonice  
3. Hana Chovítková, Dražejov, Strakonice 
4. Václav Pletka, Strakonice  
5. Marie Kutheilová, Strakonice 
IV. Vydává 
zřizovací listinu Rady školy při ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 
V. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
2. Pronájem prostor pro Speciální školy  
Usnesení č. 625/2003 (21/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru (od 10. až 11. měsíce 2003) na pronájem nebytových prostor v suterénu 
a v I. a III. podlaží budovy Tovární 220, Strakonice,  na dobu 1 roku 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vyhlásit záměr na pronájem NP v budově Tovární 220, Strakonice   
 
3. Pořízení DDHM a DDNHM p.o. ZŠ F.L.Čelakovského, MŠ Lidická    
Usnesení č. 626/2003 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pořízením: 
a) drobného dlouhodobého nehmotného majetku   ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice – 
     5 ks licencí Zákony ČR na CD v celkové hodnotě 19 800,- Kč (licence poskytuje firma 
     Arnet Ostrava pro školy zdarma) 
b) drobného dlouhodobého hmotného majetku MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 – nerezový 
    dvoudřez  pro přípravu masa a zeleniny ve školní kuchyni, v hodnotě 12.400,- Kč(vybavení   
    odpovídá současným hygienickým normám a bude hrazeno z fondu rezervního) 
 
4. Rozpočtová opatření č. 19, 20     
Usnesení č. 627/2003 (21/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
a) s RO č. 19 - navýšení rozpočtu o  35 000,- Kč - na zvýšení příspěvku na provoz MŠ 
Lidická 625 – pořízení 2 ks bezdotykových vodovodních baterií (požadavek hygieny) a nerez 
vozíku na rozvoz obědů. V příjmech bude RO kryto z prostředků z minulých let. 

b) s RO č. 20 - navýšení rozpočtu o 24 000,- Kč - na opravu vozidla MP po havárii ze dne 
11.2. 2003.  V příjmech bude rozpočtové opatření kryto z pojistného plnění. 
 
5. Majetkové záležitosti                
Rada města po projednání 
Usnesení č. 628/2003 (21/5) 
1) Pan Jiří Kaša, Strakonice  - vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 320/1  se stavbou rodinného domu na pozemku 
žadatele p.č. 320/212 a st. 506, vše v k.ú. Přední Ptákovice. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 629/2003 (21/5) 
2) Paní Maříková, 1. máje 1140, Strakonice – stavební úpravy – rozšíření sklepa 
I. Souhlasí 
s rozšířením sklepa přináležící k pronajatému bytu  paní Maříkové, 1. máje 1140, Strakonice . 
Sklep bude rozšířen o cca 25 cm x 120 cm. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní 
náklady žadatele paní Maříkové, Strakonice – nájemce bytu. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas  stavebního úřadu. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na 
finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude sklep  uveden do 
původního stavu. 
 
Usnesení č. 630/2003 (21/5) 
3) Jaromír a Lenka Kyznarovi, firma Kovosvar, Písecká 1314, Strakonice – vyjádření z titulu 
majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1342/1 v k.ú. Strakonice  s novostavbou malého 
skladu technických plynů – jako provozní součástí fy KOVOSVAR na pozemku p.č. 1546 v 
k.ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 631/2003 (21/5) 
4a) Paní B. Dejmková, Strak. – vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 580/4  v k.ú. Strakonice – Husova ulice souhlasí s 
přestavbou nebytových prostorů na garáž na pozemku žadatele p.č. st. 436 v k.ú. Strakonice, 
pro paní Dejmkovou, Strakonice.Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a 
Policie ČR 
 
Usnesení č. 632/2003 (21/5) 
4b)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Husova přes pozemek p.č. dle KN 580/4 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice k nemovitosti žadatelky čp. 345 na pozemku p.č. 
dle KN st.436 v k.ú. Strakonice. Žadatelka : Bohuslava Dejmková, Strakonice I 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Husova přes pozemek p.č. dle KN 580/4 v  k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice k nemovitosti žadatelky čp. 345 na pozemku p.č. dle 
KN st.436 v k.ú. Strakonice. Sjezd požadován v souvislosti se změnou užívání nebytových 
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prostor na garáž. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie, souhlasem 
městského architekta a vyjádřením správců inženýrských sítí . 
 
Usnesení č. 633/2003 (21/5) 
5) Ing. Josef Veselka, Dagmar Veselková, Strak – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou, kdy stávající bytové jádro bude nahrazeno novým ve stávajících 
rozměrech z pórobetonových příčkovek Hebel tl. 50  a 100 mm. Stavební úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady  žadatelů. 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. 634/2003 (21/5) 
6) Ekonomické služby-BH, U Markéty 58, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy – otočné 
reklamní hodiny – vyhlášení záměru  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 94 v k.ú. Nové Strakonice za účelem 
zřízení otočných reklamních hodin. 
 
Usnesení č. 635/2003 (21/5) 
7) Ekonomické služby-BH, U Markéty 58, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy pro 
velkoplošnou venkovní reklamu – vyhlášení záměru 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice za účelem 
umístění velkoplošné venkovní reklamy. 
 
Usnesení č. 636/2003 (21/5) 
8) Pan Josef Tříska, Strakonice – pronájem tržnice v lokalitě pod Hvězdou v době konání 
poutě – vyhlášení záměru 
I. Souhlasí 
s  vyhlášením záměru na krátkodobý  pronájem (cca 1 týden) části pozemku p.č. 97/1 o 
výměře cca 950 m2. 
 
Usnesení č. 637/2003 (21/5) 
9) ŠPERL,  Projektová a inženýrská činnost, Písecká 893, Strakonice – žádost o souhlas se 
stavbou DČOV 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků v k.ú. Nové Strakonice  s výstavbou domovní čistírny 
odpadních vod na pozemku p.č. 161/2 v k.ú. Nové Strakonice. DČOV bude sloužit pro 
odkanalizování sezóně obývaného rekreačního domku. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 638/2003 (21/5) 
10) Andrea a Petr Janusovi, Virt – vyjádření z titulu sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1293/1 v k.ú. Dražejov s výstavbou rodinného 
domku na pozemku žadatelů p.č. 1092/14 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
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Usnesení č. 639/2003 (21/5) 
11) JAPAJO, s.r.o., Čelakovského 1124, Strakonice, zastoupená jednatelkou Jaroslavou 
Kůgelovou – pronájem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Strakonice za účelem 
zřízení obslužné „zahrádky“. 
HLASOVÁNO: pro 6, proti 1 – schváleno 
 
Usnesení č. 640/2003 (21/5) 
12) František Vodák mladší, Strak - dopis týkající se situace v ulici Trachtova 
I. Bere na vědomí 
dopis od pana Fr. Vodáka mladšího, týkající se dopravní situace v ulice Trachtova a prodeje 
pozemku p.č. st. 37, 37/2 a 36/26 v k.ú. Přední Ptákovice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru sdělit panu Vodákovi, že prodej výše uvedených pozemků byl schválen 
zastupitelstvem města Strakonice. V případě, že budou splněny všechny podmínky prodeje 
uvedené ve smlouvě mezi Městem Strakonice manželi Kovaříkovými, není důvod tuto 
smlouvu vypovědět. 
 
Usnesení č. 641/2003 (21/5) 
13)  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zároveň smlouvy o zřízení věcného břemene 
stavby Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve Strakonicích.   
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím Vltavy, s.p. na bezúplatné zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení smlouvy o věcném břemeni na stavbu Most přes řeku 
Otavu v Ellerově ulici ve Strakonicích podle skutečného provedení  dle geometrického plánu. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 642/2003 (21/5) 
14)  Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatelů p.č. dle KN 1092/14 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatelé : Andrea a Petr Janusovi, Strakonice 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatelů manželů Andrey a Petra 
Janusových  p.č. dle KN 1092/14 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 643/2003 (21/5) 
15)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Hraniční p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/61 v k.ú. Přední 
Ptákovice. Žadatel :   Václav Muchna, 386 01 Strakonice,   
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Hraniční p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/61 v k.ú. Přední Ptákovice 
z důvodu stávajícího podélného stání v ulici Hraniční a jeho kolize s případným vjezdem.  
 
 
 



 6

Usnesení č. 644/2003 (21/5) 
16)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Jedlová v Habeši přes pozemek p.č. dle KN 
1007/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice k nemovitosti žadatelky na 
pozemek p.č. dle KN st.265 a 1007/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatelka : Jana Kožíšková, 
Drahonice 389 01 Vodňany,  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Jedlová v Habeši přes pozemek p.č. dle KN 1007/5 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice k nemovitosti žadatelky na pozemek 
p.č. dle KN st.265 a 1007/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí . 
 
Usnesení č. 645/2003 (21/5) 
17)  Žádost o povolení elektrické přípojky vzduchem ze stávajícího stožáru JČE přes pozemek 
p.č. dle PK 955 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice k pozemku žadatele 
p.č. dle PK 935 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel : Pavel Bambásek, 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 elektrickou přípojkou vzduchem přes pozemek v majetku města p.č. dle PK 955. Lokalita 
není dle územního plánu  určena k zástavbě.  
 
Usnesení č. 646/2003 (21/5) 
18)  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení vjezdu na pozemek žadatele 
p.č. dle KN st.397 v k.ú. Nové Strakonice po pozemku v majetku města p.č. dle KN 615/12 
v k.ú. Nové Strakonice, tj. v místě areálu městské policie. Vjezd na pozemek byl žadateli 
umožněn už v minulých letech, ale nebyl ošetřen smlouvou o zřízení věcného břemene. Vliv na 
stavbu „ Areál městské policie“. Žadatel : Miroslav Kozák, 386 01 Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení vjezdu na pozemek žadatele p.č. dle 
KN st.397 v k.ú. N. Strakonice po pozemku v majetku města p.č. dle KN 615/12 v k.ú. N. Str.  
 
Usnesení č. 647/2003 (21/5) 
19)  Žádost o povolení průjezdu majitelů domu č.p. 279 přes pozemky v majetku města p.č. dle 
KN 615/12 a 612/8 v k.ú. Nové Strakonice na pozemek p.č. 612/7 v k.ú. Nové Strakonice, který 
je v držení majitelů domu čp. 279.  Žadatelé : Milan Flachs, Strakonice a Irena Eliášková, 
Štěkeň 
I. Nesouhlasí 
s průjezdem majitelů domu č.p. 279 přes pozemky v majetku města p.č.  dle KN 615/12 a 
612/8 v k.ú. Nové Strakonice na pozemek p.č. 612/7 v k.ú. Nové Strakonice, který je v držení 
majitelů domu čp. 279.  
 
Usnesení č. 648/2003 (21/5) 
20)  Žádost o povolení dočasné skládky vykopané zeminy na pozemku v majetku města 
(zatravněná plocha vedle komunikace Zeyerovo nábř.) v době od 3.5.2003 – 31.5.2003 
Žadatel : Vladimír Ondrejka, 386 01 Strakonice 
I. Souhlasí 
souhlasit s povolením dočasné skládky vykopané zeminy na pozemku v majetku města p.č. 
dle KN 584/1 v k.ú. Nové Strakonice (zatravněná plocha vedle komunikace Zeyerovo nábř.) 
v době od 3.5.2003 – 31.5.2003 za podmínky uvedení pozemku do původního stavu  . 
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Usnesení č. 649/2003 (21/5) 
21) Pronájem objektu čp. 220 Velké náměstí – bývalý bufet Koflík 
RM s ohledem na nabídnuté podmínky, které neplnily podmínky požadované městem: 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem objektu čp. 220 na Velkém náměstí ve Strakonicích panu Vo Huu Tam,  
Strakonice, za účelem zřízení China – bufetu, cenová nabídka 30.000,- Kč/měsíčně, tj. 
360.000,- Kč/rok. 
 
Usnesení č. 650/2003 (21/5) 
22) Pronájem části předmětu nájmu - objektu Velké nám. 141 Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem části objektu Velké nám. 141 ve Strakonicích třetí osobě a sice firmě Ing. Libor 
Šmída, Děčín , předmět podnikání – elektrická houpací atrakce, která by byla umístěna 
v objektu OD Maják.  
 
Usnesení č. 651/2003 (21/5) 
23) Bezplatná výpůjčka NP  
I. Souhlasí 
s bezplatnou výpůjčkou NP (společenské místnosti s příslušenstvím o celkové výměře 73,1 
m2)   v objektu požární zbrojnice v Modlešovících včetně movitého majetku (židle, stoly, 
kamna) žadateli Sboru dobrovolných hasičů v Modlešovicích za následujících podmínek: 
předmět výpůjčky bude využíván k příležitostnému pořádání akcí, např. schůzí apod. 
s občerstvením především pro místní občany, vypůjčené prostory by nebyly využívány jako 
klasický restaurační provoz. Vypůjčitel bude oprávněn poskytnout předmět výpůjčky do 
užívání třetí osobě (např. fyzické osoby k oslavě významných výročí, myslivecké sdružení 
apod.) za úhradu nákladů spojených s užíváním předmětu výpůjčky – elektrická energie, 
topení a sice takto: v letním období paušálně 100,- Kč/akci, v zimním období (NP vytápěny 
uhlím, které hradí město Strakonice) paušálně 300,- Kč/akci. Prostředky budou odváděny na 
účet města Strakonice určený finančním odborem. 
 
Usnesení č. 652/2003 (21/5) 
24)  Žádost p. Jiřího Švece, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
se snížením částky dlužného nájemného u nájemce NP Na Ostrově 131 ve Strakonicích p. 
Jiřího Švece, Strakonice. 
 
Usnesení č. 653/2003 (21/5) 
25) Odkanalizování Zadního Podskalí – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o dočasném pronájmu  
RM v souvislosti s realizací akce „Odkanalizování Zadního Podskalí“   
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy : 
1) o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přičemž finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene činí 10,- Kč/m2 plochy manipulačního pruhu vyznačeného v geometrickém 
plánu (celkem cca 7.000,- Kč), po realizaci stavby pak smlouvu o zřízení věcného břemene. 
2) o dočasném pronájmu, přičemž výše nájemného je stanovena na 7 Kč/m2/rok (tzn. po dobu 
stavby). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv s majiteli dotčených pozemků 
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Usnesení č. 654/2003 (21/5) 
26) Žádost o prodloužení kanalizačního řadu ve Starém Dražejově. Žadatel : Věženský Radek, 
Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s výstavbou kanalizačního řadu pro pozemek p.č. 120 v k.ú. Dražejov u Strakonic žadatele 
pana Radka Věženského na náklady města Strakonice. 
 
Usnesení č. 655/2003 (21/5) 
27) Vrácení nájemného za období červen – červenec 2002 -  nájemce paní Ludmila Míková,  
I. Nesouhlasí  
s vrácením nájemného za období červen – červenec 2002 z důvodu rekonstrukce bytu 1+1 
v domě č.p.278, ul. P. Bezruče. 
 
Usnesení č. 656/2003 (21/5) 
28) Žádost o spolufinancování střešní krytiny na domě č.p. 336 v ul. Klostermannova. 
I. Nesouhlasí  
se spolufinancováním střešní krytiny na domě č.p. 336 v ul. Klostermannova. 
 
Usnesení č. 657/2003 (21/5) 
29)  Žádost o povolení umístit na společný dvůr pískoviště, houpačku a květiny. Žadatelka : 
Ludmila Míková, Petra Bezruče 287, Strakonice. 
I. Souhlasí  
s umístěním pískoviště, houpačky a květin na společný dvůr u domu čp. 287, ul. Petra 
Bezruče na vlastní náklady žadatelky. Za údržbu, úklid a bezpečnost je zodpovědná žadatelka 
paní Ludmila Míková, Petra Bezruče 287, Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 7– schváleno 
 
Usnesení č. 658/2003 (21/5) 
30) Teplárna Strakonice a.s. – žádost o povolení vstupu do objektu a zřízení věcného 
břemene. 
RM v souvislosti s budováním nového teplovodního rozvodu pro MŠ čp. 410 a čp. 413 
v Holečkově ulici 
I. Souhlasí  
s prováděním prací v objektu čp. 410, 413, 431 
II. Souhlasí  
se zřízením věcného břemene pro uložení teplovodní přípojky v domě čp. 431 a přístupu 
k této přípojce za účelem oprav a údržby.  
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 659/2003 (21/5a) 
31) „III. etapa DPS Strakonice“ – dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „DPS, Jezárka, Strakonice – 
III. etapa“ mezi městem Strakonice a firmou PROTOM s.r.o., přičemž předmětem dodatku 
bude úprava ceny díla, která se zvyšuje o částku 52.183,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
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Usnesení č. 660/2003 (21/5a) 
32)  „Jezárky – inž. sítě a komunikace“ – dodatek ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Jezárky – inž. sítě a komunikace“ 
mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s., přičemž předmětem tohoto dodatku je 
provedení teplovodních přípojek pro bytové domy v ul. Leknínova za cenu 950.460,- Kč 
včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Jezárky – inž. 
sítě a komunikace“. 
 
Usnesení č. 661/2003 (21/5a) 
33) Výběrové řízení na dodavatele stavby „MOST PŘES ŘEKU OTAVU V ELLEROVĚ ULICI 
VE STRAKONICÍCH“. 
I. Souhlasí  
s předloženou „ Zprávou o posouzení nabídek“ na dodavatele stavby: Most přes řeku Otavu 
v Ellerově ulici ve Strakonicích, určuje  toto pořadí vybraných uchazečů.  
1. místo - STRABAG a.s., Odštěpný závod,direkce 61 Č. Budějovice,Oblast Střed, Pražská    
                 313, Písek, cena včetně DPH :  14.092.707,40 Kč 
2. místo - BETVAR a.s., Řehořova 42, Praha 3, cena včetně DPH : 15.278.396,- Kč 
3. místo - SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190/I, Klatovy, cena včetně DPH:   
                17.415.149,90 Kč 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě firmou STRABAG a.s., 
Odštěpný závod, direkce 61 Č. Budějovice, Oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek, IČ:  608 
38 744, cena včetně DPH : 14.092.707,40 Kč. Termín realizace: 19 týdnů od podpisu smlouvy  
III. Pov ěřuje   
starostu města jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 662/2003 (21/5a) 
34) Výběrové řízení na investorsko inženýrskou činnost „MOST PŘES ŘEKU OTAVU 
V ELLEROVĚ ULICI VE STRAKONICÍCH“. 
I. Souhlasí  
s předloženou „ Zprávou o posouzení nabídek“ na investorsko inženýrskou činnost stavby: 
Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve Strakonicích, určuje  toto pořadí vybraných 
uchazečů.  
1.  místo - PONTEX, spol. s r.o., se sídlem : Únorová 72, Praha – Nedvězí, kontaktní adresa :   
                 Bezová 1658, Praha 4, cena včetně DPH : 163.590,- Kč 
2.  místo - PRAGOPROJEKT, a.s., K. Ryšánce 1168/16, Praha 4, cena včetně DPH:   
                 224.196,- Kč 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě firmou PONTEX, spol. 
s r.o., se sídlem : Únorová 72, Praha – Nedvězí, kontaktní adresa : Bezová 1658, 147 14 Praha 
4, IČ:  407 63 439, cena včetně DPH : 163.590,- Kč 
III. Pov ěřuje   
starostu města jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 663/2003 
35) Příprava kanalizace v lokalitě Habeš 
I. Ukládá 
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majetkovému odboru předložit na příští jednání RM zprávu o stavu příprav kanalizace v 
lokalitě Habeš a komunikace v ul. Borová 
 
 
6. TS s.r.o. – úhrada odměny za zastupování   
Usnesení č. 664/2003 (20/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uhradit odměnu, která bude upravena o dodatečně došlé platby, JUDr. Šatavové ve výši 
313.258,- Kč za poskytování právních služeb, z prostředků na údržbu a opravy bytového 
fondu. 
HLASOVÁNO: pro 5, zdrž. se 1– schváleno 
7. MěKS – ukončení nájemní smlouvy 2x    
Usnesení č. 665/2003 (21/6,6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy s pí Hanou Kunešovou, Strakonice na pronájem NP kulturního 
zařízení v Komenského ul., k 1.6.2003 
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy s pí Danou Kohoutovou, Strakonice na pronájem NP 
kulturního zařízení v Mírové ul. 831, dohodou k 1.7.2003 
 
8. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu mezi městem Strak a nájemcem  
  obecního bytu           
Usnesení č. 666/2003 (21/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu  mezi Karlem Kolesou, nájemcem bytu o vel. 2+1 
v čp. 765 ul. M. Alše ve Strakonicích I v případě přidělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou v ul. Rybniční 1283 ve Strakonicích I 
II. Pověřuje    
starostu  města Ing. Pavla Vondryse podpisem dohod o ukončení účinnosti nájmu bytu 
s panem Karlem Kolesou 
 
9. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 667/2003 (21/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
a) 16. května  – 31. prosince 2003 -DISCO – reprodukovaná hudba, Pála Jiří – v Dancing 
UNO, Písecká 408 - vždy ve středu, pátek a sobotu od 22,00 h. do 6,00 h. následujícího dne 
HLASOVÁNO: pro 6, zdrž. se 1 – schváleno 
b) červen 2003 – Disko, koncerty, taneční zábavy – Founě Josef, Zvolenská 891 - v KASHE 
CLUB – Strakonice, Hraniční 359  -  vždy v pátek a v sobotu od 22,00 hodin do 24,00 hodin a 
ve dnech od neděle do čtvrtka se výjimka nepovoluje, tzn. do 22,00 hodin 
 
10. STARZ – jmenování zástupců do výběrového řízení „Zimní stadion – odvlhčování“ 
Usnesení č. 668/2003 (21/9) 
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Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Josefa Štrébla a Jaroslava Housku (náhradníky ing. Pavla Pavla a MVDr. Miroslava 
Vondřičku) za město Strakonice členy výběrové komise na výběr dodavatele akce "Zimní 
stadion Strakonice – odvlhčování" 
Výběrové řízení se koná dne 22.5.03 v 9,00 hodin na STARZu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
11. Vyúčtování návštěvy delegací z partnerských měst 
Usnesení č. 669/2003 (21/10) 
Usneseními RM č. 450/2003 a č. 548/2003 byla odsouhlasena částka v celkové výši 55.000,- 
Kč na úhradu nákladů spojených s návštěvou delegací z partnerských měst(1. – 5. 5. 2003): 
Lengnau - u příležitosti kuchařské soutěže „Gastro dny Strakonice – Lengnau 2003“ a 
Ijsselstein -  sportovní utkání měst.  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doúhradou nákladů ve výši 32.617,80 spojených s výše uvedenými akcemi. Bude hrazeno 
z recipročního fondu.  
  
12. Prezentace města Strakonice v časopisech cestovního ruchu 
Usnesení č. 670/2003 (21/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prezentací města Strakonice v červnovém čísle časopisu COT Business na ¼ strany za cenu 
do výše 2.000,- Kč 
II. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v červnovém čísle časopisu TTG na ¼ strany za cenu do výše 
13.000,- Kč 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


