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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  27. jednání Rady města Strakonice 

konané 25. 6. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Pavel, místostarosta 
 
Program: 
 
1. Azylový dům – prodloužení ubytování 
                            Usnesení č. 830/2003 
2. Kompenzace daně z nemovitosti postižených povodní – jmenovitý seznam objektů 
                            Usnesení č. 831/2003 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+1, č.p. 310, ul. Krále J. z Poděbrad 
                            Usnesení č. 832/2003 
4. Uvolněná bytová jednotka větší než 50 m2 - (2x) 
                            Usnesení č. 833/2003 
5. Rozpočtové opatření č. 40 
                            Usnesení č. 834/2003 
6. Grantová politika města – výsledky jednání hodnotící komise 
                            Usnesení č. 835/2003 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 836/2003 
8. Mimořádné odměny pro ředitele škol 
                            Usnesení č. 837/2003 
9. Platové výměry ředitelů škol 
                            Usnesení č. 838/2003 
10. Specializované třídy v ZŠ na školní rok 2003/2004 
                            Usnesení č. 839/2003 
11. Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec – žádost o pronájem bytových jednotek 
                            Usnesení č. 840/2003 
12. STARZ – přesun finančních prostředků 
                            Usnesení č. 841/2003 
13. Majetkové záležitosti  
                   Usnesení č. 842/2003 – 885/2003 
14. Výběrové řízení - „Projektová dokumentace pro výstavbu psího útulku ve Strakonicích“  
                            Usnesení č. 886/2003 
15. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem  
                            Usnesení č. 887/2003 
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Zahájení jednání 
   27. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 16,00 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. Azylový dům – prodloužení ubytování 
Usnesení č. 830/2003 (27/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  od  1. 7. 2003   do   31. 7. 
2003  a  to Petře Hrdinové, Heleně Irdzové, Zdeňku Loužeckému,  Miroslavu Purkartovi, 
Naděždě Švecové a Marii Žižkové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  1. 7. 2003  do  31. 7. 
2003   s Petrou Hrdinovou, Helenou Irdzovou, Zdeňkem Loužeckým, Miroslavem Purkartem, 
Naděždou Švecovou a Marií Žižkovou 
III. Bere na vědomí 
-  ukončení pobytu pana Vladimíra Procházky z důvodu léčení v PL Lnáře  k 11.6.2003  
-  ukončení pobytu pana Josefa Pitelky k 30.6.2003  
 
2. Kompenzace daně z nemovitosti postižených povodní – jmenovitý seznam  
  objektů 
Usnesení č. 831/2003 (27/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh seznamu vlastníků nemovitostí postižených povodněmi (fyzické osoby), 
kterým bude poskytnuta kompenzace daně z nemovitosti  
II. Ukládá 
odboru finančnímu vyplatit finanční dar ve výši 2 000,- Kč těm vlastníkům zatopených 
objektů, kteří předloží doklad o zaplacení daně z nemovitosti na rok 2003 
 
3. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+1, č.p. 310, ul. Krále J. z Poděbrad 
Usnesení č. 832/2003 (27/9) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu  o velikosti 1+1 v č p. 310/Str.I, v ul. Krále Jiřího z Poděbrad 
s Ivetou Majerčákovou, Strakonice  a pověřuje starostu jejím podpisem. 
II. Ukládá    
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s Ivetou Majerčákovou Str.II,                                                           
smlouvu o nájmu bytu v souladu s přijatými usneseními rady města.  
 
4. Uvolněná bytová jednotka větší než 50 m2 – (2x) 
Usnesení č. 833/2003 (27/9a,c) 
Rada města po projednání 
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A)  I. Bere na vědomí 
  uvolněnou  bytovou  jednotku větší než 50 m2 v č.p. 632/Str.I, v ul. P. Bezruče   

II. Rozhodla 
  uzavřít smlouvu  o nájmu bytu na uvolněnou   bytovou   jednotku o velikosti 1+2, č.b. 11 v 

č.p. 632/Str.I, v ul. P. Bezruče  dle pravidel pro byty nad 50 m2 
  III. Ukládá 

odboru majetkovému, úseku bytovému, zveřejnit informace o volné bytové jednotce  formou 
„Nabídky volného bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední 
desce a ve Zpravodaji města Strakonice.  
 
B) I. Bere na vědomí 

  uvolněnou  bytovou  jednotku větší než 50 m2 v č.p. 765/Str.I, v ul. M. Alše   
II. Rozhodla 

  uzavřít smlouvu  o nájmu bytu na uvolněnou   bytovou   jednotku o velikosti 1+2, č.b. 08 v 
č.p. 765/Str.I, v ul. M. Alše  dle pravidel pro byty nad 50 m2 

  III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, zveřejnit informace o volné bytové jednotce  formou 
„Nabídky volného bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední 
desce a ve Zpravodaji města Strakonice.  
 
5. Rozpočtové opatření č. 40 
Usnesení č. 834/2003 (27/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení rozpočtu o: 
RO č. 40 ve výši 150 000,- Kč - Investiční dotace Okresní nemocnici ve Strakonicích . 
Finanční prostředky budou použity na spoluúčast  při pořízení přístroje HRT – retinotomograf  
(přístroj je určen  především pro starší populaci a odhalí změny na očním pozadí pacienta se 
zeleným zákalem cca o 3 roky dříve,  než-li dojde k rozvoji onemocnění) . 
Celkové náklady na tento přístroj jsou ve výši 1 200 000,- Kč . Okresní nemocnice požádala 
v souvislosti s touto investicí o grant Jihočeského kraje  v oblasti zdravotnictví.  
Dotace bude poskytnuta v případě obdržení grantu. 
Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků z minulých let. ( zůst. fin. prostř. 11 894 tis.Kč) 
II. Ukládá  
odboru finančnímu RO č. 40 provést. 
 
6. Grantová politika města – výsledky jednání hodnotící komise 
Usnesení č. 835/2003 (27/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise pro udělení grantů města Strakonice pro rok 2003. 
II. Souhlasí 

s udělením grantu vybraným žadatelům v doporučené výši. Grant získali:  
Václav Tyla, Bezděkovská 78, Strakonice - kniha   85 000,- Kč 
ZŠ Novosedly 64, 387 16  Volenice – divadelní představení  20 000,- Kč 
Jiří Egermaier, Krále J. z Poděbrad, Strakonice - kniha   36 500,- Kč. 
Jaroslav Babor, Krále J. z Poděbrad, Strakonice - kniha  15 000,- Kč 
Muzeum střed. Pootaví, Zámek 1, Strakonice – kniha   50 000,- Kč 
Muzeum střed. Pootaví, Zámek 1, Strakonice – digitál. archiv  40 000,- Kč 
DS Čelakovský, Mírová 831, Strakonice – divadelní projekt              100 000,- Kč 
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Městská policie, Komenského 328, Strakonice – Policejní muzeum 12 800,- Kč 
Miloslava Vandrovcová, 5. května 346, Strakonice – krajkářství 10 000,- Kč 
Prácheňáček, Mírová 831, Strakonice – vydání CD   30 000,- Kč 
DDM, Na Ohradě 417, Strakonice – tiskoviny ke 40. výročí  80 000,- Kč 
Sdružení pro obnovu Řepice, Strakonice – kulturní cyklus  20 000,- Kč 

III. Souhlasí 
s vyhlášením výsledků grantového programu pro rok 2003 dle schválených pravidel. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí grantu s jednotlivými předkladateli projektů. 
V. Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
VI. Souhlasí 
se změnami Pravidel pro poskytování dotací města Strakonice dle předloženého návrhu. 
 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 836/2003 (27/13) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
- 11. července 2003 – Koncert skupin – pořádá Josef Founě, Strakonice v Bažantnici u 
Strakonic dne 11. 7. 2003 od 22,00 –  2,00 hodin dne 12. 7. 2003. 
 
8. Mimořádné odměny pro ředitele škol 
Usnesení č. 837/2003 (27/1) 
Rada města projednala předložený  písemný návrh, který je přílohou usnesení RM a je uložen 
na oddělení školství MěÚ. 
I. Schvaluje  
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., § 13, nařízením vlády č. 251/1992 Sb. § 10 a 
„Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku a odměn 
ředitelům škol …“ schválenými RM dne 29.1.2003, vyplacení mimořádných odměn za 
období I. pololetí r. 2003 ředitelům základních a mateřských škol, zřizovaných městem Strak.  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit potřebné kroky s tím související 
 
9. Platové výměry ředitelů škol 
Usnesení č. 838/2003 (27/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s platovým výměrem ředitele ZŠ Dukelská Strakonice Mgr. Václava Vlčka z důvodu 
postupu v 9. platové třídě z 10. platového stupně do 11. platového stupně s platností od 
1.8.2003 
b) s platovým výměrem ředitelky MŠ U Parku Strakonice Bohuslavy Škopové z důvodu 
postupu v 8. platové třídě z 11. do 12. platového stupně s platností od 1.7.2003 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit potřebné kroky s tím související 
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10. Specializované třídy v ZŠ na školní rok 2003/2004 
Usnesení č. 839/2003 (27/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s otevřením nově zřizovaných specializovaných tříd pro žáky se specifickými poruchami 
učení od 1.9.2003 na ZŠ F.L.Čelakovského 4. ročník a na ZŠ Dukelská 5. a 6. ročník pro 
školní rok 2003/2004 
II. Ukládá 
a) ředitelům těchto základních škol učinit kroky s tím související 
b) oddělení školství připravit návrh koncepčního řešení na další školní rok 2004/2005 
 
11. Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec – žádost o pronájem bytových jednotek 
Usnesení č. 840/2003 (27/9b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v souvislosti s rekonstrukcí stávajícího objektu vyhovět žádosti ÚSS Jindřichův Hradec  ve 
věci dočasného nájmu  5ti  bytových jednotek v domě v č.p. 613/Str.I. v ul. Budovatelská od 
15.8.03 do 30.9. 03 (tj., b.j.: 1+1 po pí Uhlíkové,  1+1 po pí Štěrbové, 1+1 po pí Matouškové, 
1+1 po pí Volfové a 1+1 užívaná jako kancelář pečovatelek ) s tím, že ve  smlouvě o nájmu 
s ÚSS Jindřichův. Hradec bude udělen souhlas s podnájmem 3. osobě – klientům ÚSS.  
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku byt. uzavřít příslušné smlouvy o nájmu a pověřuje starostu jejich 
podpisy.  
 
12. STARZ – přesun finančních prostředků 
Usnesení č. 841/2003 (27/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výši 450.tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond na 
nákup rolby ZAMBONI na úpravu ledu  
 
13. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 842/2003 (27/6) 
1) 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 dodatku k  nájemní smlouvě ze dne  16.5.2003 uzavřené mezi Městem 
Strakonice a LIDL Česká republika v.o.s., Praha 5- Stodůlky, týkající se pronájmu části 
pozemku p.č. 1248/3 v k.ú. Strakonice ( o výměře cca 5 m2),  za účelem výstavby a užívání 
vjezdu k potravinovému marketu LIDL ve Strakonicích.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru do nájemní smlouvy zapracovat všechny dohodnuté podmínky 
související s výstavbou marketu LIDL včetně sankce za jejich nesplnění 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 843/2003 (27/6) 
2) Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o.  
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku ke smlouvě uzavřené s Euroškolou Strakonice střední odbornou školou 
s.r.o., Husova 361, Strakonice dne 1.8.1994, jehož předmětem bude závazek nájemce uhradit 
nájemné z pronájmu NP v objektu Husova 361 na období 3. a 4. čtvrtletí 2003 a nájemné na 
část roku  2004 a sice v termínu do 31.7.2003.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 844/2003 (27/6) 
3) Pronájem  NP v organizaci STARZ Strakonice  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájem v organizaci STARZ Strakonice – jedná se o  1 m2 ve 
vstupní hale Plaveckého stadionu ve Strakonicích, Na Křemelce 305 následujícímu žadateli: 
DELIKOMAT s.r.o. Modřice, IČO 63475260, nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok, náklady 
spojené s nájmem (paušální částka za elektrickou energii, vodné, stočné) ve výši 6.000,- Kč, 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 845/2003 (27/6) 
4a) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Cyklotrasa Barvínkov – živičný povrch – Strak.“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Cyklotrasa Barvínkov – živičný 
povrch – Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  firmou Znakon, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonic, na zhotovení 
stavby „Cyklotrasa Barvínkov – živičný povrch – Strak.“, za cenu 247 119,-Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 846/2003 (27/6) 
4b) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Cyklotrasa část Barvínkov Strakonice“.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Cyklotrasa část Barvínkov Strak.“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  firmou Znakon, a.s. Sousedovice 44, Strak. na zhotovení stavby 
„Cyklotrasa Barvínkov – živičný povrch – Strakonice“, za cenu 247.119,-Kč včetně DPH, 

která odpovídá ploše 395m2 kompletní konstrukce včetně asfaltobetonového krytu cyklotrasy. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 847/2003 (27/6) 
5) Výběrové řízení na projekt „Podchod pro pěší pod tratí České Budějovice – Plzeň mezi 
ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strakonicích“.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace akce „Podchod 
pro pěší pod tratí České Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve Str.“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  firmou Statika s.r.o., Rochovská 765, 198 00 Praha 9, na zhotovení 
dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby akce „Podchod pro pěší pod tratí České 
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Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strakonicích“ za cenu 
199.500 ,-Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
Usnesení č. 848/2003 (27/6) 
6) Projektová dokumentace na realizaci stavby „Inženýrské sítě a komunikace zóny Jezárky 
Strakonice“ – dodatek. 
I. Souhlasí 
s vypracováním dodatku k projektové dokumentaci na realizaci stavby „Inženýrské sítě a 
komunikace zóny Jezárky Strakonice“ firmou TMS PROJEKT, Ing. Jiří Treybal v tomto 
rozsahu : 
a) snížení nivelety Leknínové ulice ( dle požadavku na snížení kubatury navážek – změna    
    oproti zadání původního projektu AJT Praha)                                                29.000,- Kč 
b) návrh dodatečně zadaných přípojek páry pro bytové domy            5.000,- Kč 
c) geodetické podklady pro vypracování parcelace pozemků pro rodinné domy   6.000,- Kč 
d) úprava projektu veřejného osvětlení ( dodatečné požadavky TS)                         4.000,- Kč 
           --------------- 
celkem           44.000,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 849/2003 (27/6a) 
7) Ekonomické služby-BH spol s r.o., U Markéty 58, Strakonice 386 01 – připomínky k 
Smlouvě o nájmu štítové zdi k umístění reklamy 
I. Souhlasí  
s doplnění článku II. Doba nájmu,  předmětné smlouvy odstavce 1. „Pronajímatel se zavazuje, 
s ohledem na náklady vynaložené nájemcem na provedení reklamního nátěru na štítovou zeď, 
nevypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu podle následujícího odstavce této smlouvy po 
dobu pěti let ode dne účinnost této smlouvy (do 31.12.2008)“ 
II. Nesouhlasí 
s doplnění článku II. Doba nájmu,  předmětné smlouvy odstavce 2. „Je-li výpověď dávána z 
důvodu neplacení nájemného, kdy nájemce nezaplatí dlužné nájemné ani na základě písemné 
výzvy pronajímatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této písemné výzvy, činí výpovědní 
lhůty 1 měsíc“. 
III. Souhlasí  
se změnou článku IV. Práva a povinnosti smluvních stran, předmětné smlouvy odstavce 2.b), 
který bude nahrazen „souhlasem s pronájmem 3. osobě“ 
 
Usnesení č. 850/2003 (27/6a) 
8) Souhlas s užíváním domovní předávací stanice Teplárna Strakonice a.s. v domě MŠ 
Čtyřlístek , Holečkova 410, Strakonice a MŠ Holečkova 413 s TS a.s. Strakonice  v souvislosti 
s budováním kanalizace v Holečkově ulici 
I. Souhlasí 
s užíváním domovních předávacích stanic Teplárně Strakonice a.s. v MŠ Čtyřlístek 
Holečkova 410 a MŠ Holečkova 413, Strakonice za cenu 300,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 
od 1.9.2003 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Usnesení č. 851/2003 (27/6a) 
9) Souhlas s užíváním  výměníkové stanice v MŠ Ellerova čp. 160 ve Strak. pro TS a.s. Strak.       
I. Souhlasí 
s užíváním výměníkové stanice v nemovitosti MŠ Ellerova čp. 160 ve Strakonicích pro TS 
a.s. Strakonice. TS a.s. Strakonice musí vybudovat nové strojní zařízení výměníkové stanice 
s ohledem na vytápění objektu LIDL  z této výměníkové stanice, za cenu 300,- Kč/m2/rok na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 852/2003 (27/6a) 
10) Ing. Vladimír Petrovič, Strakonice – žádost o povolení k zastřešení balkonu  
I. Souhlasí 
se stavební úpravou balkonu – jeho zastřešení,  v bytě č. 13, 4. poschodí, Spojařů 1225, 
Strakonice, a to tak, aby zastřešení bylo stejné jako v případě již povolených a zrealizovaných 
zastřešení balkonu. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele pana Ing. 
Vladimíra Petroviče, 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 balkon  uveden do původního 
stavu. 
 
Usnesení č. 853/2003 (27/6a) 
11) Ladislav Rezek, Strakonice – žádost o souhlas se stavebními úpravami v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě v ulici Krále Jiřího z Poděbrad čp. 612, Strakonice, spočívající v 
přepažení místnosti příčkou ze sádrokartonu. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní 
náklady žadatele pana Ladislava Rezka, Krále Jiřího z Poděbrad – 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 byt  
uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 854/2003 (27/6a) 
12) V. Buchta, Strakonice –žádost o stavební úpravy v bytě – bytového jádra 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě v ulici Luční 450, Strakonice, spočívající v úpravě bytového jádra. 
Stavební úprava bude provedena z materiálu Hebel. 
Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele pana V. Buchty, Luční 450, 
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 byt  uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 855/2003 (27/6a) 
13) Ing. Kramlová Daniela,  Strakonice manželé Emílie a Vladimír Bažatovi, Strakonice - 
žádost o stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v rámci jednotlivých bytových jednotek, vedoucích ke změně počtu 
obytných místností v bytech žadatelů. 
Žadatelé se dohodli o provedení stavebních úprav v rámci jedné místnosti o rozměrech cca 17 
m2 ( v současnosti užívané manželi Bažatovými). Stavební úpravy  spočívají v zazdění dveří, 
čímž dojde k vytvoření souvislé stěny, tato stěna bude pak  zesílena z obou stran, z důvodu 
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izolace zvuku. Následně dojde k vybourání dveří z této místnosti do bytu Ing. Kramlové. 
Zároveň bude provedeno přepojení místnosti na rozvod elektroměru bytu Ing. Kramlové. 
Výše nájemného z důvodu změny plochy bytu budou řešeny s technickými službami 
Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu. V případě opuštění bytu  
nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak , budou byty  uvedeny do původního stavu. 
 
Usnesení č. 856/2003 (27/6a) 
14) JAPAJO, s.r.o., Čelakovského 1124, Strakonice – pronájem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. 
Strakonice 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Strakonice o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení 
obslužné zahrádky za cenovou nabídku tj. 3.000,- Kč ročně, společnosti JAPAJO s.r.o., 
Čelakovského 1124, Strakonice na dobu 1 roku 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 857/2003 (27/6a) 
15) Valerie Fliegerová, Drachkov – pronájem části pozemku p.č. st. 1903 v k.ú. Strakonice 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. st. 1903 v k.ú. Strakonice o výměře cca 10 m2 za účelem 
zřízení obslužné zahrádky  za cenovou nabídku tj. 240,- Kč/m2/rok (2.400,- ročně), paní 
Valerii Fliegerové, Drachkov  
 
Usnesení č. 858/2003 (27/6a) 
16) Ekonomické služby-BH, U Markéty 58, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy – 
otočné reklamní hodiny – pronájem   
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 94 v k.ú. Nové Strakonice  za účelem zřízení a provozování 
otočných reklamních hodin, za cenu 7.000,- Kč, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou, Ekonomickým službám – BH, U Markéty 58, Strakonice. 
 
Usnesení č. 859/2003 (27/6a) 
17) Václava Vlasáková, Strakonice – oprava chodníku a části komunikace 
I. Souhlasí 
s částečnou provizorní opravou pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice – komunikace a vjezd 
k domu čp. 318, (jež je ve vlastnictví žadatelky paní Václavy Vlasákové, 1. máje 1148). 
Stavební úprava bude provedena tak, že propadlá komunikace před vjezdem do domu žadatele 
p.č. 318 bude vyplněna betonem a chodník bude též vybetonován. Na vlastní náklady 
žadatele. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 860/2003 (27/6a) 
18)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 
320/1v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 
320/212 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel : Jiří Kaša, 386 01 Strakonice,  
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 320/1v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele pana Jiřího Kaši p.č. dle 
KN 320/212 v k.ú. Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska 
policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 861/2003 (27/6a) 
19)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Plánkova přes pozemky p.č. dle KN 
st.447/3 a 1277/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice, k nemovitosti žadatele čp. 362 
na pozemku p.č. dle KN st.460 v k.ú. Strakonice. Žadatel : Vladimír Trnka, Str..  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Plánkova přes pozemky p.č. dle KN st.447/3 a 
1277/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice, k nemovitosti žadatele čp. 362 na 
pozemku p.č. dle KN st.460 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí . 
 
Usnesení č. 862/2003 (27/6a) 
20) Žádost o prodloužení vodovodního řadu na náklady města Strakonice z důvodu uvažované 
výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 120 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel : Radek 
Věženský,  386 01 Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením vodovodního řadu na náklady města Strakonice pro uvažovanou výstavbu 
rodinného domu na pozemku p.č. 120 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
Usnesení č. 863/2003 (27/6a) 
21)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 845/4 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice, na pozemky p.č. dle KN 845/1 a 1290/13, oba v k.ú. 
Strakonice. Žadatel : AUTOGAS – CENTRUM spol. s r.o. Strakonice, Heydukova č.p. 1269, 
386 01 Strakonice v zastoupení projektanta TMS PROJEKT, Ing. Jiří Treybal 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 845/4 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice, na pozemky p.č. dle KN 845/1 a 1290/13, oba v k.ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí . Investorem akce je AUTOGAS – CENTRUM spol. s r.o. Strakonice, 
Heydukova č.p.1269, 386 01 Strakonice. 
 
Usnesení č. 864/2003 (27/6a) 
22) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3 – projekt interiéru zasedací místnosti 
RM v souvislosti se zpracování  technické  dokumentace  řešení  interiéru  zasedací síně  
v č.p.2 
I. Souhlasí 
s cenovou  nabídkou  nabídku  na zpracování  technické  dokumentace  řešení  interiéru  
zasedací síně  v č.p.2 výši  76 650 ,- Kč  
II. Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy 
 
Usnesení č. 865/2003 (27/6a) 
23) Vodovodní a kanalizační přípojky – vyúčtování. 
I. Souhlasí 
s tím, že v dohodách o uložení inž. sítí do pozemků v majetku města Strak. bude stanoveno, 
že náklady na realizaci přípojky vody a kanalizace budou přefakturovány odběratelům. 
 
 
 
 
 



 11 

Usnesení č. 866/2003 (27/6a) 
24) Zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního 
povolení . 
RM v souvislosti s s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy městem Strakonice a firmou Hydroprojekt CZ a.s. na zajištění 
inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za 
cenu: 
a) Strakonice, odvodnění viaduktu 
-  zajištění podkladů k vydáním územního rozhodnutí  95.000,- Kč + 5% DPH  
-  zajištění podkladů k vydáním stavebního povolení  40.000,- Kč + 5% DPH 
 
b) ÚV Pracejovice, rekonstrukce a modernizace 
-  zajištění podkladů k vydáním stavebního povolení  50.000,- Kč + 5% DPH 
 
c) ÚV Hajská, rekonstrukce a modernizace 
-  zajištění podkladů k vydáním stavebního povolení  30.000,- Kč + 5% DPH 
  
d) Zabezpečení smluv o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno :  

     2000,- Kč + 5% DPH/1smlouva 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 867/2003 (27/6a) 
25) Pronájem NP v ZŠ Čelakovského – budova Chelčického 555, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájem učeben č. 8 a 9 o výměře 30 m2 v přízemí ZŠ 
F.L.Čelakovského - budova Chelčického 555, Strakonice na dobu od 1.9.2003, žadateli 
Pedagogicko psychologické poradně Strakonice za nájemné ve výši 500,- Kč ročně za  NP o 
výměře 30 m2, za účelem rozšíření prostorů současné Pedag. psychologické poradny. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
        
Usnesení č. 868/2003 (27/6a) 
26) Výpověď nájemní smlouvy – STARZ  Strakonice 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy na pronájem NP  v organizaci STARZ  Strakonice, jedná se 
o sklepní NP pod plaveckým stadionem o celkové výměře 24 m2, nájemci  p. Ladislavu 
Peleškovi, bytem Tržní 278, Strakonice, IČO 15815463, účel podnikání chov a prodej 
akvarijních ryb.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 869/2003 (27/6a) 
27)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících kabelů a kabel.skříní na pozemcích 
v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Husova ulice – kabel 
NN“, dodatek. Žadatel : ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Strakonice 
– projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Husova ulice – kabel NN“ 
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I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávajících kabelů a kabelových skříní na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st.510, 575/4, vše v k.ú. Strakonice. 
Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 870/2003 (27/6a) 
28)  Žádost o souhlas s opravou stávající vodovodní přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice  v souvislosti s výstavbou rodinného domu čp. 673 v ulici Prof. Skupy. Žadatel : 
Ing. Zdeněk Vítovec, 386 01 Strakonice.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Rodinný dům čp. 673 Strakonice“, ul. Prof. Skupy 
I. Souhlasí 
s opravou stávající vodovodní přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
439/1 v k.ú. Strakonice. 
Investorem akce je Ing. Zdeněk Vítovec, 386 01 Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 871/2003 (27/6a) 
29)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Hraniční přes pozemky p.č. dle KN 609/1 a 
308/11, oba v k.ú. Přední Ptákovice a v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. 
dle KN 308/3 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel : Stanislav Líbenek, Strak. III.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Hraniční přes pozemky p.č. dle KN 609/1 a 308/11, 
oba v k.ú. Přední Ptákovice a v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana 
Stanislava Líbenka p.č. dle KN 308/3 v k.ú. Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 872/2003 (27/6a) 
30)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na projektanta prováděcího projektu stavby : 

1. komunikace, kanalizace, vodovod obec Střela 
2. komunikace, vodovod obec Starý Dražejov 
3. komunikace, kanalizace, vodovod obec Modlešovice 

II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 873/2003 (27/6a) 
31)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektu stavby : 

1. „Pěší komunikace Lidická, Strakonice“ 
2. „Osvětlení skateboardového hřiště“ 

II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty 
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Usnesení č. 874/2003 (27/6a) 
32)  Oprava chodníku v Tržní ul. 
I. Souhlasí 
se zadáním opravy chodníku v Tržní ul. firmě Vladimír KOHOUT, Strakonice dle předložené 
nabídky za cenu  70 830,- Kč včetně DPH 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města, výše této částky je 70 830,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 875/2003 (27/6a) 
33)  Rozšíření projektové dokumentace „Komunikace Bavorova Strakonice s okolím“ – 
dodatek: Kanalizace –Bavorova. 
I. Souhlasí 
s dopracováním projektové dokumentace komunikace Bavorova za cenu 20 tis,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
Usnesení č. 876/2003 (27/6a) 
34)  Rozšíření projektové dokumentace „Chodník podél silnice II/173 Radomyšlská ve 
Strakonicích“ - dodatek 
I. Souhlasí 
s dopracováním projektové dokumentace chodníku Radomyšlská za cenu 15 tis,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
. 
Usnesení č. 877/2003 (27/6a) 
35)  Uzavření věcného břemene na uložení kanalizačního a vodovodního řádu do pozemku 
silnice I/4 a I/22 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a po dokončení díla 
smlouvy na zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správy České 
Budějovice na uložení kanalizačního a vodovodního řádu za úplatu cca 230 tis. Kč. Dále 
souhlasí s vypracováním geometrického plánu na kanalizační a vodovodní řád v prostoru 
křižovatky.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 878/2003 (27/6a) 
36) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce kanalizace, křižovatka silnic I/4 a 
I/22, Strakonice“. 
RM v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace, křižovatka silnic I/4 a I/22, St“. 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla 
„Rekonstrukce kanalizace, křižovatka silnic I/4 a I/22, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
a. Hochtief VSB, a.s., Primátorská 36/323, Praha 8 
b. Kašparů – Koller, stavitelství s.r.o., Vrbenská 6,České Budějovice 
c. Silnice Nepomuk, a.s., Kozlovická 418, Nepomuk 
d. Protom Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
e.Prima Strakonice , a.s., Raisova 1004, Strakonice 
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f.Strabag ČR, a.s., Odštěpný závod 64 Plzeň, oblast střed, Pražská 313, Písek 
g.Znakon, a.s., Sousedovice 44 
h.Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, Č.Budějovice 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: předseda  Ing. 
Pavel Vondrys, členové: Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, 
MUDr. Josef Vávra, Václav Šrámek, zástupce OHS 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : Ing. Pavel Pavel, Zdeněk 
Nikodem, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Houska, Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek 
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 879/2003 (27/6a) 
37) Výběrové řízení na dodavatele stavby  „ Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka ve 
Strakonicích“  
RM v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka ve Strak.“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla 
„Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
      a.  ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
      b.  SILNICE NEPOMUK a.s.,Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk                         
      c.  STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
      d.  SWIETELSKY stavební s.r.o.,Oblast Západ-závod Sušice, Pražská 58, Sušice 
      e.   SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

      f.   SSŽ a.s. Národní třída 10, Praha 1 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : předseda: Ing. 
Pavel Vondrys, členové: Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, 
MUDr. Josef Vávra, Václav Šrámek, zástupce JHK 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel 
Seknička, Ing. Jaromír Zeman, RNDr. Ladislav Havel, Jaroslav Houska, Mgr. Martina 
Hadravová, Zdeněk Nikodem  
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 880/2003 (27/6a) 
38) Výběrové řízení na dodavatele stavby  „ Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch ul. 
Želivského ve Strakonicích“ 
Rada města v souvislosti s realizací stavby  „ Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch ul. 
Želivského ve Strakonicích“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla 
„Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch ul. Želivského ve Strakonicích“ za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
      a.  ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
      b.  SILNICE NEPOMUK a.s.,Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk                         
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      c.  STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
      d.  SWIETELSKY stavební s.r.o.,Oblast Západ-závod Sušice, Pražská 58, Sušice 
      e.   SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

      f.   SSŽ a.s. Národní třída 10, Praha 1 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : předseda  Ing. 
Pavel Pavel, členové: Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, MUDr. 
Josef Vávra, Václav Šrámek, zástupce JHK 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel 
Seknička, Ing. Jaromír Zeman, RNDr. Ladislav Havel, Jaroslav Houska, Mgr.Martina 
Hadravová, Zdeněk Nikodem  
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 881/2003 (27/6a) 
39) Výběrové řízení na dodavatele stavby  „ Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve 
Strakonicích“ 
Rada města v souvislosti s realizací stavby  „ Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla 
„Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. Vladimír Kohout, stavební a inženýrská činnost, B. Němcové  1118, Strakonice 
2. H+T spol. s r.o. Komenského 373,  386 01 Strakonice                         
3. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
4. PROTOM Strakonice, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
5. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, 386 01 Strakonice 

II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: předseda  Ing. 
Pavel Pavel, členové: Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, MUDr. 
Josef Vávra, Václav Šrámek, zástupce JHK 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel 
Seknička, Ing. Jaromír Zeman, RNDr. Ladislav Havel, Jaroslav Houska, Mgr.Martina 
Hadravová, Zdeněk Nikodem  
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 882/2003 (27/6a) 
40) Rozšíření dodávky stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu v Ellerově ul.“ – dodatek 
I. Souhlasí 
s vícepracemi stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu v Ellerově ul. ve Strak.“ do ceny 
230.tis. Kč. Jedná se o dodávku a montáž nového zábradlí mostu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku k předmětné smlouvě 
 
Usnesení č. 883/2003 (27/6a) 
41)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 830/3 v k.ú. Strakonice  na pozemek žadatele p.č. dle KN st.946 a 830/6 v k.ú. 
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Strakonice. Žadatel : Jihočeská  plynárenská  a.s. České  Budějovice   v    zastoupení : Ing. 
Stanislav Postl, projektování a inženýring, Krčínova 50, České Budějovice  
RM v souvislosti s akcí „VTL plynovod, VTL RS a STL plynovod Strakonice“  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 830/3 v k.ú. Strakonice  na pozemek žadatele p.č. dle KN st.946 a 830/6 v k.ú. 
Strakonice. Investorem akce je  Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 884/2003 (27/6a) 
42) Teplárna Strakonice a.s. – žádost o umožnění užívání parovodu P III 
Předmětem užívání je parovodní potrubí DN 300, od mostu v Ellerově ulici až k šachtě u 
křižovatky Ellerova – Lidická ul. v délce 519m. Přílohou tohoto pronájmu je znalecký 
posudek a situace parovodu. Užívání bude na dobu neurčitou od 1.7.2003. 
Pořizovací cena parovodu P III činí 1.341.tis. Kč, rok pořízení 1977. 
Dle TST: účetní odpisy – parovody do roku 1994 odpisové % 3,3 
                                               po roce 1994   5 
      daňové odpisy      5,15 
Parovod pořízen před rokem 1994. V TST by měl ještě zůstatkovou hodnotu  309.771,- Kč 
Pokud vycházíme ze zůstatkové hodnoty a bude se pokračovat v odepisování dle podmínek 
platných v době pořízení tj. 3,3%, činí 10.222,- Kč roční odpis, tj. nájemné 
I. Souhlasí  
s užíváním parovodu PIII, od mostu v Ellerově ulici až k šachtě u křižovatky Ellerova – 
Lidická ul. v délce 519m dle přiložené situace. Užívání bude na dobu neurčitou od 1.7.2003, 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Užívání bude  za cenu 10.222,- Kč/rok za celou délku potrubí. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 885/2003 (27/6a) 
43) Souhlas s užíváním domovní předávací stanice včetně technologie Teplárnou Strakonice 
a.s. v domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice. 
Předmětem užívání je domovní předávací stanice vč. technologie Teplárnou Strakonice a.s. 
v domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice. Plocha nebytového prostoru 
před. stanice je 13,98 m2. Pronájem bude na dobu neurčitou od 1.7.2003. 
Hodnota technologie DPS  470.767,- Kč 
odpisová sazba účetní    4% 
    daňová    8,7% 
roční odpis technologie      18.830,- Kč 
nebytový prostor 13,98 m2  
Ceny Teplárny Strakonice: 
nájemné NP: výměníky, sklady, dílny    165,- Kč/m2   2.307,- Kč/rok 
Celkový roční nájem vč. technologie    21.137,- Kč 
I. Souhlasí 
s užíváním domovní předávací stanice vč. technologie Teplárnou Strakonice a.s. v domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1283. Plocha nebytového prostoru před. stanice je 13,98 
m2. Celkem cena za užívání za rok bude činit 21.137,-Kč vč. technologie. Užívání bude na 
dobu neurčitou od 1.7.2003, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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14. Výběrové řízení - „Projektová dokumentace pro výstavbu psího útulku ve Strak.“  
Usnesení č. 886/2003 (24/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49b zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Projektová 
dokumentace pro výstavbu psího útulku ve Strakonicích“, po zapracování následujících 
připomínek RM: bod „VIII. Kritéria a způsob hodnocení nabídek“ za 1) Kritéria takto: 

A) celková výše nabídkové ceny – koeficient důležitosti – 0,8 
B) termín předání projektu – koeficient důležitosti – 0,3 
C) záruky za kvalitu díla – koeficient důležitosti – 0,2, 

přičemž obesílané firmy byli již schváleny v 11. RM ze dne 19.2.03, usnesení č. 276/2003 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: předseda: ing. 
Pavel Vondrys, členové: ing. Pavel Pavel, ing. Jaroslav Brůžek, ing. Jana Narovcová, ing. 
Ivana Kadochová 
náhradníky: Zdeňka Tomšovicová, ing.Miroslav Šobr, ing.Petr Šťastný 
III. Souhlasí  
s uvolněním příslušné finanční částky z kapitoly projekty. Částka bude upřesněna ve 
výběrovém řízení. 
IV. Ukládá 
odboru životního prostředí připravit zadání pro projekt 
 
15. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem  
Usnesení č. 887/2003  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním úseku správního odboru MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 251/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období I. 
pololetí 2003 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


