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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  28. jednání Rady města Strakonice 
konané 8.7. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      4 členové RM : 
                      ing. Pavel, místostarosta 

          pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:   ing. Vondrys, starosta, ing. Joza, ing. Šíp 
 
 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti         
                                                       Usnesení č. 888/2003 – č. 891/2003 
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu vel. garsoniéra v č.p. 39, ul. Školní/Str.   
                            Usnesení č. 892/2003 
3. Podání Žádosti o poskytnutí dotace ze SFRB na výstavbu nájemních bytů pro příjmově  
    vymezené  osoby v objektu Zvolenská č.p. 805, Strakonice    
                            Usnesení č. 893/2003 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 894/2003 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   28. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta  ing. Pavel Pavel v 17,30 hodin.  
   Pan místostarosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je RM  
   usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Majetkové záležitosti         
1)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mlýnská přes pozemky p.č. dle KN 591/1 a 
p.č. dle KN 590/1, obě v k.ú. Strakonice, k objektu čp. 189. 
RM v souvislosti s akcí : „Stavební úpravy a přístavba Domova důchodců – Strakonice, 
Lidická 189“  
Usnesení č. 888/2003 (28/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mlýnská, z hlediska majitele konstrukce vozovky, 
přes pozemky p.č. dle KN 595/1 a  590/1, oba v k.ú. Strakonice, k objektu čp. 189. Pozemek 
pod komunikací p.č. dle KN 595/1 v k.ú. Strakonice není v majetku města Strakonice. 
Investorem akce je Město Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.        
             
2)  Rozšíření dodávky stavby „Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních bytů v objektu 
Zvolenská č.p.804 a 805 a zhotovení parkovací plochy u těchto objektů“ Strakonice- dodatek 
Usnesení č. 889/2003 (28/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 

S vícepracemi stavby a s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Stavební úpravy a půdní 
vestavba podkrovních bytů v objektu Zvolenská č.p.804 a 805 a zhotovení parkovací plochy u 
těchto objektů“ s firmou Prima, a.s., Strakonice, za cenu 73 243 Kč,- včetně DPH. 
II. Pověřuje: 
Starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
3) Výběrové řízení na provedení stavby „Inženýrské sítě zóny Jezárky   ve Strakonicích – 
přípojky pozemků č.12,13,14 a rezervního pozemku pro výstavbu podlažního byt. domu“. 
Usnesení č. 890/2003 (28/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě zóny Jezárky ve 
Strakonicích – přípojky pozemků č.12,13,14 a rezervního pozemku pro výstavbu podlažního 
byt. domu“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Vladimírem Kohoutem, stavební a inženýrská činnost, B. Němcové 
1118, Strakonice, na zhotovení stavby „Inženýrské sítě zóny Jezárky ve Strakonicích – 
přípojky pozemků č.12,13,14 a rezervního pozemku pro výstavbu podlažního byt. domu“ 
za cenu 397 177,- Kč, včetně DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Výběrové řízení na provedení stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 891/2003 (28/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice 
–   II. etapa“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice, na 
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zhotovení stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice – II. etapa“, za cenu 17 800 151,- Kč, 
včetně DPH s termínem zhotovení 14 týdnů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
             
2. Uzavření smlouvy o nájmu bytu vel. garsoniéra v č.p. 39, ul. Školní/Str.   
Usnesení č. 892/2003 (28/2) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu  o velikosti garsoniéra, č.b. 08, v suterénu  domu  č p. 39/Str.II, 
v ul. Školní dle pravidel pro byty do 50 m2 s bratry Jiřím a Františkem Sokolovými, Velké 
nám. 2,  Strakonice  se smluvním nájemným  a pověřuje starostu jejím podpisem. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s  bratry Sokolovými                                                        
smlouvu o nájmu bytu v souladu s přijatými usneseními rady města a pověřuje starostu jejím 
podpisem.   
                           
3. Podání Žádosti o poskytnutí dotace ze SFRB na výstavbu nájemních bytů pro 
příjmově  vymezené  osoby v objektu Zvolenská č.p. 805, Strakonice    
Usnesení č. 893/2003 (28/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním Žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.), a to 
konkrétně 4 nájemních bytů v objektu Zvolenská č.p. 805 (dotace ve výši 2,2 mil. Kč)  
II. Ukládá 
odboru rozvoje připravit výše zmíněnou žádost a předložit ji k posouzení na SFRB 
                 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 894/2003 (28/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
12. července 2003 – Svatební hostina formou Garden Party - živá hudba – pořádá Hotel 
Garnet , Ladislav Jirsa, Strakonice – za hotelem, v nebytové zóně – od 22,00 hodin dne 12. 7. 
2003 do 1,00 hodin dne 13. 7. 2003 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel       Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta        místostarostka 


