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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  29. jednání Rady města Strakonice 
konané 16.7. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička, ing. Joza 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:   ing. Vondrys, starosta; ing. Šíp 
 
Program: 
1. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a CR 
                            Usnesení č. 895/2003 
2. Azylový dům: A) Prodloužení ubytování  
                            Usnesení č. 896/2003 
                           B) Ubytování 
                            Usnesení č. 897/2003 
3. Dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytů mezi městem Strakonice a nájemci   
    obecních bytů 
                            Usnesení č. 898/2003 
4. Zápis z jednání sociální komise    
                            Usnesení č. 899/2003 
5. Nákup softwaru – Stavební úřad a jeho následná technická podpora 
                            Usnesení č. 900/2003 
6. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
                            Usnesení č. 901/2003 
7. Změna užití schválených finančních prostředků příspěvkovými organizacemi, pořízení   
    DDHM nad  rámec schváleného rozpočtu, přijetí daru a převod z fondu rezervního do   
    fondu investičního 
                            Usnesení č. 902/2003 
8. Otevření letní turistické sezóny v r. 2004 
                            Usnesení č. 903/2003 
9. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Komunikační      

      propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
                            Usnesení č. 904/2003 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace   

      „Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 905/2003 
11. Obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice 
                            Usnesení č. 906/2003 
12. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu   
      „Úprava dvora bytových domů na křížení ulic Husova a Mírová ve Strakonicích“  
                            Usnesení č. 907/2003 
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13. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie Zadního Podskalí 
                            Usnesení č. 908/2003 
14. Smlouva o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace Otavské plavby 
                            Usnesení č. 909/2003 
15. Změna smluvních partnerů při zpracování odborného posudku možného ohrožení lokality  
      „Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 
                            Usnesení č. 910/2003 
16. MP – zadání veřejné zakázky „Městský kamerový monitorovací systém – Strakonice“ 
                            Usnesení č. 911/2003 
17. JUDr. Szabo – žaloba o přivolení soudu k výpovědi k nájmu bytu proti manželům   
      Rychtářovým 
                            Usnesení č. 912/2003 
18. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 913/2003 – 934/2003 
19. Dodatek č. 1 dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa na MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 935/2003 
20. MěKS:  A) Zadání veřejné zakázky „Řešení interiéru stávajícího objektu MěDK“ 
                            Usnesení č. 936/2003 
                    B) Zrušení výběrových řízení na:  
   - rekonstrukce baru v přízemí MěDK   
   - vybudování vnitřního schodiště pro restauraci v MěDK 
   - oprava sociálního zařízení II. patro MěDK 
                            Usnesení č. 937/2003 
21. Uzavření smlouvy na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 938/2003 
22. Rozpočtová opatření č. 41 - 47 
                            Usnesení č. 939/2003 
23. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 940/2003 
24. MěÚSS – informace o zadávání veřejných zakázek za 2.Q. 2003 
                            Usnesení č. 941/2003 
25. Převod telefonní stanice 
                            Usnesení č. 942/2003 
26. Pověření k podpisu dohod o způsobu úhrady dluhu s příjemci dávek sociální péče 
                            Usnesení č. 943/2003 
27. Bytové záležitosti 
                   Usnesení č. 944/2003 – 954/2003 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   29. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta  ing. Pavel Pavel v 15,40 hodin.  
   Pan místostarosta 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. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 895/2003 (28/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 15 000,-- folkové skupině Šafrán. Příspěvek bude použit 
k 25. výročí založení skupiny. 
II. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 45 000,-- country taneční skupině Sluníčko na zajištění 
účasti na letních slavnostech v Itálii. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- VOŠ a SPŠ Strakonice na zajištění reciproční 
výměny studentů s holandským partnerským městem. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 20 000,-- Gymnáziu Strakonice na zajištění účasti 
studentů na Workcampu v německém partnerském městě Bad Salzungen. 
V. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v publikaci cest. ruchu Czechtravel guide za cenu do Kč 8 500,. 
VI. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v katalogu Eurobeds 2004 za cenu do Kč 10 000,--. 
VII. Souhlasí  
s prezentací města Strakonice v katalogu cestovního ruchu Relax 2004 za cenu  Kč 7000,--. 
VIII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v časopise Regiomix za cenu Kč 7 000,--. 
IX. Souhlasí 
s odkoupením 600 ks miniknížeček s obrázky města Strakonice za cenu Kč 46,-/ks. Přislíben 
odkup 300 ks do Muzea středního Pootaví, tzn. podíl města bude činit nejvýše Kč 13 800,--. 
X. Souhlasí 
s odprodejem pohlednic Otavské plavby Infocentru za výrobní náklady, tj. za Kč 1,80/ks 
s tím, že odprodej dalším subjektum bude za Kč 2,-/ks. 
 
2. Azylový dům:  
A) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 896/2003 (28/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1. 8. 2003   do   31. 8. 2003  
a  to Petře Hrdinové, Heleně Irdzové, Zdeňku Loužeckému,  Naděždě Švecové, Marii Žižkové 
a Dáše Mojenové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  1. 8. 2003  do  31. 8. 
2003   s Petrou Hrdinovou, Helenou Irdzovou, Zdeňkem Loužeckým, Naděždou Švecovou, 
Marií Žižkovou a Dášou Mojenovou 
III. Bere na vědomí 
ukončení pobytu pana Miroslava Purkarta  ke dni 24.6.2003  
 
B) Ubytování  
Usnesení č. 897/2003 (28/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Jiřiny  Konopkové 
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II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit usnesení RM p. Konopkové 
 
3. Dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytů mezi městem Strakonice a   
    nájemci obecních bytů 
Usnesení č. 898/2003 (28/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu  mezi nájemci bytů: paní Rúth Bleierovou 
nájemcem bytu o vel. G v čp. 593 ul. Petra Bezruče/Strakonice I a  panem  Aloisem Bartošem 
nájemcem bytu o vel. 2+1 v čp. 790 ul. M. Alše/Strakonice I a Městem Strakonice jako 
vlastníkem objektů  čp. 593/Str.I  a  čp. 790/Str.I.  
II. Pověřuje   
starostu  města Ing. Pavla Vondryse podpisem dohod o ukončení účinnosti nájmu bytů s paní 
Růth Bleierovou  a panem Aloisem Bartošem 
 
4. Zápis z jednání sociální komise    
Usnesení č. 899/2003 (28/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 4. jednání sociální komise     
II. Souhlasí 
a) s obsazením DPS Rybniční 1283 a uzavřením smlouvy o nájmu bytu s těmito žadateli:   
1+1 bezbariérový: 
MUDr. Jaroslav Krch,p. Anežka Krchová, Strakonice  
garsoniéra - bezbariérová:   
p.Petr Zemen, Strakonice t.č Zvolenská 805, Strakonice 
garsoniéra: 
p.Alois Bartoš, Strakonice /vrátí byt městu/ 
p.Václav Barvíř, p.Jaroslava Barvířová, bytem Střela  
p. Eva Škopková, Strakonice 
p. Jan Prošek, Strakonice  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě ve výši 50.000,- Kč na nájem a elektřinu pro 
stacionář. 
V. Ukládá  
a) majetkovému odboru ve spolupráci s Technickými službami a sociálním odborem zajistit 
možnost vlastního výběru bytu žadatelům, kteří vrátí byt městu. U ostatních žadatelů 
zabezpečit umístění do jednotlivých bytů s příslušnými čísly losováním. 
b) Technickým službám Strakonice zajistit přestěhování obyvatel domů s pečovatelskou 
službou 
VI. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o nájmu bytu 
 
5. Nákup softwaru – Stavební úřad a jeho následná technická podpora 
Usnesení č. 900/2003 (28/7) 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil ing. Sýkora 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a  firmou VITA software, s.r.o. na nákup 
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software – Stavební úřad a uzavřením smlouvy na technickou podporu pro tuto agendu. Cena 
programu pro 16 uživatelů po slevě 50% při nákupu do 31.7.2003 činí 66.087,10 Kč s DPH a 
cena technické podpory (dále jen TP) na jedno čtvrtletí činí 5% z plné kupní ceny dle 
sazebníku zhotovitele (zvýšené o DPH podle zákonných sazeb), tedy 6.589,8 Kč s DPH. První 
platba za TP bude pro první čtvrtletí 2004. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem těchto smluv 
 
6. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
Usnesení č. 901/2003 (28/8) 
Rada města po projednání předloženého návrhu odpisových plánů 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací: 

- ZŠ Strakonice, Poděbradova 
- ZŠ Strakonice, F.L.Čelakovského 
- ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice 
- Městské kulturní středisko  
- MŠ Čtyřlístek 
- MŠ Strakonice, Svojsíkova 

 
7. Změna užití schválených finančních prostředků příspěvkovými organizacemi,   
    pořízení DDHM nad  rámec schváleného rozpočtu, přijetí daru a převod z fondu   
    rezervního do fondu investičního 
Usnesení č. 902/2003 (28/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
1. ZŠ a MŠ Povážská: 
a) se změnou užití schválených finančních prostředků: 

- pořízení monitoru k počítači v hodnotě 15 tis. Kč (místo tiskárny) 
- pořízení 3 ks skříní v hodnotě 18 600,- Kč, 8 ks regálů v hodnotě 24 156,- Kč, 1 ks 

stůl do sborovny v hodnotě 8 000,- Kč (místo stolů a židlí do učebny AJ) 
b) s pořízením  DDHM nad rámec schváleného rozpočtu: 

- zakoupení zásobníku vody Aqamat včetně 2 demižonů v celkové hodnotě 5 tis. Kč  
pro potřeby žáků ve školní družině (náplně vody budou hrazeny žáky) 

- zahradní skluzavka v hodnotě 9 000,- Kč 
DDHM bude pořízen z prostředků určených na provoz zařízení. 

b) s přijetím nepeněžního daru od Rady rodičů při ZŠ – lyžařská výzbroj v hodnotě 2 130,- Kč 
 
2. ZŠ Strakonice, Čelakovského : 

- s pořízením počítačového programu MS WIN 98 DEM CZ v hodnotě 3 176,25 Kč 
      a 3 ks osoušečů rukou na WC v celkové hodnotě 9 991,8 Kč. 
- s pořízením koberce do 1. třídy  o rozměrech 2x3 m v celkové ceně 3 495,- Kč 
Pořízení bude hrazeno z prostředků určených na provoz zařízení. 

 
3. ZŠ Dukelská: 

a) s pořízením DDHM z prostředků rezervního fondu a to: 
2 ks digitálních kopírek v celkové hodnotě 50 000,- Kč 
3 ks hasicích přístrojů v celkové hodnotě 3 500,- Kč 
1 ks křeslo do ředitelny v celkové hodnotě 11 000,- Kč 
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37 ks pracovních stolů do sborovny v celkové hodnotě 149 500,- Kč 
37 ks židlí do sborovny v celkové hodnotě 46 250,- Kč 
1 ks policové skříně s nástavcem do kabinetu matematiky 
1 ks počítače pro zástupce I.stupně ZŠ v celkové hodnotě 39 900,- Kč 

b) s přijetím daru: 
- od firmy Arnet Zákony ČR na CD – 5 licencí v hodnotě 19 800,- Kč (licence jsou   

         zdarma, škola platí ročně aktualizaci ve výši 4 680,- Kč) 
      - 2 ks počítačů Compag a 10 ks monitorů v celkové hodnotě 5 000,- Kč (vyčísleno  
         firmou Schneider Electric,a.s.) 
      - obvazový materiál v hodnotě 859,- Kč 

 
4. MŠ Čtyřlístek: 
- s převodem finančních prostředků  ve výši 37 tis. Kč z fondu rezervního do fondu   
   investičního na pořízení robotu do školní jídelny 
 
8. Otevření letní turistické sezóny v r. 2004 
Usnesení č. 903/2003 (28/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do projektu vyhlášeného JCCR pro jihočeská města a to je  
Otevření letní turistické sezóny 2004. Zároveň souhlasí s poskytnutím 10 % finančního 
podílu, tj. 5.000,- Kč, kterým je nutné přispět k dotaci. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje podílet se na přípravě této akce a zajistit program dne, který bude vyhrazen 
našemu městu. 
 
9. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
    „Komunika ční propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
Usnesení č. 904/2003 (28/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ dle zákona č. 199/1994 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice s tím, že: 
- v bodě VIII. Kritéria a způsob hodnocení nabídek bude pouze 1 kritérium: „celková výše   
   nabídkové ceny“.  
- kritérium „termín předání projektu“ se zařadí do bodu V. Základní požadavky na obsah   
   smlouvy s tím, že termín předání bude do konce března 2004 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 

Ing. Bican, projekce dopravních staveb, Nábřeží 1. máje 1935 – OD Racek, Písek 
Ing. Jiří Jíra, projekce dopravních staveb, Strakonická 40, Písek 
Ing. Petr Kaplan, B. Smetany 34, České Budějovice 
Ing. Maroušek, Ateliér DS, Boženy Němcové 2, České Budějovice 
Ing. Lumír Zenkl, Jírovcova 2, České Budějovice 
Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 

III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: Ing. Pavel Vondrys, Ing. 
Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, Ing. Pavel Havlík 
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a náhradníky: Ing. Pavel Pavel, Ing. Pavla Kyšperská, Jaroslav Houska, Jaroslav Bašta, Ing. 
Václav Býček 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje: 
a) zajistit výběrové řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
b) připravit návrh parcelace pro RD v dané lokalitě včetně návrhu přípojek inženýrských sítí 

 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace   
      „Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 905/2003 (28/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Pavlem Popelou, 370 04 České Budějovice 
na vypracování realizační projektové dokumentace „Revitalizace Rennerových sadů ve 
Strakonicích“ – změna platebních podmínek. Projekt pro stavební povolení byl odevzdán 
řádně dle uzavřené smlouvy o dílo dne 1.11.02. Projekt pro provedení stavby má být 
zpracován do 4 týdnů od vydání stavebního povolení. V původním návrhu smlouvy byla 
fakturace rozdělena do tří etap – zálohová faktura ve výši 30.000,- Kč + 5% DPH do 14 dnů 
od podpisu smlouvy (fakturace již proběhla), faktura za zhotovení a předání projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí projekt ve výši 270.000,- Kč + 5% DPH po 
předání díla a faktura ve výši 25.000,- Kč + 5% DPH po přiznání dotačních prostředků ze 
SFŹP.  
II. Ukládá 
odboru rozvoje  předložit dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
11. Obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice 
Usnesení č. 906/2003 (28/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- s předloženou objemovou studií, zpracovanou projekční kanceláří R – PROJEKT 07 Praha, 
která řeší obnovu městské části národní kulturní památky hrad Strakonice 
- se zpracováním projektové dokumentace a postupnou obnovou takto: 
a)  SO 27 (stavební objekt) - rozvody tepla, předávací stanice, přívodní potrubí, vč. inženýr. sítí -   
     - zpracovat samostatně 
b)  SO 09 – nevyužité prostory, dvorek a přilehlé prostory knihovny ; SO 04 – ZUŠ ; SO 15   
     až 20, hradební příkop, hradební a ohradní zeď ;  SO 05 víceúčelový sál ;  SO 06 –   
     kanceláře muzea ; SO 07 - prostory městského úřadu ; SO 12 a 13 – sklady a západní brána   
     - zpracovat komplexně 
II. Ukládá 
a) odboru majetkovému 
zpracovat výzvu a návrh výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro: 
- SO 27 samostatně 
- SO 04, 09, 15 až 20 komplexně 
b) odboru rozvoje 
připravit společně s Muzeem středního Pootaví výstavu dokumentace a besedu s tvůrci 
objemové studie, která seznámí veřejnost s navrženými úpravami hradu.Termín: září 2003 
III. Pov ěřuje 
starostu města jednáním s odpovědnými zástupci zřizovatele základní umělecké školy a  
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muzea s cílem vyjasnit otázky umístění a dalšího rozvoje těchto organizací v areálu hradu. 
 
12. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího   
     projektu „Úprava dvora bytových domů na křížení ulic Husova a Mírová ve Strak.“ 
Usnesení č. 907/2003 (28/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Úprava dvora bytových domů na křížení ulic Husova a Mírová ve Strakonicích“ 

1. pořadí – Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, Strakonice 
2. pořadí – Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
3. pořadí –  Ateliér Penta, s r.o., Raisova 1004, Strakonice 

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 84 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
13. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie Zadního Podskalí 
Usnesení č. 908/2003 (28/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování studie zadního Podskalí 

1. pořadí – Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, 386 01 Strakonice 
2. pořadí – Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
3. pořadí – Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice 

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 48 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
14. Smlouva o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace Otavské plavby 
Usnesení č. 909/2003 (28/25) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č.  
024/03/DYN (webové stránky Otavské plavby) s firmou Mgr. Pavel Hladký - ŠumavaNet.CZ 
za cenu 17 500,- Kč za zprovoznění aplikace a poplatku za provoz ve výši 400,- Kč na měsíc 
(tj. 4800,- na rok), celkem tedy 22 300,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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15. Změna smluvních partnerů při zpracování odborného posudku možného ohrožení 
lokality „Ostrov – centrum“ z d ůvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 
Usnesení č. 910/2003 (28/27) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 545/2003 ze dne 23.4.03 z důvodu možnosti přiznání dotace na úpravy ÚPD 
po povodních, vypsanou Jihočeským Krajem 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy regulační plán zóny „Ostrov – centrum s firmou A 32 s.r.o., 
Podsrpenská, Strakonice na zpracování odborného posudku možného ohrožení lokality 
„Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření a pověřuje starostu 
jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušní částky ve výši 199.500,- Kč z kapitoly projektu 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu 
 
16. MP – zadání veřejné zakázky „Městský kamerový monitorovací systém – Strak.“ 
Usnesení č. 911/2003 (28/26) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům  o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 b zák. č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Městský 
kamerový monitorovací systém – Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, 
těmto zájemcům:  
1. CM security systém s.r.o., B. Němcové 29, Blatná 
2. INVES TEL s.r.o., Domažlické nám. 610, Klatovy 
3. GEPARD s.r.o., V ráji 919, Pardubice 
4. FALCON, Pražská 286, Písek 
5. MKDS BESY s.r.o., Kvapilova 9/958, Praha 5 
6. VEGA COM,a.s., Šenovská 30/434, Praha 8– Ďáblice  
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
předseda: ing. Pavel Vondrys, členové: ing. Pavel Pavel, ing. Rudolf Ulč, Martin Dvořák, 
Milan Michálek, ing. Karel Seknička, Oldřich Kalina (pracovník magistrátu hl. m. Prahy, odbor 
krizového řízení) a náhradník: Adolf Voračka 
III. Ukládá 
veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
17. JUDr. Szabo – žaloba o přivolení soudu k výpovědi k nájmu bytu proti manželům   
     Rychtářovým 
Usnesení č. 912/2003 (28/13) 
Rada města rozhodla (revokace usnesení rady města č. 669/2002 ze dne 10.7.2002): 
1) upustit od záměru ukončit nájem bytu podáním výpovědi ze společného nájmu bytu 
manželům Věře Rychtářové, Strakonice II a Milanu Rychtářovi, Strakonice I k bytu č. 12 ve 
II. podlaží domu čp. 429 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích II, I. kategorie o velikosti 1+2 
s příslušenstvím z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 písm. h) obč. zákoníku pro neužívání 
bytu vůbec bez vážného důvodu a nebo užívání bytu bez vážných důvodů jen občas 
schváleného usnesením rady města č. 669/2002  ze dne 10.7.2002, 
2) vzít zpět výpověď podanou podle usnesení rady města č. 669/2002 ze dne 10.7.2002, 
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3) vzít zpět žalobu o přivolení soudu k výpovědi podané podle usnesení rady města č.   
    669/2002 ze dne 10.7.2002. 
 
18. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 913/2003 (28/23) 
1) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy  na prodej pozemků v lokalitě 
Jezárka za účelem výstavby rodinných domků (Pracovní verze návrhu smlouvy – únor 2002) 
I. Souhlasí 
po úpravách RM se zněním předložené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy 
na prodej stavebních parcel v lokalitě Jezárka. 
Doplnění znění smlouvy : odst. B smlouvy bod č. 4 -  smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč 
měsíčně 
 
Usnesení č. 914/2003 (28/23) 
2) Markéta Knížková, Strakonice – žádost o přestavbu bytového jádra 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě číslo 3, ve II. podlaží domu čp. 1126, v ulici Čelakovského ve 
Strakonicích, spočívající v odstranění původního  umakartového jádra,  na jeho místo při 
zachování původních rozměrů bude z lehkých stavebních materiálů (sádrokarton) vyzděno 
nové bytové jádro. Zůstanou zachovány svislé rozvody vody a kanalizace.  Nedojde k 
jakémukoliv zásahu do panelů a nosných zdí. 
Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatelky paní Markéty Knížkové, 
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. 915/2003 (28/23) 
3) Petr Kollros, Strakonice – žádost o přestavbu bytového jádra 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě v ulici Luční čp. 449, Strakonice, spočívající  v přestavbě 
bytového jádra. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele pana Petra 
Kollrose, 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. 916/2003 (28/23) 
4) Jana a Martin Cuhrovi, Strakonice – vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 770/11 v k.ú. Strakonice  s přístavbou rodinného 
domu na pozemku p.č. 771/6 v k.ú. Strakonice  a vestavbou podkroví na pozemku p.č. st. 
1142 v k.ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 917/2003 (28/23) 
5) Josef Tříska, Strakonice – pronájem části pozemku p.č. 97/1 o výměře cca 950 m2 v k.ú. 
Strakonice 
I. Souhlasí 
s krátkodobým pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2 
panu Josefu Třískovi, Strakonice za účelem stánkového prodeje na  dobu   cca 5-ti dnů, za 
cenovou nabídku tj. 50.000,- Kč (pronájem v době konání poutě). 
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Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 918/2003 (28/23) 
6)Ekonomické služby-BH, U Markéty 58, Strakonice – ukončení smlouvy o pronájmu dohodou 
I. Souhlasí 
s ukončením smlouvy o pronájmu  části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Strakonice s 
Ekonomickými službami, -BH Strakonice,  dohodou k 31.5.2003, vzhledem k tomu, že 
městská informační tabule s plánem města byla odstraněna v průběhu měsíce května. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné dohody. 
 
Usnesení č. 919/2003 (28/23) 
7a) Ekonomické služby-BH, U Markéty 58, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy pro 
velkoplošnou venkovní reklamu –  
7b) PROTOM, Strakonice, s. r. o. Písecká 290, Strakonice 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice společnosti PROTOM, Strakonice, 
s.r.o. Písecká 290, Strakonice za jejich cenovou nabídku tj. 15.000,- Kč/rok/ jedna reklamní 
plocha, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 920/2003 (28/23) 
8) RAIREKLAM s.r.o., Klimentská 36, Praha 1 – žádost o pronájem místa na pozemku p.č. 
1208/1 na ul. Písecká v k.ú. Strakonice za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 
5,1 x 2,4m 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice za účelem umístění reklamního 
panelu o rozměrech 5,1x2,4m společnosti RAIREKLAM s.r.o. Klimentská 36, Praha 1, za 
jejich cenovou nabídku, tj. 8.500,- Kč/rok/jedna reklamní plocha, na dobu neurčitou, s 3 
měsíční výpovědní lhůtou. Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek je pronajímán  
Ekonomickým službám za stejným účelem souhlasí  s umístěním nového reklamního panelu 
50 m ve vzdálenosti od stávajícího panelu Ekonomických služeb. Dále doporučuje společnosti 
sdělit, že v průběhu roku 2006 dojde na předmětném pozemku k výsadbě stromů. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 921/2003 (28/23) 
9) České radiokomunikace a.s., Skokanská 1, Praha 6 – umístění samostatného anténního 
stožáru  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k předmětné nájemní smlouvě s Českými radiokomunikacemi, týkající 
se umístění samostatného  anténního stožáru na stěnu výtahové šachty domu čp. 87 v ulici Na 
ohradě, Strakonice. Současně pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 922/2003 (28/23) 
10) Pronájem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice za účelem umístění plechových 
garáží 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o níže uvedené výměře, na němž 
jsou umístěni plechové garáže následujícím žadatelům 
číslo 19 Ladislav Rezek, Strakonice  cca  16 m2 
číslo 17 Miloslav Mareš, Strakonice  cca  15 m2 
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číslo 15 Vlastislav Charvát, Strakonice  cca  17 m2 
číslo 14 Jan Čejka , Strakonice  cca  17 m2 
číslo 11 Václav Lom, Strakonice  cca  16,5m2 
číslo 13 František Bambas , Strakonice cca  17.3m2 
číslo 12 Bohumil Babka , Strakonice  cca  18 m2 
číslo 7  Alois Brejcha, Strakonice  cca  15 m2 
číslo 5  Pavel Holoubek, Strakonice  cca  18 m2 
číslo 3  Bohumil Martínek, Strakonice  cca  18 m2 
číslo 2  Jana Kutrová, Strakonice  cca  17,5m2 
číslo 1  Luboš Žák, Strakonice  cca  15 m2 
číslo 20 Emanuel Vojta, Strakonice  cca  15 m2 
číslo 21 Petr Vepřek, Strakonice  cca  16 m2 
číslo 22 Miloslav Sládek, Strakonice  cca   21 m2 
za cenu 2.000,- Kč/rok. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 923/2003 (28/23) 
11)  Žádost o souhlas k přístupu na stavební parcelu v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
st.479 v k.ú. Strakonice za účelem provádění stavebních úprav domu žadatelky čp.372 . 
RM v souvislosti se stavebními úpravami na snížení vlhkosti suterénního zdiva domu čp.372 
v Husově ulici 
I. Souhlasí 
s přístupem na stavební parcelu v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.479 v k.ú. 
Strakonice za účelem provádění stavebních úprav domu žadatelky čp. 372 na parcele p.č. dle 
KN st.476 v k.ú. Strakonice. V rámci stavebních úprav se bude na západní straně obvodové 
stěny domu čp.372 budovat drenážní potrubí, bude třeba odvést stávající a následně 
odstraněný spodní násyp z míst, kde se bude dělat tzv. oddrenážování. 
 
Usnesení č. 924/2003 (28/23) 
12) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajících kabelů a kabelových skříní na 
pozemcích v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – 
Klostermannova –kabel NN“ Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 
113, 386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice – Klostermannova – kabel NN “   
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajících kabelů a kabelových skříní na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN  st.484,  st.491,  st.492,  st.497,  645/3,  646/7,  718/5, vše k.ú. Nové 
Strakonice. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro, za 
podmínky odstranění starého kabelu. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 925/2003 (28/23) 
13) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajících kabelů na pozemku v majetku města 
Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice,proti KD –kabel NN“, ul. B.Němcové. 
Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice, proti KD– kabel NN “, ul. B. Němcové.   
I. Souhlasí 
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s opravou ( výměnou ) stávajících kabelů na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
565/1, v k.ú. Strakonice. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro, za podmínky odstranění starého kabelu. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
         
Usnesení č. 926/2003 (28/23) 
14) Žádost o souhlas uložit kabel NN z důvodu  přepojení rodinných domů na stávající 
kabelové vedení NN na pozemku v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby 
„Strakonice – Povážská -kabel NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. 
Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice- Povážská– kabel NN “   
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN z důvodu přepojení rodinných domů na stávající kabelové vedení NN 
na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 636/1, k.ú. Přední Ptákovice, dle 
sazebníku. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
         
Usnesení č. 927/2003 (28/23) 
15) Žádost o souhlas uložit elektropřípojku na pozemek v majetku města Strakonice  
v souvislosti s realizací stavby „Strakonice –Lidická -kabel NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice- Lidická– kabel NN “   
I. Souhlasí 
s uložením elektropřípojky pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1287, k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
         
Usnesení č. 928/2003 (28/23) 
16) Smlouva o dílo s fa Dřevointer Strakonice na opravu truhlářských prvků a konstrukcí 
objektu DD Strakonice – Jezárka  a zhotovení dřevěného obloukového přístřešku ve dvoře 
objektu DD – Jezárka.  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo na opravu truhlářských prvků a konstrukcí objektu DD Strakonice 
– Jezárka  a zhotovení dřevěného obloukového přístřešku ve dvoře objektu DD – Jezárka  s 
firmou Dřevointer za cenu 316.520,-Kč. Bude hrazeno z rezervního fondu MěÚSS. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 929/2003 (28/23) 
17) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3 
I. Bere na vědomí 
provedení následujících víceprací  v rámci stavebních úprav v budovách č.p. 2 a 3:  

• úprava  instalační  šachty / podchycení  zdiva,  bourání  dveří , stropu, vyzdění příčky/ 
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Cena prací vč. DPH 13.857,-Kč 
• úprava  stávajícího  podlahového  vytápění  ve  vstupu  č.p.3 
podlahové  vytápění  nebylo  v projektu , při  bourání  došlo  k jeho přerušení. Cena prací 
vč. DPH 10.950,-Kč 
• výměna stávajících  střešních  oken  za  okna  VELUX 
stávající  okna nejsou  odborně  zabudována , byla  provedena  u  jednoho okna  sonda  do  
boční  izolace  ostění  / dřevotříska /, izolace  je  nedostatečná , dochází  k rosení oken 
Cena prací vč. DPH 107.665,-Kč 

 
• doplnění  nosné  stropní  konstrukce  v 3.N.P.  č.p.2 , místnost  kde  byl  odbor rozvoje  

/bez  podhledu / 
po demontáži  násypu  byla  provedena  sonda  do zhlaví  strop. trámů  kde  byla  původní  
kanalizace a vodovod, 3  ks zhlaví  jsou  napadena  hnilobou , záklop  je  pod betonovou  
desku  prohnutý.Cena prací vč. DPH 39.723,-Kč 
- výměna  obkladů  a  dlažeb  v č.p.3  v místnostech  kde  dochází k zásahu  do  stěn  a 
podlah .Projekt  zahrnuje  pouze  doplnění  ve  vybouraných  částech . Cena prací vč. DPH 
65.673,-Kč 
• změna  zatřídění  horniny  pod  výtahovou  šachtou ,   zatřídění  dle  projektu  H 4, 
 skutečnost  H 5 a H  6. Cena prací vč. DPH 37.060,-Kč 
- oprava  mramorové  dlažby  ve  vstupu  do  č.p.3 , jedná  se  o doplnění  dlažby  po  
vybouraných  příčkách, oprava  v místech  porušených  při   napojování   podlahového  
vytápění , opravy  mramorových  stěn , svislá  stěna  rampy. Cena prací vč. DPH 75.901,-
Kč 
- utěsnění  výtahové  šachty  proti  tlakové  vodě , projekt  uvažoval  s izolací  proti  zemní  
vlhkosti. Cena prací vč. DPH 16.056,-Kč 

II. Nesouhlasí 
se  změnou  termínu  dokončení  stavby   
III. Ukládá 
majetkovému odboru předložit RM celkový přehled provedených víceprací a úspor na akci. 
 
Usnesení č. 930/2003 (28/23) 
18) Vyhlášení záměru na pronájem NP v organizacích STARZ Strakonice a ZŠ 
F.L.Čelakovského Strakonice: 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP v organizaci STARZ – skladové prostory v areálu 
skladů na Zimním stadionu, Na Křemelce 512, Strakonice  o výměře 100 m2,  na dobu určitou 
od 1.9.2003 do 31.12.2004. 
II. Nesouhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP v organizaci ZŠ F.L.Čelakovského – chodby školy 
v budovách  Chelčického 555, Strakonice a Jezerní 1280, Strakonice – v obou budovách NP 
pro umístění nápojového automatu (výměra cca 1 m2) na dobu neurčitou od 25.8.2003. 
         
Usnesení č. 931/2003 (28/23a) 
19)  Žádost o povolení uložit plynovodní přípojku a elektro přípojku do pozemku v majetku 
města Strakonice. Žadatelka : Jana Kožíšková, Drahonice  
RM v souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou nemovitosti čp.186 v ul Jedlová v Habeši na 
pozemku žadatelky  
I. Souhlasí 
s uložením plynovodní přípojky a elektro přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1007/5  v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 932/2003 (28/23a) 
20) Žádost o povolení uložit kanalizační, vodovodní, plynovou přípojku a přípojku elektro do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1305 v  k.ú. Dražejov u Strakonic.  Žadatel: 
Pavel Petr Obránců míru 1246, Strakonice. 
RM v souvislosti se zřízením kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky pro připojení 
novostavby  rodinného domu na parcele p.č. dle KN  216/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.. dle KN 1305 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 933/2003 (28/23a) 
21) Žádost o povolení uložit kanalizační a vodovodní přípojku do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 599 v katastrálním území Dražejov u Strakonic  
Žadatel: JUDr. Sígler, Virt, v zastoupení M. Vačkářová Starý Dražejov, 386 01 Strakonice.  
RM v souvislosti s akcí: Stavební úpravy a vybudování nového podkroví, Virt 1, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a  vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 599 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 934/2003 (28/23b) 
22) Souhlas s povolením stavby – LIDL ČR v.o.s. 
I. Bere na vědomí 
postup jednání o povolení stavby „Prodejna potravin LIDL Strakonice“ včetně zpevněných 
ploch a sjezdů dle předložené projektové dokumentace. Další jednání o možném povolení 
stavby je podmíněno předložením:  

1. výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem ve Strakonicích, na 
němž bude vyznačeno vlastnické právo společnosti LIDL ČR v.o.s., Praha 5, K Hájům 
1233/2, k pozemku parc.č. 1248/4 o výměře 1178 m2 v k.ú. Strakonice  a  

2. kupní smlouvy podepsané oprávněným zástupcem společnosti LIDL ČR v.o.s., Praha 
5, K Hájům 1233/2, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemku 
parc.č. 1248/4 o výměře 1178 m2 v k.ú. Strakonice na město Strakonice  a 

3. návrhu na vklad vlastnického práva k pozemku dle shora uvedené kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Strakonicích pro město Strakonice 
podepsaného oprávněným zástupcem společnosti LIDL ČR v.o.s. 

 
19. Dodatek č. 1 dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa na MŠ Lidická 
Usnesení č. 935/2003 (28/24) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o zřízení společensky účelných pracovních míst mezi 
Úřadem práce Strakonice a MŠ Lidická 625, Strakonice 
II. Ukládá 
ředitelce MŠ Lidická učinit potřebné kroky s tím související 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 
 
20. MěKS:   
A) Zadání veřejné zakázky „Řešení interiéru stávajícího objektu MěDK“ 
Usnesení č. 936/2003 (23/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům  o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zák. č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Řešení 
interiéru stávajícího objektu MěDK“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě s tím, že 
bude upraven bod č. 4.4. Termín realizace takto „do 30.11.2003“, bod č. 4.6. Reference o 
realizovaných akcích - vyřadit a bod č. 5. Způsob hodnocení nabídek – bude 1 kritérium: 
„výše nabídkové ceny vč. DPH“ těmto zájemcům: 
Ing. Jan Rampich Strakonice, Architektonický ateliér A V DESIGN – Přední Ptákovice, 
Zákostelecký a Skala Strakonice, Ing. arch. Karel Hubáček Liberec, Ing. arch Pavla Kvízová 
Praha 2 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Pavel, 
PhDr. Šimek, Ing. Šíp, p. Dresslerová, p. Houska a náhradníky: Ing. Narovcová, Ing. arch. 
Slámová, PhDr. Říhová 
III. Ukládá 
ředitelce MěKS zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
                     
B) Zrušení výběrových řízení na: - rekonstrukce baru v přízemí MěDK   
   - vybudování vnitřního schodiště pro restauraci v MěDK 
   - oprava sociálního zařízení II. patro MěDK 
Usnesení č. 937/2003 (28/28) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrová řízení : „Rekonstrukce baru v přízemí MDK včetně sociálního zařízení“ ; 
„Vybudování vnitřního schodiště pro restauraci v MDK Strakonice“ ; „Oprava sociální 
zařízení II. patro MDK Strakonice“ vypsaná usnesením RM č. 756/2003 a to z důvodu účasti 
nedostatečného počtu oslovených firem 
II. Souhlasí 
se zadání opravy sociálního zařízení ve II. patře budovy MěDK 
III. Ukládá 
ředitelce MěKS provést poptávkové výběrové řízení minimálně u 3 firem a následně zadat 
realizaci opravy soc. zařízení (do zadaného termínu) za podmínek, že přestavba bude 
realizovatelná i za provozu MěDK a neovlivní jeho chod 
 
21. Uzavření smlouvy na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 938/2003 (27/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s firmou Městský mobiliář Cité s.r.o., tř. T. Bati 3225, 
760 01 Zlín s tím, že předložená „Příloha č. 2 : položkový ceník víceprací“ bude přílohou této 
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu 
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22. Rozpočtová opatření č. 41 - 47 
Usnesení č. 939/2003 (28/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení  a přesuny  fin. prostř. o  : 
RO č. 41 ve  výši   13 000,- Kč (dotace investic 7 000,- + odpisy 6 000,-) 
Navýšení příspěvku  pro MŠ Čtyřlístek , která potřebuje do ŠJ zakoupit kuchyňského robota. 
(celk. cena robotu  je  44 tis. Kč  z toho 37 000,-  uhradí MŠ z investičního  fondu).  Na 
uvedenou investici  je nutno navýšit odpisy ve výši 6 000 Kč.   
RO bude v příjmech kryto z úroků. 
RO č. 42 ve výši  70 000,- Kč 
Grant  na vytvoření barevného propagačního materiálu Strakonicka.  
RO č. 43 ve výši 80 000,- Kč  
Dotace  na činnost dobrovolných hasičských sborů. 
RO č. 44 ve výši 70 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce a údržba zajišťovaná inv.technikem  na příspěvek školy  
ZŠ a MŠ Povážská  na pořízení  zatemnění učebny chemie a nábytku do jedné učebny. 
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO č. 45 ve výši 774 820 Kč 
Dotace na lesy – na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy 
jeho činnost hradí stát. Na zpracování lesních hospodářských osnov , o lesním hospodářském 
plánování apod.  
RO č. 46 ve výši 450 000,- Kč 
Navýšení výdajů  SPOZ – vítání občánků . Rozpočet r. 2003 je ve výši 800 000,- Kč. Do 
konce června 2003 bylo vyčerpáno 750 000,- Kč (přivítáno 151 dětí).  Do konce roku je 
předpoklad, že bude přivítáno  ještě 90 dětí. 
RO bude kryto z prostředků z min. let.  (Zůst. fin. prostř. 11 444 tis.Kč) 
RO č. 47 ve výši 600 000,- Kč  
Dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“.   
III. Ukládá  
odboru finančnímu RO č. 41 – 44 provést a RO č. 45 – 47 předložit ke schválení nejbližšímu 
ZM 
 
23. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 940/2003 (28/11,11b) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 

pořádku na : Strakonice, místo konání - HVĚZDA, Mlýnská 1081, Strakonice – vždy v NE 
– ČT    
    od  22,00 hodin do 2,00 hodin následujícího dne a v PÁ – SO od 22,00 hodin – 4,00  
    hodin  následujícího dne a to po dobu jednoho roku. 
b) 18. července 2003 – Koncert skupin – pořádá Josef Founě, Strakonice    
     v Bažantnici u Strakonic dne 11. 7. 2003 od 22,00 –  4,00 hodin dne 12. 7. 2003. 
c) srpen 2003 – DISKO, ROCKOTÉKA, KONCERTY, pořádá Josef Founě, Zvolenská  

       891, Strakonice, v Bažantnici u Strakonic vždy v PÁ a SO od 22,00 hodin do 4,00  
       hodin následujícího dne. 

d) 19. července 2003 –  Hudebně – sportovní slavnosti , pořádá Martin Chylík, Strakonice 
IV, místo konání – Plavecký stadion Strakonice – živá hudba (směs   
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    skupin) od  22,00 hodin dne 19. 7. 2003 do 1,00 hodin dne 20. 7. 2003 
    e) 2. – 3. srpna 2003 – Rumpálování  - Strakonický hrad – pořádá Muzeum středního  

     Pootaví, Městské kulturní středisko a skupina historického šermu Markýz Strakonice, 
     večerní program v sobotu 2. srpna od 22,00 hodin – 24,00 hodin. 

 
24. MěÚSS – informace o zadávání veřejných zakázek za 2.Q. 2003 
Usnesení č. 941/2003 (28/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu MěÚSS o přímém zadávání veřejných zakázek ve 2. čtvrtletí 2003 
 
25. Převod telefonní stanice 
Usnesení č. 942/2003 (28/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převodem telefonní stanice číslo 383 332 739 vlastníka Město Strakonice (právnická osoba), 
která je v užívání pana Jiřího Mlíky (fyzická osoba), velitele zásahové jednotky družstva 
Strakonice I Sboru dobrovolných hasičů města Strakonice na nového vlastníka (fyzickou 
osobu) Jiřího Mlíku, 386 01  Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem 
 
26. Pověření k podpisu dohod o způsobu úhrady dluhu s příjemci dávek sociální péče 
Usnesení č. 943/2003 (28/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohod o způsobu úhrady dluhu s příjemci dávek sociální péče dle ustanovení 
§ 33 až § 37 vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 
II. Pověřuje 
vedoucí sociálního odboru městského úřadu a v její nepřítomnosti její zástupkyni podpisem 
dohod o způsobu úhrady dluhu. 
 
27. Bytové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 944/2003 (28/14) 
1/6/2003  Jana Hradská, Václav Hradský, nájemci b.j. o vel. 1+2 (54,90 m2) 
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemcům Janě a Václavu Hradských, Str.II, pro Jiřího 
Taliána ( 1 osobu) na dobu jednoho roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a 
skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemci nemají právo na náhradní byt 
ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
     
Usnesení č. 945/2003 (28/14) 
2/6/2003  Andrea Kadečková, nájemce b.j. o vel. 1+1 (53,07 m2) v nástavbě domu č.p. 
206/Str.II. v ul. Stavbařů, žádá o souhlas s podnájmem bytu na dobu jednoho roku pro Petra 
Kameného, Kateřinu Šimralovou a dceru Kateř. Šimralovou   
I. Rozhodla  
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udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Andree Kadečkové, Str.II, pro Petra Kameného, 
Kateřinu Šimralovou a  dceru Kateřinu Šimralovou (3 osoby) na dobu jednoho roku s tím, že 
podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemci nemají právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
       
Usnesení č. 946/2003 (28/14) 
3/6/2003 Lenka Hynková, nájemce b.j. o vel. 1+2 (51,50 m2) 336/Str.II, ul. Klostermannova, 
žádá o souhlas s podnájmem bytu na dobu nezbytně nutnou, minim. 1 rok pro manžele Jana a 
Janu Mayerovi 
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Lence Hynkové, Str.II pro manžele Jana a Janu 
Mayerovi (2 osoby) na dobu jednoho roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a 
skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemci nemají právo na náhradní byt 
ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č. 947/2003 (28/14) 
4/6/2003 Václav Cabrnoch, Str.I, žádá o obnovení smlouvy o nájmu ke stávající bytové 
jednotce  
I. Rozhodla 
uzavřít s Václavem Cabrnochem smlouvu o nájmu na stávající bytovou jednotku o vel. 
garsoniéra v č.p. 409/Str.I, opět se smluvním nájemným na dobu určitou jednoho roku bez 
možnosti automatického obnovení nájmu.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu  o nájmu bytu a pověřuje starostu 
jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 948/2003 (28/14) 
5/6/2003  Jaroslava Čechová, Str.I, uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu, dodatek 
k pracovní smlouvě 
I. Rozhodla 
uzavřít s pí Jaroslavou Čechovou Str.I, dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu  
od 1. srpna 2003 do 31. července 2004 s tím,  že  ostatní  ujednání předmětné smlouvy 
zůstávají nezměněna.  
II. Ukládá  
odboru maj, úseku bytovému uzavřít dodatek ke smlouvě a pověřuje  starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 949/2003 (28/14) 
6/6/2003  Miroslava Novotná, Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Miroslavě Novotné, 8Str.II,  k b.j. o vel. 1+3, č.b. 
21 ve IV. podlaží  domu po L. Novotném.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 950/2003 (28/14) 
7/6/2003 Soňa Jeníčková, Str.I, přechod nájmu bytu 
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I. Rozhodla  
uzavřít se Soňou Jeníčkovou Str.I, smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3 č.b. 04 v č.p. 1256/Str.I . 
dle usn. RM č. 497/2002.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu 
jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 951/2003 (28/14) 
8/6/2003 Dana Stripačuková, Str.I, uzavření smlouvy o nájmu bytu 
I. Rozhodla  
uzavřít s Danou Stripačukovou Str.I, smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3 č.b. 09 v č.p. 
1256/Str.I . dle usn. RM č. 497/2002.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu 
jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 952/2003 (28/14) 
10/6/2003 (předcházel bod 3/5/2003 žádost o přechod nájmu bytu) Ing. Anna Černíková, 
Str.II,  odevzdání bytu městu Strakonice   
I. Souhlasí  
s předáním bytové jednotky o vel. 1+3,  č.p. 13/Str.II, ul. Tovární (po p. Riedlbauchovi) 
městu Strakonice do 30. 11. 2003.  
 
Usnesení č. 953/2003 (28/14) 
11/6/2003 Uvolněná bytová jednotka, G 1064/Str.I,  
I. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. garsoniéra, č.b. 09 ve III. podlaží domu  č.p. 1064/Str.I, 
v ul. Mlýnská s pí Katarínou Bartošovou, Str.II, v souladu s přijatými usneseními RM.   
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu  podpisem.   
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 954/2003 (28/14) 
12/6/2003 (předcházel bod  7/5/2003 zápisu b.k.) Základní umělecká škola Strakonice, 
doplňuje svoje podání  o přidělení  bytu o vel. garsoniéra 1142/Str.I, (po sl. Kotálové provd. 
Jonesové, které končí pracovní poměr a  následuje manžela) pro   učitelku  klavíru Mgr. Hana 
Vančatová, Plzeň  
I. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu na uvolněnou bytovou jednotku o vel. garsoniéra, č.b.35, (po pí 
Jonesové) v č.p. 1142 /Str.I.  sídliště 1. máje s pí Mgr. Hanou Vančatovou, Plzeň  na dobu 
určitou ve smyslu trvání pracovně právního poměru k ZUŠ Strakonice 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu 
jejím podpisem.   
 
 
 
ing. Pavel Pavel       Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta        místostarostka 


