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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  35. jednání Rady města Strakonice 
konané 10.9. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. Šmidingerova knihovna – A) Rozpočtová opatření č. 56, 60     
                            Usnesení č. 1112/2003 

           B) Zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2003  
                            Usnesení č. 1113/2003 
2. MěKS – A) Řešení interiéru MDK  
                            Usnesení č. 1114/2003 
                  B) Infocentrum     
                            Usnesení č. 1115/2003 
3. TS s.r.o.- A) Přehled pohledávek k 31.7.03 (nájemné z bytů a NP, obchodní činnost)    
                            Usnesení č. 1116/2003 
                   B) Bavorova 313 (stěhování nájemců)    
                            Usnesení č. 1117/2003 
4. 1) Zadání regulačního plánu „Mezi lesy I.“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu   
        „Mezi lesy I.“ 
    3) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy výhled   
      do  etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy I.“ 
                            Usnesení č. 1118/2003 
5. Vyhodnocení VŘ na zhotovení díla „Projektové dokumentace pro výstavbu psího útulku“  
                            Usnesení č. 1119/2003 
6. Zajištění návštěvy z partnerského města Ijsselsteinu (26.-28.9.03) 
                            Usnesení č. 1120/2003 
7. Rozpočtová opatření č. 61 – 63 
                            Usnesení č. 1121/2003 
8. Vyhodnocení VŘ „Městský kamerový monitorovací systém“ 
                            Usnesení č. 1122/2003 
9. Nákup zboží pro MIC 
                            Usnesení č. 1123/2003 
10. ČSAD STTRANS – zřízení samostatného spoje MHD Strakonice 
                            Usnesení č. 1124/2003 
11. Personální záležitosti 
                            Usnesení č. 1125/2003 
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12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 1126/2003 
13. Uzavření smlouvy s Euroškolou Strakonice (výuka jazyků)   
                            Usnesení č. 1127/2003 
14. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí úklidových prací a služeb s p.   
      Štěpánem Račákem 
                            Usnesení č. 1128/2003 
15. Uzavření smluv o nájmu bytů (dům č.p. 313/Str.I. ul. Bavorova) 
                 Usnesení č. 1129/2003 – 1132/2003 
16. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1133/2003 – 1154/2003 
17. Okresní nemocnice Strakonice – žádost o finanční příspěvek 
                            Usnesení č. 1155/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   35. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 16,05 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
 
1. Šmidingerova knihovna  
A) Rozpočtová opatření č. 56, 60        
Usnesení č. 1112/2003 (33/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení  a přesuny  v upraveném rozpočtu  o  : 
RO č. 56 ve výši 20 000,- Kč  
Navýšení příspěvku na provoz  pro Šmidingerovu knihovnu – mzdy. RO bude kryto z úroků. 
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO č. 60 ve výši 500 000,-Kč 
Navýšení  příspěvku  na provoz  pro Šmidingerovu knihovnu  - rozpis nákladů v příloze. 
Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků z min. let  (zůstatek  2 894 tis.Kč) 
 
B) Zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2003  
Usnesení č. 1113/2003 (33/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- se zvýšením limitu prostředků na platy pro rok 2003 pro ŠK o 420 tis. Kč, tj. zvýšený limit 
   činí  2 733 tis. Kč  
- se zvýšením počtu zaměstnanců o 1 pracovníka, tj. na celkový počet zaměstnanců 18 
- se zvýšením ostatních osobních nákladů o 20 tis. Kč, (ostatní osobní náklady činí 65 tis. Kč) 
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2. MěKS: 
A) Řešení interiéru MDK    
Usnesení č. 1114/2003 (31/1) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
výběrové řízení na zhotovitele „Řešení interiéru MDK Strakonice“ zadané usnesením RM č. 
936/2003 ze 16.7.03 z důvodu podrobnější specifikace zadání řešení interiéru MDK 
II. Ukládá 
ředitelce MěKS ve spolupráci s architektkou města připravit podklady pro vypsání 
architektonické soutěže na řešení interiéru MDK Strakonice 
 
B) Infocentrum     
Usnesení č. 1115/2003 (31/7A) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o náplni práce předprodeje vstupenek při MěKS Strakonice 
II. Souhlasí 
se zachováním jednoho pracovního místa v organizační struktuře MěKS doposud 
využívaného pro Infocentrum, jako rezervního a prozatím neobsazeného 
III. Schvaluje 
změnu ve zřizovací listině MěKS Strakonice – zrušení Infocentra 
 
3. TS s.r.o. :  
A) Přehled pohledávek k 31.7.03 (nájemné z bytů a NP, obchodní činnost)    
Usnesení č. 1116/2003 (33/26) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled pohledávek z nájmu bytů, nebyt. prostor a obchodní činnosti TS Str. s.r.o. 
 
B) Bavorova 313 (stěhování nájemců)    
Usnesení č. 1117/2003 (35/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
z důvodu demolice objektu a přestěhování nájemců z objektu Bavorova 313, Strak. 
následující úpravy v rámci bytového fondu města : 

a) sloučení 2 b.j. o velikosti 1+1, o výměře 36,10 m2, v domě Budovatelská 613, Strak. a 
to byt č. 3 a byt č. 6, I. kat. v přízemí domu (po ubytovně J. Hradec) 

b) sloučení 2 b.j. o velikosti 1+1, o výměře 36,10 m2, v domě Budovatelská 613, Strak. a 
to byt č. 17 a byt č. 18, I. kat. v přízemí domu (po ubytovně J. Hradec) 
Předpokládané náklady na sloučení 1 byt. jednotky činí 43.000,- Kč 

      c) stavební úpravy – posunutí příčky v 1 bytové jednotce v domě Budovatelská 613, Strak.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve spolupráci s TS Strak. s.r.o. zajistit veškerá vyjádření nutná ke 
stavebním úpravám dle bodu I.  
 
4. 1) Zadání regulačního plánu „Mezi lesy I.“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu   
        „Mezi lesy I.“ 
    3) Zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy   
        výhled do  etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy I.“ 
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Usnesení č. 1118/2003 (35/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
zadání regulačního plánu „Mezi lesy I.“ 
II. Doporu čuje ZM schválit 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regul. plánu „Mezi lesy  I.“ 
III. Doporu čuje ZM schválit 
zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice z etapy výhled do 
etapy návrh pro lokalitu „Mezi lesy  I.“ 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání ZM Strak. 
 
5. Vyhodnocení VŘ na zhotovení díla „Projektové dokumentace pro výstavbu psího  
     útulku“  
Usnesení č. 1119/2003 (35/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženým vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele díla „Projektové dokumentace 
pro výstavbu psího útulku ve Strakonicích“: zadat zakázku firmě ing. Pavel Bláha, projekční 
kancelář, Holečkova 418, Strakonice, v hodnotě 69.825,- Kč vč. DPH, s termínem předání 
projektu do 7 dnů od uzavření smlouvy. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy s výše vybranou firmou na zpracování uvedeného projektu  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
6. Zajištění návštěvy z partnerského města Ijsselsteinu (26.-28.9.03) 
Usnesení č. 1120/2003 (35/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uvolněním částky do 25 000,- Kč z recipročního fondu na zajištění návštěvy zastupitelů 
z holandského partnerského města Ijsselsteinu  (26. – 28. 9. 2003).  
 
7. Rozpočtová opatření č. 61 – 63 
Usnesení č. 1121/2003 (35/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení  a přesuny  v upraveném rozpočtu  o  : 
RO č. 61 ve  výši   60 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích u MŠ Lidická -  z investic na provoz - zakoupení  
PC na jednotlivá pracoviště, která vznikla po sloučení čtyř MŠ. Cena  l ks PC je  cca  26 tis. 
Kč. ( Budou zakoupeny 3 ks).  Finanční prostředky budou z části hrazeny přesunem z investic 
a z části  z položky odpisů. (20 tis. Kč). 
RO č. 62 ve  výši   45 000,- Kč 
Zvýšení prostředků na údržbu zeleně v lokalitě u společnosti Aral (u aut.nádraží) na částečnou 
kompenzaci náhradní výsadby. V příjmech bude kryto z ostatních nahodilých příjmů-úhrada 
společnosti Aral. 
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO č. 63 ve výši 278 000,- Kč 
Dotace KÚ pro základní školy na SIPVZ ( Státní informační politika ve vzdělávání).  



 5

II. Ukládá 
odboru finančnímu RO  č.61 a 62 provést  a RO č. 63 předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
8. Vyhodnocení VŘ „M ěstský kamerový monitorovací systém, Strakonice“ 
Usnesení č. 1122/2003 (35/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na „Městský kamerový monitorovací systém – 
Strakonice“ takto: 1. Gepard s.r.o. Pardubice, 
   2. Petr Horčička – Falcon Písek, 
   3. Vegacom a.s. Praha, 
a ukládá veliteli strážníků MP oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a montáž městského kamerového monitorovacího 
systému a realizaci I. etapy MKMS pro město Strakonice se společností Gepard s.r.o., 
Pardubice, V Ráji 919, IČ 42938031, za cenu 1,570.211,- Kč, s termínem předání díla a 
uvedení do trvalého provozu 13. ledna 2004.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o záručním servisu ke smlouvě o dílo uvedené pod bodem č. II se 
společností Gepard s.r.o. Předmětem smlouvy je poskytování záručního servisu na dodávku 
dle smlouvy o dílo po dobu 36 měsíců na technologii, 60 měsíců na práci a instalační materiál 
a 12 měsíců na obrazovky monitorů, hlavy videorekordérů a polohovací hlavice. Cena za 
odbornou údržbu 2x ročně je 10.240,- Kč, za povinnou revizi 5.520,- Kč. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o pozáručním servisu ke smlouvě o dílo uvedené pod bodem č. II se 
společností Gepard s.r.o. Předmětem smlouvy je poskytování pozáručního servisu na dodávku 
v uvedeném rozsahu za cenu 200,- Kč + 22 % DPH za 1 hod (1 pracovníka) práce na místě, 
dílenské opravy a programování systémů + příplatky za noc 50 %, sobotu a neděli 75 %, 
svátek 10 %.Cena za odbornou údržbu 2x ročně je 10.240,- Kč, za povinnou revizi 5.520,- 
Kč. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
9. Nákup zboží pro MIC 
Usnesení č. 1123/2003 (35/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s nákupem základního sortimentu zboží pro připravované MIC za cenu do 25 tisíc Kč. 
Infocentrum bude vybaveno propagačním materiálem, které vydalo město Strakonice, je však 
třeba zakoupit i další zboží: 

mapy   cca17 000,- Kč 
pohledy  cca 5 000,- Kč 
turistické známky   3 000,- Kč 
a jiné drobné předměty (štítky na hole, poštovní známky a pod.) 

Zboží bude hrazeno z kapitoly „Prezentace“.  
II. Ukládá 
odboru rozvoje podniknout potřebné kroky k nákupu zboží pro prodej v MIC. 
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10. ČSAD STTRANS – zřízení samostatného spoje MHD Strakonice 
Usnesení č. 1124/2003 (35/8) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
se zřízením samostatného spoje na odpolední přepravu žáků ZŠ Povážská po skončení 
vyučování na období od 11.9. 2003 do 30.6. 2004 za podmínek nabídnutých v emailu ze dne 
5.9.2003, tj. platba 61,-Kč/den + 5% DPH, ve dnech školního vyučování a vyúčtováním 
nezávislým na MHD. Bude hrazeno z prostředků vyčleněných na MHD 
 
11. Personální záležitosti 
Usnesení č. 1125/2003 (35/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
na základě výběrového řízení dle zákona 312/2002 Sb. a dle § 102 odst. 2 pís. g) zákona 
128/2000 Sb. o obcích, do funkce vedoucího správního odboru ing. Libuši Řežábkovou s 
platností od 15.9.2003  
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ připravit návrh na organizační a platové zařazení pracovníka v souladu s 
nařízením vlády 358/2000 Sb. 
III. Pov ěřuje 
tajemníka MěÚ řízením odboru rozvoje od 10.9. 2003 do obsazení pracovníkem – nového 
vedoucího odboru rozvoje na základě výběrového řízení v září 2003. 
 
12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1126/2003 (35/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
od 26. září 2003 – Pouťová - PARKÁN – živá hudba, pořádá Poláček Stanislav,  v sokolovně 
Strakonice od 22,00 hodin – 3,00 hodin následujícího dne. 
 
13. Uzavření smlouvy s Euroškolou Strakonice (výuka jazyků)   
Usnesení č. 1127/2003 (35/12) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro MěÚ (6 skupin x 30 hod po 60 min) se 
společností EUROŠKOLA Strakonice SOŠ, s.r.o. , zastoupenou jednatelem Mgr. Petrem 
Hrnčířem, IČ 25165542, za cenu Kč 54.000 (z  toho částku cca Kč 19.800 uhradí zaměstnanci 
MěÚ) 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
 
14. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí úklidových prací a služeb s p. 
Štěpánem Račákem 
Usnesení č. 1128/2003 (35/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí úklidových prací a služeb 
uzavřené dne 16.12.1999 s p. Štěpánem Račákem, Strakonice. Předmětem tohoto dodatku je 
rozšíření úklidové plochy o budovu bývalé IPB – 520 m2 a navýšení ceny díla o 5.460,- 
Kč/měsíčně (dosavadní cena díla za úklid hlavní a nádvorní budovy MěÚ činí 13.600,- 
Kč/měsíčně). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného Dodatku č. 2 
 
15. Uzavření smluv o nájmu bytů (dům č.p. 313/Str.I. ul. Bavorova) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1129/2003 (35/13) 
1) Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 789/Str.I, M. Alše   
I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu v souladu s ust. § 710 odst. 1 oz.,  o 
vel. 1+3 v č.p. 313/Str.I, s  manželi Milanem a Olgou Pačajovými Str.I. ke dni 30.9.2003 
II. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+2 č.b. 03 v I. podlaží domu č.p. 789/Str.I, v ul. M. Alše 
s Milanem Pačajem a Olgou Pačajovou  Str.I,.    
III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s manželi Pačajovými dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke svávající  bytové 
jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.   
 
Usnesení č. 1130/2003 (35/13) 
2) Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 613/Str.I, Budovatelská    
I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení nájemního vztahu k bytové jednotce o vel. 1+4 v I. podl. domu č.p. 
313/Str.I, v souladu s ust. § 710 odst. 1 oz. s manželi  Júliusem a Bernardinou Sivákovými 
Str.I. ke dni 31.10.2003 
II. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu v č.p. 613/Str.I, ul. Budovatelská (sl. b.j. č.b. 17,18) v I. podlaží 
domu s Júliusem Sivákem a Bernardinou Sivákovou.   
III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s manželi Sivákovými dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke svávající  bytové 
jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.   
 
Usnesení č. 1131/2003 (35/13) 
3 Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 613/Str.I, Budovatelská    
I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu v souladu s ust. § 710 odst. 1 oz,  o 
vel. 1+1, č.b. 03 ve II. podl. domu   č.p. 313/Str.I, s  manželi Jolanou a Janem Bledým  Str.I. 
ke dni 31.10.2003 
II. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu v č.p. 613/Str.I, ul. Budovatelská (sl. b.j. č.b. 3, 6) v I. podlaží 
domu s Jolanou Bledou a  Janem Bledým.    
III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
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a) uzavřít s manželi Bledými  dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke svávající  bytové 
jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.  
  
Usnesení č. 1132/2003 (35/13) 
4) Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 614/Str.I, Budovatelská   
I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu v souladu s ust. § 710 odst. 1 oz,  o 
vel.1+1 v č.p. 313/Str.I, s Emou Patkolovou Str.I ke dni 31.10.2003 
II. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1 č.b. 07 ve II. podlaží domu č.p. 614/Str.I, v ul. 
Budovatelská  s Emou Patkolovou  Str.I,.    
III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Emou Patkolovou  dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke svávající  bytové 
jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.   
 
16. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1133/2003 (35/5) 
1) Krigarová Anna, Strakonice – žádost o prominutí nájemného 
I. Souhlasí 
s prominutím nájemného po dobu uzavření mostu v Ellerově ulici (z důvodu jeho 
rekonstrukce), dle nájemní smlouvy uzavřené dne 12.8.1998  mezi městem Strakonice a 
panem Milanem Krigarem, Strakonice a paní Annou Krigarovou, Strakonice. Rekonstrukce 
mostu byla zahájena 2.června 2003. 
 
Usnesení č. 1134/2003 (35/5) 
2) František Hammerbauer, Strakonice – žádost o povolení přestavby stávajícího bytového 

jádra 

I. Souhlasí 
s přestavbou bytového jádra v bytě č. 9 v domě čp. 1083, Mlýnská ul., Strakonice. Původní 
jádro bude nahrazeno zděným jádrem z porobetonu síly 100 mm. Stavební úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady žadatele  - nájemce bytu pana F. Hammerbauera, Strakonice. 
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. 1135/2003 (35/5) 
3) Jana Šťastná, Strakonice – žádost o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 194/3 v k.ú. Přední 

Ptákovice 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 589/1 a 191/29 v k.ú. Přední Ptákovice  s oplocením 
pozemku p.č. 194/3 v k.ú. Přední Ptákovice, jež je v majetku žadatelky paní Jany Šťastné, 
Strakonice, za účelem zřízení zahrady a budoucí výstavby rodinného domku.   
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
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Usnesení č. 1136/2003 (35/5) 
4) FRUTEK s.r.o., Písecká 1115, Strakonice – žádost o souhlas s přístavbou skladu 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 845/4, 1290/1 v k.ú. Strakonice  s přístavbou skladu 
kotlů na pozemku žadatele 845/2 v k.ú. Strakonice.Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 1137/2003 (35/5) 
5) Žádost o proplacení společné televizní antény a rozvodů na domě č.p. 428   ul. B. Němcové. 
I. Souhlasí  
s proplacením antény včetně rozvodů v domě č.p. 428  v ul. B. Němcové ve výši 8.749,-Kč p. 
Václavu Hájkovi. 
 
Usnesení č. 1138/2003 (35/5) 
6) Žádost o dlouhodobý pronájem  pozemku 781/2 v k.ú. Strakonice o výměře 507 m2. 
I. Souhlasí  
s vyhlášením  záměru na pronájem pozemku parc.č. 781/2 v k.ú. Strakonice o výměře 507 m2. 

 
Usnesení č. 1139/2003 (35/5) 
7) Rekonstrukce rozvodů domácích telefonů v domech č.p. 1140 a 1141 , sídliště 1. máje. 
I. Nesouhlasí  
s provedením rekonstrukce rozvodů domácích telefonů včetně výměny telefonů, výměny 
zvonkového tabla a elektrického zámku v domech č.p. 1140 a 1141 sídliště 1. máje  (50 bytů). 
 
Usnesení č. 1140/2003 (35/5) 
8) Oprava podlah v bytě p. Milana Holého I. Nesouhlasí  
s opravou podlah v bytě p. Milana Holého, Strakonice. Předběžná výše nákladů činí cca 
127.000,-Kč a bude uhrazena z prostředků na opravy a údržbu bytového fondu. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o dům určené k prodeji žádají TS o stanovisko. 
 
Usnesení č. 1141/2003 (35/5) 
9) Pronájem nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích na I. hradním 
nádvoří o výměře 75 m2 (NP za výstavní síní – původně šatny a sklady, od r. 1996 do r. 2003  
prostory využívány  Muzeum středního Pootaví Strak.).  
 
Usnesení č. 1142/2003 (35/5) 
10) Pronájem části předmětu nájmu - objektu Velké nám. 141 Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem části objektu Velké nám. 141 ve Strakonicích třetí osobě a sice: 
firma JAMALL v.o.s., Veveří 110, Brno – Žabovřesky, IČO 15030482, jako majitel 
provozovny a p. Miroslav Vitek, Prachatice, jako provozovatel, předmět podnikání prodej 
nábytku a doplňkového sortimentu. 
 
Usnesení č. 1143/2003 (35/5) 
11) Pronájem NP v objektu čp. 380 Husova ul. ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s pronájmem NP v suterénu objektu čp. 380 v Husově ul. ve Strakonicích o výměře 15,68 m2 
následujícímu žadateli: Český Telecom, a.s., Olšanská 55/5, Praha, IČ 60193336, za účelem 
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využití prostorů pro ponechání traťového rozvaděče umístěného v NP již od r. 1968, za 
nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok, tj. 15.680,- Kč/ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1144/2003 (35/5) 
12) Prodloužení výpovědní lhůty u nájemce NP v majetku města Strakonice 
I. Souhlasí 
s prodloužením výpovědní lhůty p. Ladislavu Peleškovi, Strakonice na sklepní NP 
v organizaci STARZ (pod plaveckým stadionem) o celkové výměře 24 m2, o jeden měsíc, to 
je do 31.10.2003.  
 
Usnesení č. 1145/2003 (35/5) 
13) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí 
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v objektu pavilonu při Zvláštní škole 
Plánkova (výtvarný atelier) o celkové výměře NP 162,38 m2 s nájemcem Základní uměleckou 
školou Strakonice dohodou v termínu podle požadavku nájemce, předpokládaný termín 
ukončení nájmu k 30.9.2003. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP v objektu pavilonu při Zvláštní škole Plánkova 
(výtvarný atelier) o celkové výměře NP 162,38 m2. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu NP.  
 
Usnesení č. 1146/2003 (35/5) 
14) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Lipová  přes pozemek p.č. dle KN 1239/3 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
1239/5 v k.ú.Dražejov u Str. Žadatel: Pavel Kotál, Strakonice - Dražejov.   
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Lipová  přes pozemek p.č. dle KN 1239/3 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1239/5 
v k.ú.Dražejov u Strakonic.  
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 1147/2003 (35/5) 
15) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 1309 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 893/1 
v k.ú.Dražejov u Strakonic.Žadatel: Milan Holeček, Dražejov  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 1309 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 893/1 v k.ú.Dražejov 
u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1148/2003 (35/5) 
16) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Švandy dudáka  přes pozemek p.č. dle KN 
439/2 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 419/5 
v k.ú.Strakonice. Žadatel: Zdeňka Hůdová, 386 01 Strakonice.  
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I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 439/2 v k.ú. St. v majetku 
města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 419/5 v k.ú. Strakonice. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1149/2003 (35/5) 
17) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Jiráskova přes pozemek p.č. dle KN 
765/102 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 765/75 
v k.ú. Strakonice. Žadatel: Ing Jiří Remeš,  386 01 Strakonice .  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Jiráskova přes pozemek p.č. dle KN 765/102 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 765/75 
v k.ú.Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1150/2003 (35/5) 
18) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Jiráskova přes pozemek p.č. dle KN 
765/102 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle Mánesova 
1216, 386 01 Strakonice v  zastoupení Ing Jiří Remeš, 386 01 Strakonice . 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Jiráskova přes pozemek p.č. dle KN 765/102 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 765/76 
v k.ú.Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1151/2003 (35/5) 
19) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Hraniční p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/61 v k.ú. Přední 
Ptákovice. Žadatel: Václav Muchna, 386 01 Strakonice, žádost opětovně podána  na základě 
odvolání žadatele 10.6.2003. 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Hraniční p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/61 v k.ú. Přední Ptákovice 
z důvodu možného využití pozemku do budoucna jako parkoviště. 
 
Usnesení č. 1152/2003 (35/5) 
20) Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracováním  prováděcího projektu stavby : 

1. ZŠ  Dukelská-    rekonstrukce   hřiště   
2. ZŠ  Jezárky  -     výstavba  hřiště 
3. ZVŠ  Plánkova – oplocení  hřiště                  

II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 1153/2003 (35/5a) 
21)  Výběrové řízení na dodavatele výtahu do objektu „ZŠ Povážská Strakonice.         
I. Ruší  
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výběrové řízení na dodavatele výtahu do nového objektu „ZŠ Povážská Strakonice“z důvodu 
nejasného termínu zahájení výstavby. 
 
Usnesení č. 1154/2003 (35/5a) 
22) Výběrové řízení na dodavatele stavby  „„REKONSTRUKCE – KINO OKO, Strakonice“ 
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 – KINO OKO, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě, těmto zájemcům: 

1. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, Strakonice 
2. ALDAST, spol. s r.o., 5.května 149, Strakonice  
3. Kašparů – Koller, stavitelství s.r.o., Vrbenská 6,České Budějovice 
4. Kinotechnika Praha a.s., U Průhonu 36, Praha 7 
5. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
6. SALVETE s.r.o. Písecká , Strakonice 
7. Kočí a.s., K Lipám 132, Písek 
8. ČB Pozemní stavby s.r.o., Žižkova 12, ČB 

II. Jmenuje  
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : 
předseda  Ing. Pavel Vondrys, členové: Ing. Oldřich Švehla, Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav 
Býček, 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 odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
17. Okresní nemocnice Strakonice – žádost o finanční příspěvek 
Usnesení č. 1155/2003 (35/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit finanční příspěvek Okresní nemocnici Strakonice ve výši 900.000,- Kč na pořízení 
nového přístroje–pojízdného diagnostického skiaskopicko-skiagrafického zařízení umístěného 
na operačním sále. Současně stanovit podmínku pro čerpání příspěvku města doplacením 
potřebné částky na pořízení přístroje zřizovatelem, tj. Jihočeským krajem nebo MZ. 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


