
 1

 
- 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 43. jednání Rady města Strakonice 
konané 5.11. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová,  
                      ing. Seknička – tajemník, Mgr. Hadravová 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
1. Rozpočtová opatření č. 90 – 93    
                            Usnesení č. 1370/2003 
2. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu, přijetí daru a převod z fondu   
    rezervního do investičního  
                            Usnesení č. 1371/2003 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
                            Usnesení č. 1372/2003 
4. Nákup datových souborů pro software KROS-WIN   
                            Usnesení č. 1373/2003 
5. MP – umístění kamer v rámci instalace Městského kamerového monitor. systému 
                            Usnesení č. 1374/2003 
6. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 1375/2003 
7. Revokace usnesení č. 1347/2003 (bodu III. – umístění do DPD)    
                            Usnesení č. 1376/2003 
8. Vánoční výzdoba města   
                            Usnesení č. 1377/2003 
9. Seznam projektů zadaných odborem rozvoje (ÚPŽPaD) za rok 2000 až 2003    
                            Usnesení č. 1378/2003 
10. Smlouva o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu „ Recyklace a úplné   
      zneškodnění  výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“   
                            Usnesení č. 1379/2003 
11. Změna jízdních řádů MHD 
                            Usnesení č. 1380/2003 
12. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1381/2003 – 1391/2003 
13. Bytové záležitosti      
                 Usnesení č. 1392/2003 – 1413/2003 
14. Zápis z 10. jednání Komise pro kulturu a CR 
                            Usnesení č. 1414/2003 
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15. Český rybářský svaz - žádost o finanční příspěvek ke 110. výročí založení 
                            Usnesení č. 1415/2003 
16. Zadání odborného posouzení části podniku Pivovary Č. Budějovice, s.p. - Strakonický   
      pivovar 
                            Usnesení č. 1416/2003 
Zahájení jednání 
   43. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   (PhDr. Říhová se dostaví později) 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Rozpočtová opatření č. 90 – 95    
Usnesení č. 1370/2003 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 90  ve výši 40 000,- Kč 
Výdaje na  pořízení  vánoční výzdoby .  
RO bude kryto z vratky fin. prostředků vynaložených na likvidaci povodní   v r. 2002. 
RO č. 91 ve výši  102 000,- Kč  
Výdaje na obnovu dětského hřiště  na Podskalí.  
RO bude kryto  příjmech z prodeje publikací. 
RO č. 94 ve výši  100 000,- Kč 
Navýšení výdajů na dokončení stavebních úprav „ Rekonstrukce zasedací místnosti na MěÚ“. 
Bude hrazeno z doplatku investiční dotace ze státních fondů. 
II. Doporu čuje ZM   
schválit navýšení  rozpočtu  o : 
RO č. 92 ve výši 705 000,- Kč 
Zálohu dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním doplňovacích voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 12 v Jihočeském kraji.  
RO č. 93 ve výši 2 000 000,- Kč  
Peněžitý vklad, který je jako základní kapitál do zakládané akciové společnosti Měšťanský 
pivovar Strakonice , a.s. (usnes.č.247/ZM/2003) 
RO bude kryto z rezervy na rekonstrukci kina OKO  (zůstatek rezervy na kino OKO bude ve 
výši 1 478 000,-Kč)  
RO č. 95 ve výši 187 000,- Kč 
Navýšení výdajů na zakoupení sedacího nábytku do nově zrekonstruované zasedací místnosti. 
Bude hrazeno z doplatku investiční dotace ze státních fondů. 
III. Ukládá 
odboru finančnímu  
a) RO č. 90, 91 a 94 provést a RO č. 92, 95 předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
b)  převést  na nově zřízený účet u ČSOB  částku ve výši 600 000,- Kč -  část základního 
kapitálu a  RO č. 93 předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
2. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu, přijetí daru a převod z fondu   
    rezervního do investičního  
Usnesení č. 1371/2003 (43/6,6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
1) s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku: 
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a) ZŠ Strakonice, Jezerní 1280 – 1 ks vysavač hodnotě 4 000,- Kč – bude hrazeno 
z prostředků na provoz 

b) ZŠ a MŠ Povážská – pingpongový stůl v hodnotě do 7 500,- Kč a 3 ks laviček   
      v celkové hodnotě 10 200,- Kč (pro výuku a pro školní družinu) – bude pořízeno   
      z prostředků na provoz určených na pořízení přístřešku, který z důvodů značné  
     finanční náročnosti nebude realizován  

2) s přijetím daru: 
    - ZŠ a MŠ Povážská – počítačová sestava School Alfa v hodnotě 17 999,- Kč od firmy Jiří   
      Chudík Křovina, V Portyči, Písek 
3) s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního: 
    ZŠ a MŠ Povážská – vybudování doskočiště – ve schváleném rozpočtu bylo počítáno  
    s touto akcí v provozu, ale  na základě vyjádření stavebního odboru se jedná o samostatnou  
   doplňkovou stavbu, která je investicí   
 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
Usnesení č. 1372/2003 (43/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předloženého návrhu  
příspěvkové organizace STARZ Strakonice 
 
4. Nákup datových souborů pro software KROS-WIN   
Usnesení č. 1373/2003 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a  firmou ÚRS Praha, a. s. na nákup datových 
souborů specifikovaných v příloze. Jedná se o nákup-aktualizaci ceníků a číselníků 
stavebního materiálu a stavebních prací určené pro software KROS-WIN za cenu 9.240,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
5. MP – umístění kamer v rámci instalace Městského kamerového monitor. systému 
Usnesení č. 1374/2003 (43/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě schváleného projektu Městského kamerového monitorovacího systému 
s umístěním kamerových bodů na tato místa : 
1.      budova Teplárny Strakonice a. s. 
2.      budova  na Velkém náměstí čp. 140 
3.      budova ZŠ v ulici Lidické 
4.      budova nádraží ČD 
a s uzavřením příslušných smluv 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv za město Strakonice  o umístění kamery na objekty, které 
nejsou v majetku města Strakonice 
    
6. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1375/2003 (43/13) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 31. ledna 2004 – VIII. Cestovatelský ples – pořádá RNDr. Ladislav Havel, CIAO,    
      Zámek 1, Strakonice v Kulturním domě ve Strakonicích dne 31. ledna 2004 od 22,00  
      hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 
b) 31. prosince 2003 – SILVESTR 2003  – živá hudba - pořádá TJ Sokol, Na Stráži 340, 

Strakonice v Sokolovně ve Strakonicích dne 31. prosince 2003 od 22,00 hodin do 6,00 
hodin následujícího dne.   

   
7. Revokace usnesení č. 1347/2003 (bodu III. – umístění do DPD) 
Usnesení č. 1376/2003 (43/14) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení č. 1347/2003 bod III. týkající se umístění do Domova – penzionu pro důchodce paní 
Marie Pokorné, Strak.. Jmenovaná byla umístěna v DPS.  
 
8. Vánoční výzdoba města   
Usnesení č. 1377/2003 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením 4 sad vánočních ozdob na zdobení vánočních stromů ve městě, finanční 
prostředky budou řešeny rozpočtovým opatřením č. 90 ve výši 40.000,- Kč 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s Technickými službami Strakonice zajistit předmětnou 
objednávku  
 
9. Seznam projektů zadaných odborem rozvoje (ÚPŽPaD) za rok 2000 až 2003    
Usnesení č. 1378/2003 (38/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený seznam projektů zadaných odborem rozvoje (odborem ÚPŽPaD) za rok 2000 - 
2003 
 
10. Smlouva o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu „ Recyklace a úplné   
  zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“  
Usnesení č. 1379/2003 (43/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje o převzetí vyřazených lednic 
pro účely projektu „ Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území 
Jihočeského kraje – pokračování“ 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
11. Změna jízdních řádů MHD 
Usnesení č. 1380/2003 (43/10) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s předloženým návrhem na změnu jízdních řádů MHD. (Týká se znovuzavedení již jednou, z 
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důvodu malého využívání, zrušeného spoje autobusové linky Strakonice-N. Dražejov-St. 
Dražejov a zpět) 
 
12. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1381/2003 (43/8) 
1) Žádost o vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku a z titulu požárně bezpečného 
prostoru Žadatel:Ladislav Šíma, 386 01 Strakonice v zastoupení Ing. Miloš Polanka, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Zvolenská ul. 37, 386 01 Strakonice .  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 765/1, 1285/1, 1486 s výstavbou garáže na 
pozemku žadatele a s požárně bezpečným prostorem.   
 
Usnesení č. 1382/2003 (43/8) 
2) Žádost o uzavření dodatků č.1 ke smlouvám „č.40/2003/90 – vodovod Hajská a 40/2056/01 
– Zadní Podskalí – kanalizace“ 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatků ke smlouvám č. 40/2003/90 a 40/2056/01 – prodloužení termínu 
dokončení díla 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv 
 
Usnesení č. 1383/2003 (43/8) 
3) Zveřejnění záměru na pronájem NP v organizaci STARZ  Strakonice 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP v organizaci STARZ Strakonice, jedná se o dvě 
místnosti o celkové výměře 30 m2 pod tribunou ve Sportovní hale, Máchova 1113, Strak. 
 
Usnesení č. 1384/2003 (43/8) 
4) Zveřejnění záměru na pronájem NP v přízemí domu čp. 1232 Kosmonautů ve Strakonicích  
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 21,80 m2 (l místnost s příslušenstvím)  
v přízemí domu 1232 v ul. Kosmonautů ve Strakonicích.  
 
Usnesení č. 1385/2003 (43/8) 
5) Uvolněné NP v objektu Stavbařů 205 ve Strakonicích  
I. Souhlasí  
s využitím uvolněných NP v přízemí domu čp. 205 v ul. Stavbařů následovně: 
využití  uvolněných NP vlevo i vpravo od hlavního vchodu za účelem zřízení 2 bytových 
jednotek o velikostech 1+1 a garsoniera, za předpokladu kladného vyjádření projektanta 
k provedení výše uvedených úprav, bývalý sklad a WC využít jako komory k vybudovaným 
bytům.  
 
Usnesení č. 1386/2003 (43/8) 

6) Výběrové řízení na projektanta stavby „Most přes železniční trať České Budějovice – Plzeň 
mezi ulicemi Prácheňská a Komenského  ve Strakonicích“  

Rada města v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace akce „Most přes železniční 
trať České Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strakonicích“  
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I. Rozhodla 

zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49a zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla akce „Most 
přes železniční trať České Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve 
Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům:  
1. STATIKA, s.r.o., Hvězdova 2/769, Praha 4, 140 00 
2. VALBEK, spol. s r.o., pracoviště Radyňská 21, Plzeň, 326 00 
3. PONTEX s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice, 371 22 
4. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, 147 54 
5. SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, Praha 3, 130 00 
6. DOPRAVOPROJEKT BRNO, a.s., Kounicova 13/271, Brno, 658 30 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Pavel Vondrys, MUDr. Josef Vávra, Ing. Jana Narovcová, Ing. Oldřich Švehla, Ing. 
Václav Býček, pan Václav Šrámek, zástupce JHK 
a náhradníky : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, RNDr. Ladislav Havel, Miloš Haiser, 
Zdeněk Nikodem , Ing. Jaromír Zeman, Mgr. Martina Hadravová 
III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 1387/2003 (43/8a) 
7)  Výběrové řízení na prodej dřevní hmoty  
RM schválila usnesením č. 1277/2003 prodej dřevní hmoty firmě Kuberna Radek, Pracejovice 
47, Strakonice za celkovou cenu 103.350,- Kč, za podmínky složení finančních prostředků na 
účet města předem. Tuto podmínku firma nechce respektovat, a proto majetkový odbor 
doporučuje souhlasit s prodejem Lesní spol. VLTAVA, Prim. Kareše, Sedlčany 405 i přesto, 
že v některých případech dojde k přetřídění dřeva při odvozu. 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 1277/2003  
II. Souhlasí  
s prodejem dřevní hmoty firmě Lesní spol. VLTAVA, Prim. Kareše, Sedlčany 405, za cenu 
117.750,- Kč. Tato cena může být na základě souhlasu OLH v souvislosti s přetříděním dřeva 
při odvozu upravena. 
 
Usnesení č. 1388/2003 (43/8a) 
8) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „Strakonice, TS ONV  – Poděbradova - kabel NN“. 
Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová 
kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice, TS ONV – Poděbradova -kabel NN “   
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  580/20, 580/31, 580/35,1277/1, vše 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.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Usnesení č. 1389/2003 (43/8a) 
9) Výběrové řízení na provedení stavby „Chodníky podél komunikace Husova mezi ulicemi 
Mírová a B. Němcové“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Chodníky podél komunikace 
Husova mezi ulicemi Mírová a B. Němcové“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Vladimír Kohout, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice, na 
zhotovení stavby „Chodníky podél komunikace Husova mezi ulicemi Mírová a B. Němcové“,                         
za cenu  880 122,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1390/2003 (43/8a) 
10) Žádost o souhlas s opravou telekomunikačního zařízení (kabelová trasa OSŽT) na 
pozemcích v majetku města Strakonice. Žadatel : ČESKÉ DRÁHY, a.s., Divize dopravní cesty, 
o.z., Správa železničních komunikací Praha, oblast České Budějovice, Nemanická 438, České 
Budějovice.  
I. Souhlasí 
s opravou stávajícího telekomunikačního zařízení (kabelová trasa OSŽT) ve správě OSŽT 
Č.Budějovice na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN  598/4, 595/14, 597/5, a 
504/1, vše v k.ú. Nové Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1391/2003 (43/8b) 
11) Vyhodnocení VŘ - Zasedací místnost MěÚ I. etapa 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení a se zadáním zakázky firmě  Lubomír Dunovský - CX – 
PRO INTERIER za cenu 2 549 217,- Kč s tím, že sedací nábytek, který je součástí nabídky 
v hodnotě 186.332,- Kč vč. DPH, bude dodán po případném odsouhlasení rozpočtového 
opatření v ZM. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
13. Bytové záležitosti      
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1392/2003 (43/5) 
5/10/2003   Mgr. Tomáš Chvojka, Str.I, (Jitka Chvojková, Str.I, manž.)  žádají  o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 /Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a) uzavřít s Mgr. Tomášem Chvojkou dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Mgr. Tomášem Chvojkou a Jitkou Chvojkovou   smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+4  
v č.p. 1225/Str.I. v ul. Spojařů v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a 
usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému: uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
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Usnesení č. 1393/2003 (43/5) 
6/10/2003  Bc. Lubomír Pospíšil, Str.I, (Zdeňka Pospíšilová) žádají o uzavření smlouvy  
v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a) uzavřít s Bc.Lubomírem Pospíšilem  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Bc. Lubomírem Pospíšilem a Zdeňkou Pospíšilovou   smlouvu o nájmu bytu o 
vel. 1+4  v č.p. 1224/Str.I. v ul. Spojařů v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 
990529 a usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít dohodu o ukončení účinnosti smlouvy a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1394/2003 (43/5) 
7/10/2003 Milada Kacovská, Str.I,  přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Miladě Kacovské, Str.I, k b.j. 1+2, č.b. 09 po 
Josefu Kacovském.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1395/2003 (43/5) 
8/10/2003 Marie Staňková, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Marii Staňkové, Str.I,  k b.j. 1+2, č.b. 05 po Josefu 
Staňkovi.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1396/2003 (43/5) 
9/10/2003 Božena Holubová, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Rozhodla  
uzavřít s Boženou Holubovou Str.I, smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3, č.b. 04 (po J. Holubovi) 
dle usn. RM č. 497/2002.   
Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu 
jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1397/2003 (43/5) 
10/10/2003 Renata Vaněčková, Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Renatě Vaněčkové, Str.II,  k b.j.  
1+0, č.b. 13 po Boženě Brabcové.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1398/2003 (43/5) 
11/10/2003  Trita Josef,   Str.II, přechod nájmu bytu  
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I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Josefu Tritovi, Str.II,. k b.j. 1+3, č.b. 08 po 
Karolíně Tritové.   
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1399/2003 (43/5) 
12/10/2003  Stanislav  Trita, Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Stanislavu Tritovi, Str.II,. k b.j. 1+3, č.b. 08 po 
Josefu Tritovi.   
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1400/2003 (43/5) 
13/10/2003 Vít Herman, Str.II,  přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Vítu Hermanovi, Str.II,  k b.j. 1+2, č.b. 05 po 
Miladě Hermanové.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1401/2003 (43/5) 
15/10/2003 Ladislav Kment, náj. b.j. 1+3, Str.II, žádost o souhlas  s podnájmem bytu na dobu 
1 roku pro Jozefa Kubaljaka   
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Ladislavu Kmentovi Str.II,  pro Jozefa Kubaljaka   
(1 osobu) na dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím 
této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1402/2003 (43/5) 
16/10/2003 Vyřazení žádostí  o nájem bytu do 50 m2 v případech, kdy byla a bude uzavřena 
smlouva o nájmu startovacího bytu 
I. Rozhodla   
vyřadit a vyřazovat žádosti o nájem bytu do 50 m2 evidované u města Strakonice na odboru 
majetkovém, úseku bytovém   těm  občanům, kteří  již uzavřeli a uzavřou smlouvu o nájmu 
startovacího bytu s upozorněním na tuto skutečnost. 
Uzavřením smluv o nájmu startovacích bytů  město Strakonice již  nabídlo prvotní  pomoc při 
řešení bytové situace  a nemůže být samozřejmostí, aby skončil nájem bytu po třech letech ve 
startovacím bytě  a město Strakonice tyto uchazeče řešilo  opět uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu do 50 m2. Nájemci startovacích bytových jednotek mohou využít i jiné formy, např. 
žádat o nájem bytu větší než 50 m2  formou nabídky bytů do nájmu tzv. obálkovou metodou, 
využít možnosti v rámci losování uvolněných nebo nových bytových jednotek  nabízených 
městem do nájmu, v neposlední řadě využít i formu osobního vlastnictví v rámci stavebního 
spoření.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému,  seznámit žadatele s přijatým usnesením rady města.   
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Usnesení č. 1403/2003 (43/5) 
17/10/2003   Jana Maříková, Str.I, podání k přechodu nájmu bytu o vel. garsoniéra, předch. 
usn. RM č. 1105/2003, 030903  
I. Rozhodla  
trvat na rozhodnutí RM přijaté pod č. usn. 1105/2003 ze dne 3.9. 2003, týkající se 
potvrzeného přechodu nájmu bytu o vel. garsoniéra, č.b. 40 v č.p. 1142/Str.I,  (po panu 
Václavu Maříkovi)  Janě Maříkové a Marcele Bydžovské. Vznikl-li spor  mezi jmenovanými 
přísluší jej  řešit soudu. 
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat Janu Maříkovou a Marcelu Bydžovskou o 
rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 1404/2003 (43/5) 
18/10/2003 Michal Soukup, Str.I, (Jaroslava Soukupová, Str.I,  manž.) žádají o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a) uzavřít s Michalem Soukupem   dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Michalem Soukupem a Jaroslavou Soukupovou   smlouvu o nájmu bytu o vel. 
1+3  v č.p. 1225/Str.I. v ul. Spojařů v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 
990529 a usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1405/2003 (43/5) 
19/10/2003 Ing. Dušan Šín, Str.I, (Radka Šínová, Str.I, manž.) žádají o uzavření smlouvy 
v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a) uzavřít s Ing. Dušanem Šínem   dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Dušanem Šínem a Radkou Šínovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3  v č.p. 
1223/Str.I, ul. Spojařů v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 
1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1406/2003 (43/5) 
20/10/2003 Ing. Pavel Holub, Str. I, (Dagmar Holubová, Str.I, manž.)  žádají o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a)  uzavřít s Ing. Pavlem Holubem  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Pavlem Holubem a Dagmar Holubovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+4  v  
Str.I, ul. Spojařů v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 1097/2003, 
030903.  
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II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1407/2003 (43/5) 
21/10/2003 Ing. Vladimír Raffaj, Str. I, (Eva Raffajová, Str.I, manž.)  žádají o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a)  uzavřít s Ing.Vladimírem Raffajem  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Vladimírem Raffajem a Evou Raffajovou   smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3  
v Str.I, ul. Obránců míru  v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 
1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1408/2003 (43/5) 
22/10/2003  Ing. Peter Salák, Str.II, (Ludmila Dendisová, Str.II, býv. manž.)  žádají o 
uzavření smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a)  uzavřít s Ing. Petrem Salákem  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Petrem Salákem a Ludmilou Dendisovou    smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3  
v  Str.II,  ul. Na Ohradě   v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 
1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   
a  uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1409/2003 (43/5) 
23/10/2003   Pavel Bláha, Str.II, (Marie Bláhová, Str.II, manž.)  žádají o uzavření smlouvy 
v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a)  uzavřít s Pavlem Bláhou   dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Pavlem Bláhou a Marií Bláhovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3  v č.p. Str.II,  
ul. Na Ohradě   v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 1097/2003, 
030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1410/2003 (43/5) 
24/10/2003 Radka Lišková, Marek Liška, náj. b.j. 1+2, Str.I,  žádost o souhlas  s podnájmem 
bytu na dobu 1 roku pro Vlastimila Vávru a Jiřinu Urbanovou   
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemcům Radce Liškové a Marku Liškovi, Str.I,  pro 
Vlastimila Vávru, Str.II, a Jiřinu Urbanovou, Katovice (2 osoby) na dobu 1 roku s tím, že 
podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
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podnájemci nemají  právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému,  úseku bytovému,  vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1411/2003 (43/5) 
26/10/2003 Ing. Jozef Štefančík, Str.II, (Renáta Štefančíková, Str.II, manž.)  žádají o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Pos. spr. ST/ 
I. Rozhodla 
a)  uzavřít s Ing. Jozefem Štefančíkem  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing.  Jozefem Štefančíkem a Renátou Štefančíkovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 
1+3  v  Str.II, v ul. Na Ohradě v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a 
usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy   a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1412/2003 (43/5) 
27/10/2003 Martin Zima, Simona Zimová, Str.II, ul. Stavbařů – podání ve věci změny bydliště, 
nadále však žádají o městský byt 
I. Rozhodla 
informovat Martina Zimu a Simonu Zimovou o usnesení RM č. 1402/2003 přijaté dne 5.11.03 
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému seznámit žadatele s usnesením RM 
 
Usnesení č. 1413/2003 (43/5) 
1/11/2003 Ing. Pavel Valenta, Str.II, ( Ing. Vlasta Valentová, Str.II, manž.) žádají o uzavření 
smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903 
/Posádková správa ST/ 
I. Rozhodla 
a) uzavřít s Ing. Pavlem Valentou  dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Pavlem Valentou a Ing.  Vlastou Valentovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 
1+3  v  Str.II, v ul. Na Ohradě v souladu s přijatým  usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a 
usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy  
a  uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
14. Zápis z 10. jednání Komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 1414/2003 (43/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2000,--  country taneční skupině Sluníčko Strakonice na 
dopravu do Pardubic na setkání country tanečních skupin – Pardubická Ryengle 2003. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši do Kč 30 000,-- Muzeu středního Pootaví na zakoupení 
vánoční světelné výzdoby pro hrad. Příspěvek bude hrazen z kapitoly Velké akce. 
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III. Souhlasí 
s prezentací a finanční spoluúčastí města Strakonice na veletrhu cest. ruchu Regiontour Brno 
2004 (8. 1. – 11. 1.) v rámci  společné expozice jižních a západních Čech. Finanční spoluúčast 
města Strakonice za výstavní plochu bude ve výši 13 400,-- Kč. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem dohody o společné účasti na veletrhu Regiontour Brno 2004. 
V. Nesouhlasí 
s prezentací města Strakonice v obrazovém turistickém průvodci vydavatelství Unios.  
VI. Souhlasí 
s příspěvkem ve výši Kč 20 000,-- pro Euroškolu Strakonice na zajištění dopravy studentů na 
reciproční pobyt ve švýcarském partnerském městě Lengnau. 
 
15. Český rybářský svaz - žádost o finanční příspěvek ke 110. výročí založení 
Usnesení č. 1415/2003  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- k příležitosti 110. výročí založení na podporu 
mládeže 
II. Ukládá 
finančnímu odboru připravit RO ve výši 100.000,- Kč na krytí příspěvků pro oblast sportu a 
kultury v r. 2003 
 
16. Zadání odborného posouzení části podniku Pivovary Č. Budějovice, s.p. - 
Strakonický pivovar 
Usnesení č. 1416/2003  
Na jednání 42. RM dne 29.10. 03 bylo projednáno zadání odborného posouzení prodejní ceny 
části podniku Pivovary Č. Budějovice, s.p. - Strakonický pivovar bylo přijato následující 
usnesení, které nebylo zaneseno do zápisu z jednání výše uvedené RM: 
I. Souhlasí 
se zadáním odborného posouzení části podniku Pivovary Č. Budějovice, s.p. - Strakonický 
pivovar a s uzavřením smlouvy s Mgr. Hlavicovou, soudním znalcem, za cenu díla 25.000,- 
Kč + DPH  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo  
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


