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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  50. jednání Rady města Strakonice 

konané 14.1. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp, ing. Joza 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. Uzavření nájemní smlouvy se smlouvou o smlouvě budoucí darovací a se smlouvou o  
    smlouvě budoucí o výpůjčce se Sportovním klubem Strakonice 1908 
                            Usnesení č. 10/2004 
2. Azylový dům – A) Ukončení ubytování 
                            Usnesení č. 11/2004 
                             B) Ubytování 
                            Usnesení č. 12/2004 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 13/2004 
4. Poptávka na realizaci programu „Pohledávky“    
                            Usnesení č. 14/2004 
5. Rozpočtová opatření č. 120 - 125 
                            Usnesení č. 15/2004 
6. Podnět ke zpracování změn závazné části ÚP sídelního útvaru St. – změna funkčního   
    využití „individuální nízkopodlažní zástavba – městského typu“ na funkční využití   
    „zahrady“ na pozemku č. 427/1 dle KN v k.ú. St. v lokalitě „Sídliště“ a na  pozemku č. 462   
   dle KN v k.ú. St. v lokalitě „za Rájem“ a změna funkčního využití „sport a rekreace“ na   
   funkční využití „zahrady“ na pozemku č. 508 dle PK v k.ú. St. lokalitě „Na Vinici“  
                            Usnesení č. 16/2004 
7. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru St. – změna   
    funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „komerčně – industriální zóny, sklady,   
    čistá výroba“ na pozemku č. 1248/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
                            Usnesení č. 17/2004 
8. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru St. – změna  funkčního    
    využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – městského   
    typu“ na pozemku č. 403/8 k.ú. Přední Ptákovice 
                            Usnesení č. 18/2004 
9. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna  
    funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální   
    nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku č. 186 dle PK v k.ú. Střela  
                            Usnesení č. 19/2004 
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10. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna   
    funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba -   
    venkovského typu“ na pozemku č. 96/21 a 96/16 v k.ú. Modlešovice  
                            Usnesení č. 20/2004 
 
11. Výběrové řízení na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 21/2004 
12. Zápis z Komise pro rozvoj města Strakonice 
                            Usnesení č. 22/2004 
13. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna  
      funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba –  
      městského typu“ na pozemcích č. 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 a 940 dle PK v k.ú.   
      Dražejov u Strakonic 
                            Usnesení č. 23/2004 
14. Zvýšení finanční normy na stravování v zařízeních sociální péče 
                            Usnesení č. 24/2004 
15. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 25/2004 – 34/2004 
 
16. Jmenování členů  do „Komise pro internetové stránky města“ rady města 
                            Usnesení č. 35/2004 
 
17. TS s.r.o. (DR) – zvýšení odměny za správu nájemních bytových jednotek 
                            Usnesení č. 36/2004 
 
 
Zahájení jednání 
   50. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 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. Uzavření nájemní smlouvy se smlouvou o smlouvě budoucí darovací a se smlouvou o    
    smlouvě budoucí o výpůjčce se Sportovním klubem Strakonice 1908 
Usnesení č. 10/2004 (49/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy se smlouvou o smlouvě budoucí darovací a se smlouvou o 
smlouvě budoucí o výpůjčce se Sportovním klubem Strakonice 1908, jejímž předmětem je 
pronájem nemovitostí (pozemků i staveb uvedených v přiloženém návrhu smlouvy) ve 
vlastnictví SK Strakonice 1908 sloužících pro sportovní účely pro město. Nájemní smlouva se 
uzavírá s účinností od 1.1.2004 do doby bezplatného převodu těchto nemovitostí na město, 
nejpozději však do 31.12.2004. Nájemné činí 1,- Kč za každý i započatý měsíc nájmu. 
Následně bude uzavřena darovací smlouva na převod uvedených nemovitostí (schváleno 
usnesením ZM č. 243/ZM/2003 dne 15.10.2003). Rada města dále souhlasí s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena současně s darovací smlouvou, podle níž město 
poskytne SK Strakonice 1908 do bezplatného užívání po dobu 20 let vyspecifikované 
nemovitosti, a to za podmínek uvedených v předloženém návrhu smlouvy. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné nájemní smlouvy se smlouvou o smlouvě budoucí 
darovací a se smlouvou o smlouvě budoucí o výpůjčce a dále podpisem předmětné smlouvy o 
výpůjčce. 
 
2. Azylový dům:  
A) Ukončení ubytování 
Usnesení č. 11/2004 (50/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
- ukončení ubytování v Azylovém domě paní Ivany Čížkové a jejích dětí ke dni 1.1.2004   
   z důvodu zajištění jiného bydlení, než v AD 
-  ukončení ubytování v Azylovém domě paní Jany Sklenářové a jejích dětí k dni 1.1.2004  
   z důvodu nezaplacení nájemného a opakovaného porušování domácího řádu 
- neuzavření smlouvy o ubytování s panem Jozefem Lackem a panem Václavem Růžičkou  
   z důvodu zajištění jiného bydlení, než v AD 
 
B) Ubytování 
Usnesení č. 12/2004 (50/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou od  15.1. 2004  do 30.4.2004 paní Jiřiny 
Parkánové a jejích dětí  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  15.1. 2004  do  30.4. 
2004  s  paní Jiřinou Parkánovou 
III. Pov ěřuje  
p. starostu  podpisem  této smlouvy 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 13/2004 (50/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 13. února 2004 – Posádkový ples –živá a reprodukovaná hudba  
      pořádá VÚ 4312 Strakonice v PDA VÚ Strakonice dne 13. 2. 2004 od 22,00 hodin do   
      2,00 hodin následujícího dne  
b) 14. února 2004 – Hasičský ples  – živá hudba – pořádá SDH Strakonice I, Švandy 

Dudáka 744  v Sokolovně ve Strakonicích dne 14. 2. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 
hodin následujícího dne. 

 
4. Poptávka na realizaci programu „Pohledávky“    
Usnesení č. 14/2004 (50/16) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
na základě provedeného poptávkového řízení, zadat realizaci programu „Pohledávky“ firmě 
Geovap s termínem realizace 31.3.2004, za cenu cca 80.000,- Kč. bez DPH 
 



 4

5. Rozpočtová opatření č. 120 - 125 
Usnesení č. 15/2004 (50/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 120 ve výši 50 000,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na  pořízení počítačů. 
RO č. 121 ve výši 25 020,- Kč  
Dotace KÚ na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů.  
RO č. 122  snížení ve výši  84 911,-Kč 
Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu u sociálních dávek . 
(Navýšení sociálních dávek u pověřených a ostatních obcí o   300 000,- 
  krácení  pol. sociál. dávek s rozšířenou působností            o   384 911,- 
Rozdíl  dotace                                                                        -     84 911,-) 
II. Bere na vědomí   
RO č. 123 ve výši  504 355,- Kč  
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost  odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát.  
RO č. 124 ve výši  686 860 ,- Kč  
Dotace  ze státního rozpočtu na úhradu výdajů za energie a služby v budově bývalého 
okresního úřadu. 
RO č. 125 ve výši 700 000,- Kč 
Dotace  KÚ  na opravu hradu. 
III. Ukládá 
odboru finančnímu rozpočtová opatření č. 123-125 předložit  nejbližšímu ZM.  
 
6. Podnět ke zpracování změn závazné části ÚP sídelního útvaru St. – změna funkčního   
    využití „individuální nízkopodlažní zástavba – městského typu“ na funkční využití   
    „zahrady“ na pozemku č. 427/1 dle KN v k.ú. St. v lokalitě „Sídliště“ a na  pozemku č.   
    462 dle KN v k.ú. St. v lokalitě „za Rájem“ a změna funkčního využití „sport a    
    rekreace“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku č. 508 dle PK v k.ú. St. lokalitě   
    „Na Vinici“  
Usnesení č. 16/2004 (50/1) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změn závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „individuální nízkopodlažní zástavba – městského typu“ na funkční využití 
„zahrady“ na pozemku č. 427/1 dle KN v k.ú. Strakonice v lokalitě „Sídliště“ a na pozemku č. 
462 dle KN v k.ú. Strakonice v lokalitě „za Rájem“ a změna funkčního využití „sport a 
rekreace“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku č. 508 dle PK v k.ú. Strakonice v lokalitě 
„Na Vinici“  
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k  projednání v ZM 
 
7. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru St. –  
    změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „komer čně – industriální   
    zóny, sklady, čistá výroba“ na pozemku č. 1248/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 17/2004 (50/2) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM souhlasit 
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se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „komerčně – industriální zóny, sklady, čistá 
výroba“ na pozemku č. 1248/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice k  
projednání v ZM 
 
8. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru St. – změna    
    funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  
    zástavba – městského typu“ na pozemku č. 403/8 k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 18/2004 (50/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – 
městského typu“ na pozemku č. 403/8 k.ú. Přední Ptákovice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace dle 
ceníku pravidel pro poskytování informací 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části ÚP k projednání v ZM 
 
9. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna  
    funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální   
    nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku č. 186 dle PK v k.ú. Střela  
Usnesení č. 19/2004 (50/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a „sport a rekreace“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ na pozemku č. 186 dle PK v k.ú. Střela   
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace dle 
ceníku pravidel pro poskytování informací 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části ÚP k projednání v ZM 
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10. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna   
    funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  
    zástavba - venkovského typu“ na pozemku č. 96/21 a 96/16 v k.ú. Modlešovice  
Usnesení č. 20/2004 (50/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba - 
venkovského typu“ na pozemku č. 96/21 a 96/16 v k.ú. Modlešovice  
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace dle 
ceníku pravidel pro poskytování informací 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části ÚP k projednání v ZM 
 
11. Výběrové řízení na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 21/2004 (50/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat výběrové řízení dle ust. § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
II. Jmenuje  
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Václav Hejpetr, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
zástupce ČSAD STTRANS, Strakonice  a náhradníky: Ing. Pavel Pavel, Ing. Václav Býček, 
Ing. Jaromír Zeman, p. Jaroslav Bašta, Mgr. Martina Hadravová 
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
VOLMUT, s. r. o., Výstavní 845/1, 149 00 Praha 4 - Jižní Město 
Variel, a.s., Průmyslová 1034, 285 22  Zruč nad Sázavou 
Městský mobiliář Cité s.r.o., tř. T. Bati 3225, 760 01 Zlín 
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 
Karim, spol. s r.o., Kovářská 119, 767 01 Kroměříž 
QUINT s.r.o., p. Studnička, Nádražní ul., Katovice 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
 
12 Zápis z Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 22/2004 (50/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
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13. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna  
      funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní  
      zástavba – městského typu“ na pozemcích č. 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 a 940  
      dle PK v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 23/2004 (50/13) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba - 
městského typu“ na pozemcích č. 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 a 940 dle PK v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části ÚP k  projednání v ZM 
 
14. Zvýšení finanční normy na stravování v zařízeních sociální péče 
Usnesení č. 24/2004 (50/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na zvýšení finanční normy na stravování v zařízeních sociální péče 
začleněných do MěÚSS s platností od 1.2.2004 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit od uvedeného termínu realizaci schváleného návrhu 
 
15. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 25/2004 (50/12) 
1) Žádost o souhlas s uložením nového zemního kabelu  na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „BILLA Strakonice – trafostanice, přípojka 0,4 kV. - 
kabel NN“. Žadatel: STMEM,a.s, Tržní 8, 750 02 Přerov.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ BILLA Strakonice – trafostanice, přípojka 0,4 kV,     
kabel NN “   
I. Souhlasí 
s uložením dvou „NN“ kabelových napáječů pro provozovnu BILLA typu 1-AYKY 
3�240+120 na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN  1066/6 v  k.ú. Strakonice, 
dle sazebníku. Investorem akce je BILLA spol.s.r.o. v zastoupení STMEM, a.s, Tržní 8,  
Přerov.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 26/2004 (50/12) 
2) Žádost o souhlas s uložením nového zemního kabelu  na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „Dražejov, Virt – kabel NN pro pana Januse“. 
Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová 
kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Dražejov, Virt – kabel NN pro pana Januse“.   
I. Souhlasí 
s uložením nového zemního kabelu  NN na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. Investorem akce je Jihočeská 
energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 
Strakonice – projektová kancelář elektro.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 27/2004 (50/12) 
3) Žádost o souhlas s uložením nového zemního kabelu  na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „Nová kabelová přípojka NN 0,4 kV pro rodinný 
domek čp. 439  v ulici Plánkova ve Strakonicích“. Žadatel: HRDLIČKA spol. s.r.o., Kancelář 
Strakonice, Velké Náměstí 7, Strakonice.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Nová kabelová přípojka NN 0,4 kV pro rodinný domek 
čp.439 v ulici Plánkova ve Strakonicích“.   
I. Souhlasí 
s uložením  nového zemního kabelu  NN na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  1277/1 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce je JČE a.s.,České Budějovice, 
Provozní správa Strakonice v zastoupení Hrdlička spol. s.r.o. Kancelář Strakonice, Velké 
Náměstí 7, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 28/2004 (50/12) 
4) Žádost o souhlas  osazení nového betonového sloupu DB 2x9/12 KN v chodníku ulice 
Plánkova z důvodu ukončení stávajících venkovních vedení NN do ulic Šmidingerova a 
Dr.Jiřího Fifky v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – kabel NN Plánkova – demontáž 
venk. vedení NN“. Žadatel: HRDLIČKA spol. s.r.o., Kancelář Strak., Velké Náměstí 7, Str. 
RM v souvislosti s realizací stavby „Str. – kabel NN Plánkova – demontáž venk.vedení NN“.   
I. Nesouhlasí 
s osazením nového betonového sloupu na pozemku města Strakonice p.č. dle KN 1277/1 
v k.ú. Str. a doporučuje uložit kabel NN do země 
 
Usnesení č. 29/2004 (50/12) 
5) Žádost o souhlas s uložením vodovodní, plynovodní a elektro přípojky do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 614/4 k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel: Josef 
Chaloupka, Truskovice. Marie Chaloupková, České Budějovice v zastoupení Ing.arch. Jany 
Čechové. 
RM v souvislosti  se zřízením vodovodní, plynovodní a elektropřípojky pro připojení 
novostavby na pozemcích p.č.90/18 a 90/14 vše v k.ú. Přední Ptákovice. 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní, plynovodní a elektropřípojky do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 30/2004 (50/12) 
6)   Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle PK 1269/2 k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Straka Karel a Straková Anna, 
Arch.Dubského, Strakonice v zastoupení Petra Straky Arch.Dubského, Str. 
RM v souvislosti  se zřízením kanalizační přípojky pro plánovanou stavbu rodinného domu na 
pozemku dle KN p.č. 1278/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 1269/2 
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. 31/2004 (50/12) 
7) Žádost o souhlas  osazení nového betonového sloupu JB 9/10 KN na pozemku v majetku 
města Strakonice z důvodu odstranění střešníku z čp.7 v Hajské  v souvislosti s realizací 
stavby „Hajská – přeložka NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 
113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „ Hajská – přeložka NN“.   
I. Souhlasí 
s osazením nového betonového sloupu na pozemku Města Strakonice p.č. dle KN 335/1 v k.ú. 
Hajská, dle sazebníku. Investorem akce je JČE a.s., v zastoupení Elektroinvest Strakonice 
s.r.o. Palackého 113, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 32/2004 (50/12a) 
8) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího vodovodního řadu na pozemcích 
ve spoluvlastnictví města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Katovice – 
výměna přívodního řadu Pracejovice - Katovice“ Žadatel: Obec Katovice,OÚ Katovice.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Katovice – výměna přívodního řadu 
Pracejovice - Katovice“ 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího vodovodního řadu na pozemcích ve spoluvlastnictví  
(93/100) města Strakonice  p.č. dle KN  st.113 a p.č. dle KN  254/2, vše k.ú. Pracejovice. 
Investorem akce je Obec Katovice,  Obecní úřad, Katovice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 33/2004 (50/12a) 
9) Žádost o souhlas využití části pozemků ve spoluvlastnictví města Strakonice pro účely 
staveniště v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Katovice – výměna přívodního řadu 
Pracejovice - Katovice“ Žadatel: Obec Katovice,  Obecní úřad, Katovice.           
RM v souvislosti s realizací stavby „Vodovod Katovice – výměna přívodního řadu 
Pracejovice - Katovice“ 
I. Souhlasí 
s využitím části pozemků ve spoluvlastnictví  (93/100) města Strakonice pro účely staveniště 
(pruh šíře 16.5 m),  p.č. dle KN  st.113 a p.č. dle KN  254/2, vše k.ú. Pracejovice. Investorem 
akce je Obec Katovice,  Obecní úřad, Katovice.  
         
Usnesení č. 34/2004 (51/5/5) 
10) Výběrové řízení na zadavatele a technický dozor investora stavby „Strakonice, odvodnění 
viaduktu“. 
Rada města v souvislostí s realizací stavby „Strakonice, odvodnění viaduktu“ 
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 zadavatele a technický 
dozor investora stavby „Strakonice, odvodnění viaduktu“ za  podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
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2. PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
3. VAK JČ a.s. divize služeb, Boženy Němcové 2, 370 80 České Budějovice 
4. VALBEK spol. s r.o.,projekční kancelář, Radyňská 21, 326 00 Plzeň 
5. STISY s.r.o., Žižkova 12, 370 22 České Budějovice  
6. STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., Průběžná 48/2521, 370 01 České Budějovice 

II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: předseda - Ing. 
Pavel Pavel, členové - Ing. Jana Narovcová, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Miloš Haiser, RNDr. 
Ladislav Havel, pan Václav Šrámek, zástupce JHS a náhradníky : Ing. Pavel Vondrys, Ing. 
Karel Seknička, Ing. Václav Býček, pan Jaroslav Houska, Mgr.Martina Hadravová, pan Milan 
Hromek, pan Zdeněk Nikodem, Ing. Oldřich Švehla, PhDr. Rudolf Šimek 
III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky. 
       
16. Jmenování členů  do „Komise pro internetové stránky města“ rady města 
Usnesení č. 35/2004  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
ing. Karla Šípa a ing. Pavla Kuncla členy Komise pro internetové stránky města 
 
17. TS s.r.o. (DR) – zvýšení odměny za správu nájemních bytových jednotek 
Usnesení č. 36/2004  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
s účinností od 1.1.04 zvýšit odměnu za správu nájemních b.j. z důvodu zvýšení sazby DPH na 
125,- Kč/1 b.j. (dosavadní odměna činila 107,- Kč/1 b.j.). 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta   


