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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  53. jednání Rady města Strakonice 
konané 4.2. 2004 v kanceláři starosty 

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

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
1. Partnerské vztahy (Calderdale) 
                            Usnesení č. 80/2004 
2. Obsazení uvolněné bytové jednotky v nástavbě domu  v  č.p. 76/Str.II., ul. Bezděkovská 
                            Usnesení č. 81/2004 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 82/2004 
4. Výzdoba velké zasedací místnosti MěÚ    
                            Usnesení č. 83/2004 
5. Zřízení vizitkáře v Městském informačním centru 
                            Usnesení č. 84/2004 
6. Povodňový fond města Strakonice – dodatek ke smlouvě č. 03 - 089 
                            Usnesení č. 85/2004 
7. 1) Koncept regulačního plánu „Ostrov – centrum“  
    2) Aktualizace souborného stanoviska ke konceptu regulačního plánu „Ostrov – centrum“  
                            Usnesení č. 86/2004 
8. 1) Koncept regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“  
    2) Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“  
                            Usnesení č. 87/2004 
9. Nový název ulice 
                            Usnesení č. 88/2004 
10. Přehled pohledávek dle doby splatnosti 
                            Usnesení č. 89/2004 
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
                            Usnesení č. 90/2004 
12. Městský kamerový monitorovací systém - úprava části usnesení RM č. 1122/2003  
                            Usnesení č. 91/2004 
13. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 92/2004 – 96/2004 
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Zahájení jednání 
   53. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,50 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. Partnerské vztahy (Calderdale) 
Usnesení č. 80/2004  
Na základě pozvání z partnerské oblasti Calderdale, rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou partnerské oblasti Calderdale, delegací města ve složení: ing. Pavel Pavel, ing. 
Karel Šíp u příležitosti slavnostního vzpomínkového ceremoniálu, který se koná v Halifaxu, 
ve dnech 13.2. – 15.2.04  
II. Souhlasí 
poskytnutím příspěvku do výše 8.000,- Kč na úhradu cestovních výdajů (tj. dopravy)  pro 1 
člena Twinningové asociace na výše uvedenou akci  

 
2.Obsazení uvolněné bytové jednotky v nástavbě domu v  č.p. 76/Str.II., ul. Bezděkovská 
Usnesení č. 81/2004 (53/11) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
a) obsadit uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+2,  č.b.020 v nást. domu č.p. 76/Str.II, 
v ul. Bezděkovská (dále jen smlouvu o nájmu bytu uzavřít)  formou veřejného losování. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému úseku bytovému  
a) zveřejnit nabídku o uvolněné  bytové jednotce na úřední desce a ve Zpravodaji města Strak. 
b) provést veškeré úkony související s uskutečněním tohoto losování. 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých    
  omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 82/2004 (53/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 27. února 2004 – Společenský ples – živá hudba – GOOD COMPANY,  pořádá ČZ 
Strakonice v MěDK dne 27. 2. 2004 od 22,00 – 3,00 hodin následujícího dne.  

b) 28. února 2004 – Maturitní ples  - živá hudba CROSS + DJ DAVID, pořádá SOU 
Strakonice, 2. P , Ondřej Stroner, Šumavská 249, Strakonice v MěDK dne 28. 2. 2004 
od 22,00 do 4,00 hodin následujícího dne. 

c) 26. března 2004 – Ples tolerance – živá hudba ATLANTIC –  pořádá Centrum pro 
zdravotně postižené, Stavbařů 213, Strakonice  v Městském domě kultury dne 26. 3. 
2004 od 22,00 hodin do 1,00 hodin následujícího dne 

d) 1. února – 31. března 2004  – reprodukovaná taneční hudba - pořádá  ALFA  2 
s.r.o., Sportovní 28, Karlovy Vary v Dance club INFERNO, Spojařů 1254 ve 

      všední dny od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne, pátky 
      soboty, neděle + svátky  od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne   
e) 6. února 2004 – Maturitní ples  - živá hudba BRILLANT , pořádá Nadační fond 

Gymnázia Strakonice, Máchova 174 v MěDK dne 6. 2. 2004 od 22,00 do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
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4. Výzdoba velké zasedací místnosti MěÚ    
Usnesení č. 83/2004 (53/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním finanční částky ve výši 20.000,- Kč pro výtvarně keramický kroužek při DDM 
Strakonice na zajištění obrazové výzdoby velké zasedací místnosti MěÚ 
II. Ukládá 
odboru finančnímu zajistit finanční krytí. Bude hrazeno z prostředků z minulých let 
 
5. Zřízení vizitkáře v Městském informačním centru 
Usnesení č. 84/2004 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby v Městském informačním centru byl umístěn vizitkář určený k propagaci 
v cestovním ruchu prostřednictvím vizitek firmy  AROUND a MIC Strakonice bylo 
kontaktním místem pro tuto formu propagace Strakonicka. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s výše jmenovanou firmou o  bezplatném umístění vizitkáře na dobu 
jednoho roku a pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Ukládá 
odboru rozvoje – MIC objednat vizitkář a zprostředkovat první vydání vizitek města 
Strakonice v počtu 5 000 ks zdarma 
 
6. Povodňový fond města Strakonice – dodatek ke smlouvě č. 03 - 089 
Usnesení č. 85/2004 (53/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu 
města Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení 
poškozených povodněmi v roce 2002 (č. smlouvy 03 - 089) uzavřené mezi městem Strakonice 
na straně jedné a PhDr. Alešem Wotrubou, Říčany, na straně druhé, jehož předmětem bude 
změna čl. 4 smlouvy tak, že termín pro čerpání prostředků z povodňového fondu města 
Strakonice se prodlužuje do 30. června 2004 a termín pro předložení požadovaných podkladů 
se prodlužuje do 4. června 2004. 
 
7. 1) Koncept regulačního plánu „Ostrov – centrum“  
    2) Aktualizace souborného stanoviska ke konceptu regul. plánu „Ostrov –  centrum“  
Usnesení č. 86/2004 (53/1) 
Rada města po projednání a úpravě předloženého materiálu dle připomínek RM 
I. Doporučuje ZM schválit 
koncept regulačního plánu „Ostrov – centrum“ ve Strakonicích 
II. Doporu čuje ZM schválit 
aktualizaci souborného stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Ostrov – centrum“ ve Str. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci k projednání ZM 
 
8. 1) Koncept regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“  
    2) Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“  
Usnesení č. 87/2004 (53/2) 
Rada města po projednání a úpravě předloženého materiálu dle připomínek RM 
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I. Doporučuje ZM schválit 
koncept regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ ve Strakonicích 
II. Doporu čuje ZM schválit 
souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ ve Strakonicích 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci k projednání ZM 
 
9. Nový název ulice 
Usnesení č. 88/2004 (53/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
nový název ulice Nová v lokalitě Dražejov 
II. Ukládá 
odboru správnímu předložit návrh nového názvu ulice k projednání v ZM 
 
10. Přehled pohledávek dle doby splatnosti 
Usnesení č. 89/2004 (53/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložený přehled pohledávek dle doby splatnosti  
 
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění hromadné osob. dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
Usnesení č. 90/2004 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy jako veřejné 
služby na území města Strakonice se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. Cena 
přepravního výkonu pro rok 2004 se stanovuje ve výši 30,58 Kč/km. Předpokládaná ztráta pro 
rok 2004 činí 3 563 770,- Kč při ujetí 171 500 km pro potřeby města Strakonice. 
Dotace bude dopravci poskytnuta v zálohových měsíčních splátkách ve výši 296 980,- Kč. 
Meziroční nárůst nákladů ve výši cca 1,8 % je způsoben navýšením spotřební daně u PHM. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 
 
12. Městský kamerový monitorovací systém - úprava části usnesení RM č. 1122/2003  
Usnesení č. 91/2004 (53/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
upravit své usnesení č. 1122/2003 ze dne 10.9.2003 ve věci uzavření smlouvy o záručním 
servisu a smlouvy o pozáručním servisu v bodě III a IV tak, že v souvislosti s navýšením 
počtu monitorovacích bodů o jeden bod na budově ZŠ v Lidické ul. se navyšuje cena za 
provedení odborné údržby na 12.490,- Kč bez DPH (z původních 10.240,- Kč) a cena za 
provedení povinné revize na 8.070,- Kč bez DPH (z původních 5.520,- Kč). 
 
13. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 92/2004 (53/10) 
1) Žádost o povolení uložit kanalizační přípojku do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN  335/1  v katastrálním území  Hajská. Žadatel: Ji ří a Martina Prokopiusovi, 
Strakonice v zastoupení Ing.Karel Malý . 
RM v souvislosti  se zřízením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice 
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p.č.dle KN 335/1 v k.ú. Hajská pro připojení  novostavby rodinného domu na pozemku     
p.č.7 v k.ú. Hajská. 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN  335/1  
v katastrálním území  Hajská.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 93/2004 (53/10) 
2) Žádost o souhlas umožnění opravy inženýrských sítí, vodovodní, kanalizační a plynové 
přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č.dle KN 765/102 a p.č. dle KN 1486 vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Přestavba RD na bytový dům, Baarova 
1060, Strakonice“. Žadatel: Kubínová Jaroslava, 386 01 Strakonice. 
I. Souhlasí 
s umožněním opravy inženýrských sítí, vodovodní, kanalizační přípojky na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č.dle KN 765/102 v k.ú.Strakonice a plynové přípojky na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č.dle KN 1486 v k.ú.Strakonice v souvislosti realizace 
akce „Přestavba RD na bytový dům, Baarova 1060, Strakonice“. Investor: Kubínová 
Jaroslava, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 94/2004 (53/10) 
3) Statek Nové Hrady, Státní podnik, se sídlem v Nových Hradech, Česká 74  (pronajímatel) – 
uzavření nájemní smlouvy 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy se státním  podnikem  Statek Nové Hrady, Česká 74, Nové 
Hrady, jež  má právo hospodařit s majetkem  a to na pozemky:   
katastrální území Střela  
p.č. 262/5 o výměře 111 m2 , p.č. 262/6 o výměře 100 m2 , p.č. 262/7 o výměře  294 m2 , p.č. 
262/8 o výměře 106 m2 , p.č. 262/9 o výměře 100 m2 , p.č. 262/10 o výměře 180 m2 , p.č. 
262/11 o výměře 99 m2 , p.č. 262/12 o výměře 64 m2 , p.č. 262/14 o výměře 4347 m2  ,p.č. 
262/15 o výměře 111 m2  
katastrální území Pracejovice 
p.č. 64/4 o výměře 611 m2 , p.č. 599/25 o výměře 3125 m2 , p.č. 635 o výměře 4407 m2 , p.č. 
713 o výměře 1189 m2  
katastrální území Hajská 
p.č. 189/2 o výměře 253 m2 , p.č. 189/3 o výměře 1497 m2  ,p.č. 189/6 o výměře 4215 m2  
katastrální území Nové Strakonicích 
p.č. 747/5 o výměře 51 m2  
za cenu nájmu 2086,-  Kč ročně + navýšení o inflaci a současně pověřuje starostu podpisem  
předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 95/2004 (53/10a) 
4) Žádost o povolení výstavby jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 239/19 v k.ú. Strakonice vzniklé rozšířením stávající parkovací plochy, 
z důvodu zřízení nové provozovny v objektu čp. 1232 ul. Kosmonautů, Strakonice. Žadatel : 
Jindřiška Tocauerová, Strakonice  
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I. Souhlasí 
s výstavbou jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města p.č. dle KN 239/19 
v k.ú. Strakonice rozšířením stávající parkovací plochy na pozemku v majetku města p.č.dle 
KN 239/19 v k.ú. Strakonice na náklady žadatele v souvislosti  se změnou užívání části 
panelového domu, čp.1232 ul.Kosmonautů,  zřízení nové provozovny. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska policie, vyjádřením správců inženýrských sítí. 
Investor: Jindřiška Tocauerová, Strakonice  
 
Usnesení č. 96/2004 (53/10a) 
5) Žádost o změnu umístění sjezdu na pozemku v majetku města Strakonice p.č.dle KN 1371/1 
v Dražejov u Strakonic k.ú. na pozemek žadatele p.č.dle KN 1371/103 v k.ú. Dražejov  u 
Strakonic projednané Radou města Strakonice dne 22.10.2003, usnesení č. 1331/2003 
(40/22). Žadatel: Ing. Vladimír Trnka, Ing. Jana Trnková, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením změny umístění sjezdu původně z místní komunikace Vodní /RM ze dne 
22.10.2003, č.u.1331/2003/ na místní komunikaci cyklostezky  vše p.č.dle KN 1371/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic  v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č.dle KN 1371/103 
v k.ú. Dražejov u Strakonic dle přiložené situace. Zpevnění podloží části cyklostezky 
v souvislosti se změnou umístění sjezdu na pozemek žadatele  bude financováno z prostředků 
žadatele. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a  správců 
inženýrských sítí. Investor : Ing. Vladimír Trnka, Ing. Jana Trnková, Strak. 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


