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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  55. jednání Rady města Strakonice 

konané 18.2. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Šíp, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
Omluveni :   ing. Joza 
 
Program: 
 
1. Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města    
                            Usnesení č. 119/2004 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 120/2004 
3. Počty I. tříd v ZŠ pro školní rok 2004 – 2005    
                            Usnesení č. 121/2004 
4. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice –   
    změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční   
    využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích  
                            Usnesení č. 122/2004 
5. Obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice    
                            Usnesení č. 123/2004 
6. Veletrh cestovního ruchu v Pasově        
                            Usnesení č. 124/2004 
7. Regenerace sídliště Stavbařů       
                            Usnesení č. 125/2004 
8. Bytové záležitosti     
                                           Usnesení č. 126/2004 – č. 145/2004 
9. Dodatky ke smlouvám na technickou podporu na programy  Myslivecké a rybářské  
    průkazy,  Evidence myslivosti a Evidence dopravních agend s firmou Yamaco  
                            Usnesení č. 146/2004 
10. Majetkové záležitosti     
              Usnesení č. 147/2004 – č. 159/2004 
11. Zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2004 ( Šmidingerova knihovna ) 

                            Usnesení č. 160/2004 
12. Muzeum středního Pootaví – žádost o převzetí záštity    
                            Usnesení č. 161/2004 
13. Vlajka pro Tibet 
                            Usnesení č. 162/2004 
14. Rozpočtové opatření č. 11 
                            Usnesení č. 163/2004 
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Zahájení jednání 
   55. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města    
Usnesení č. 119/2004 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzhledem k novému technickému vybavení velké zasedací místnosti MěÚ upravit jednací řád 
Zastupitelstva města Strakonice schválený dne 15.10.2003 takto: 

- v čl. V odst. 6 písm. b) se v první větě za slova „zvednutím ruky“ doplňuje text „a 
současným stlačením příslušného tlačítka na hlasovacím zařízení, je-li k dispozici„  

- v čl. V odst. 6 písm. d) se slovo „předsedajícího“ na konci odstavce nahrazuje slovem 
„zapisovatelek“   

- v čl. VI odst. 2 písm. a) se v první větě za slova „zdvižením ruky“ doplňuje text „a 
současným stlačením příslušného tlačítka na hlasovacím zařízení, je-li k dispozici„ 

- čl. VI odst. 2 písm. d) se nahrazuje tímto zněním: „Sčítání hlasů se provádí 
prostřednictvím hlasovacího zařízení, je-li k dispozici. Není-li hlasovací zařízení 
k dispozici, provádí sčítání hlasů předsedající, může jím však případně pověřit 
některého z členů pracovního  předsednictva.“ 

- v čl. XI odst. 3 se na konec odstavce doplňuje tato věta: „Ustanovení čl. V odst. 6 
písm. b) a d) a ustanovení čl. VI odst. 2 písm. a) a d) byla schválena Zastupitelstvem 
města Strakonice dne …… 3.2004.“  

 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
   omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 120/2004 (55/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 

a) 5. března 2004 – PLES -  živá hudba SAFÍR  - pořádá Klub sportovních rybářů   
      v Sokolovně Strakonice dne 5. 3. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího  
      dne. 
b) 13. března 2004 – PODNIKATELSKÝ  PLES  –  živá hudba, pořádá Jihočeská 

hospodářská komora, Písecká 904, 386 01 Strakonice v MěDK Strakonice dne 13. 3. 
2004 od 22,00 hodin do 2,30 hodin následujícího dne. 

 
3. Počty I. tříd v ZŠ pro školní rok 2004 – 2005    
Usnesení č. 121/2004 (55/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
otevřít ve školním roce 2004-2005 tyto počty l. tříd v základních školách : 
Dukelská 4 třídy 
Poděbradova 2 třídy 
F.L.Čelakovského 2 třídy 
Povážská – Povážská  1 třída 
Povážská – Lidická 2 třídy 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit potřebné kroky s tím související 
 
4. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice –   
    změna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na  
    funkční  využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží   
Usnesení č. 122/2004 (54/1) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – 
změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční 
využití „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k projednání v ZM 
 
5. Obnova městské části národní kulturní památky hrad Strakonice    
Usnesení č. 123/2004 (55/2) 
Rada města po projednání 
I. Odvolává  
- pracovní skupinu pro řešení vhodného využití a postupnou obnovu městské části národní 
kulturní památky hrad Strakonice, jmenovanou dne 5.2.2003.  
II. Jmenuje 
- pracovní skupinu pro postupnou obnovu městské části národní kulturní památky hrad 
Strakonice ve složení – zástupce vedení města (starosta), zástupci odboru majetkového 
(Jaroslav Houska ), odboru rozvoje (státní památková péče a architekt města) a Národního 
památkového ústavu ( arch. Ondřej Šefců ), za zastupitele a muzeum ( PhDr. Ivana Říhová ), 
zástupce KÚ JK České Budějovice ( p. Vozábalová ), zástupce Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (bude jmenovitě upřesněno) 
- tajemníka skupiny PhDr. Miroslav Špecián 
III. Ukládá 
- odboru majetkovému a  rozvoje předložit v dané lhůtě Ministerstvu kultury ČR žádost o 
dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2005    
- odboru rozvoje čtvrtletně informovat radu města o závěrech jednání a průběhu projekčních a 
stavebních prací. 
 
6. Veletrh cestovního ruchu v Pasově        
Usnesení č. 124/2004 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu v Pasově ( 20. – 28. 3. 2004 ) za 
cenu do 30.000,-Kč (v částce je zahrnuto ubytování, vystoupení Prácheňského folklorního 
souboru a autobusová doprava) 
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7. Regenerace sídliště Stavbařů       
Usnesení č. 125/2004 (55/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s projektem na další etapu regenerace sídliště Stavbařů  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s realizací třetí etapy regenerace sídliště Stavbařů  
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit projekt regenerace sídliště Stavbařů  k projednání v ZM 
 
8. Bytové záležitosti          
Rada města po projednání 
Usnesení č. 126/2004 (54/13) 
1/1/2004  Pavel Krtek,Str.I, náj. bj. 1+0, maj. město ST (1 osoba) 
Marie Vlková,Str.II, náj. b.j. 1+2, SBD ST, žádají o schválení dohody o výměně bytových 
jednotek ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění 
I. Rozhodla  
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek - nájemci b.j. 1+0, č.b. 33 v VI. patře domu  panu  Pavlu Krtkovi,Str.I,  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a)  uzavřít s Pavlem Krtkem dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové 
jednotce 
b)  uzavřít s Marií Vlkovou smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytu a pověřuje 
starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 127/2004 (54/13) 
2/1/2004 Jiří Sokol a František Sokol, náj. b.j. 1+0, (29,10  m2) 39/Str.II, žádají  o souhlas  
s podnájmem bytu (dlouhodobě)  pro Zdeňka Taranského 
I. Rozhodla  
neudělit  souhlas s podnájem bytu nájemcům Jiřímu a Františku Sokolovým, Str.II. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat nájemce o rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 128/2004 (54/13) 
3/1/2003 Věra Ešlerová, náj, b.j. 1+1, (54,20 m2) 632/Str.I, žádá o souhlas s podnájmem bytu 
na dobu 1 roku pro Renatu Kusíkovou 
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Evě Ešlerové, 632//Str.I,  pro Renatu Kusíkovou, 
259/Str.II, (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. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 129/2004 (54/13) 
4/1/2004 Ivana Koubová, náj. b.j. 1+2, (76,13 m2 )Str.II, žádá o souhlas s podnájmem bytu na 
dobu 1 roku pro Blanku Muknšnábovou a Blanku Ficencovou,Str.  
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I. Rozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu nájemci Ivaně Koubové, Str.II,  pro Blanku Muknšnábovou a 
Blanku FicencovouStr.II, (2 osoby) 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. 130/2004 (54/13) 
5/1/2004, (14/10/2003) /předch. usn. RM 1506/2003/ Alena Pechandová -  Clarke, Str.I, 
přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Aleně Pechandové - Clarke, Str.I,  k b.j. 1+2, č.b. 
04 po Jiřině Barborkové.  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 131/2004 (54/13) 
6/1/2004 Dana Kulhánková, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu Daně Kulhánkové, Str.I,   k b.j. 
o vel. 1+3, č.b. 019 v V. patře domu po Josefu Kulhánkovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 132/2004 (54/13) 
7/1/2004 Přemysl Martan,Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Přemyslu Martanovi, Str.I,  k b.j. 1+3, č.b. 018 po 
Miroslavě Martanové.   
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 133/2004 (54/13) 
8/1/2004 Vita Ivanivna Chládková,Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu   V. I. Chládkové, Str.II,   k  b.j. 
o vel. 1+2, č.b. 011 ve IV. patře domu po Miloslavu Chládkovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 134/2004 (54/13) 
9/1/2004 Ivana Laurová,Str.I,  přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu   Ivaně Laurové, Str.I,   k  b.j. 
o vel. 1+3, č.b. 016  ve III. patře domu po Petru Laurovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
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Usnesení č. 135/2004 (54/13) 
10/1/2004 Stanislava Broulimová,Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu  Stanislavě Broulimové, Str.I,  
k  b.j. o vel. 1+3, č.b. 017  ve VI. patře domu po Ing. Luboši Broulimovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 136/2004 (54/13) 
12/1/2004 JUDr. Jitka Eismanová, v zastoupení Bohuslava Poura a Dr. Daniela Vyska, 
spolumajitelů domu 115/Str.II., žádá o zajištění bytové náhrady pro manžele M. a  J. 
Pohlodkovy v souvislosti s provedením nezbytných  stavebních úprav 
I. Rozhodla  
nevyhovět žádosti spolumajitelů domu č.p. 115/Str.II, Bohuslava Poura a  Dr. Daniely Vysky 
v zastoupení JUDr. Jitky Eismanové o zajištění bytové náhrady pro rodinu Pohlodkových, 
Komenského 115/Str.II.,  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, informovat JUDr. Jitku Eismanovou o rozhodnutí RM  
 
Usnesení č. 137/2004 (54/13) 
13/1/2004 Jaroslava Bromová, Str.I., přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  pí Jaroslavě Bromové Str.I,   k  b.j. o vel. 1+2, č.b. 
002  v přízemí  domu po K. Bromovi.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 138/2004 (54/13) 
14/1/2004 Radka Kunešová, Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Rozhodla   
uzavřít s Radkou Kunešovou Str.II., smlouvu o nájmu bytu o vel.  1+2, č.b. 002  ve III. patře   
domu (po P. Kunešovi) dle usn. RM č. 497/2002.      
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému,  uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu 
jejím podpisem.   
 
Usnesení č. 139/2004 (54/13) 
15/1/2004 Jana Zádrapová, Úlehle u Předslavic, (Volyně) žádost o přidělení bytu 
I. Rozhodla  
v souladu s čl. I. Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice ze dne 15. 10. 
2003, udělit výjimku při podání žádosti o nájem bytu Janě Zádrapové, Úlehle  a následně  
jmenovanou zařadit  do evidence občanů žádajících  o nájem bytu.   
 
Usnesení č. 140/2004 (54/13) 
16/1/2004 David Janeček, Heydukova Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Davidu Janečkovi,Str.II,   k  b.j. o vel. 1+2, č.b. 
002  v přízemí  domu po M. Souhradové.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
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Usnesení č. 141/2004 (54/13) 
17/1/2004 Alena Rybáčková,Str.II., přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Aleně Rybáčkové Str.II.,  k  b.j. o vel. 1+2, 
č.b. 001  ve II. patře domu po Václavu Rybáčkovi.      
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 142/2004 (54/13) 
18/1/2004 Blažena Švecová, Str.II., přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Blaženě Švecové, Str.II,   k  b.j. o vel. 1+2, č.b. 
006  ve II. patře domu po Jaroslavu Švecovi.      
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 143/2004 (54/13) 
19/1/2004 Tomáš Houček, 428/Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Tomáši Houčkovi, Str.II,   k  b.j. o vel. 1+2, č.b. 
006  ve II. patře domu po Marii Zlochové.     
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 144/2004 (54/13) 
20/1/2004 Anděla Rabová,Str.I,  přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Anděle Rabové, Str.I,   k  b.j. o vel. 1+1, č.b. 003  
v I. patře domu po F. Rabovi.      
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 145/2004 (54/13) 
21/1/2004  Petr Kuděj,Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Rozhodla  
a) nepotvrdit  přechod nájmu bytu panu Petru Kudějovi, Str.II, k b.j. o vel. 1+3 č.b. 09, které  
ke dni 31. 12. 2003 byla výlučným nájemcem Martina Kudějová, a to z důvodu neslučitelnosti  
s přísl. ustanov.  občanského zákoníku.  
b) neuzavřít s Petrem Kudějem smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3, č.b. 09 v  Str.II, v ul. Luční.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele  o rozhodnutí  rady města.  
 
9. Dodatky ke smlouvám na technickou podporu na programy  Myslivecké a rybářské   
   průkazy, Evidence myslivosti a Evidence dopravních agend s firmou Yamaco  
Usnesení č. 146/2004 (54/2) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
dodatky ke smlouvám na nákup technické podpory na programy firmy Yamaco: 

Myslivecké a rybářské průkazy 4880 Kč/rok 
Evidence myslivosti 4880 Kč/rok 
Evidence dopravních agend                             6100 Kč/rok 

II. Pověřuje  
starostu podpisem dodatků smluv  
 
10. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 147/2004 (55/6) 
1) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP města Strakonice   
I. Souhlasí  
s neuplatněním inflačního  koeficientu v roce 2004 u všech pronajatých nebytových prostorů  
města Strakonice. 
 
Usnesení č. 148/2004 (55/6) 
2) Žádost o souhlas  osazení nového betonového sloupu b.č.01  v chodníku ulice Plánkova 
před domem č.p. 551 z důvodu ukončení stávajících venkovních vedení NN v ulici 
Šmidingerova  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – kabel NN Plánkova – demontáž 
venk.vedení NN“. Žadatel: HRDLIČKA spol. s.r.o., Kancelář Strakonice, Velké Náměstí 7 
I. Nesouhlasí 
s osazením nového betonového sloupu na pozemku 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 
 
Usnesení č. 149/2004 (55/6) 
3) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  90/14 v k.ú.Přední 
Ptákovice. Žadatel: Josef Chaloupka, Truskovice, Marie Chaloupková, Č. Budějovice 
v zastoupení projekční kancelář Ing.arch.Jana Čechová Str. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Josefa Chaloupky, Marie 
Chaloupkové p.č. dle KN  90/14 v  k.ú.Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 150/2004 (55/6) 
4) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace Baarova přes pozemek p.č. dle KN 1486 
v k.ú.  Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 769/10 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel:Jaroslava Kubínová, Strakonice v zastoupení Ing.Arch. Jankovec Václav, 
V+A Design, Př.Ptákovice, 386 01 
I. Souhlasí 
s povolením  sjezdu z místní komunikace Baarova přes pozemek p.č. dle KN 1486 v k.ú.  
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele paní Jaroslavy Kubínové p.č. dle 
KN 769/10 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie 
a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 151/2004 (55/6) 
5) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace  přes pozemky p.č. dle PK 1269/3 a p.č. dle 
PK 1269/2 vše v k.ú.  Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele 
p.č. dle PK 1278/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Manželé Strakovi, Strakonice, 
v zastoupení Petra Straky, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemky p.č. dle PK 1269/3  a p.č. dle PK 
1269/2 vše v k.ú.  Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele 
manželů Strakových p.č. dle PK 1278/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 152/2004 (55/6) 
6) Žádost o povolení výstavby přístupového chodníku na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č.dle KN 112/1 v k.ú. Strakonice Žadatel : Ing. Marek Hučko 
RM v souvislosti se zpřístupněním nové provozovny maloobchodní sítě v objektu čp.1153 
v ul.Tržní.  
I. Souhlasí 
s výstavbou přístupového chodníku 8 x 1,8 m (mezi dětským hřištěm a budovou budoucí 
provozovny) na náklady žadatele pana Ing.  Hučka na pozemku v majetku města p.č. dle KN 
112/1 v k.ú. Strakonice. Chodník bude zhotoven z betonové dlažby 300x300 mm. Řešení bylo 
odsouhlaseno městským architektem. Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska policie, vyjádřením správců inženýrských sítí. Investor: Ing. Marek Hučko, 
Strakonice. 
 
Usnesení č. 153/2004 (55/6) 
7) Žádost o povolení výstavby jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 97/2 v k.ú. Strakonice vzniklé rozšířením stávající parkovací plochy na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 112/2 v k.ú. Strakonice, z důvodu zřízení 
nové provozovny maloobchodní sítě čp.1153 v ul.Tržní. Žadatel : Ing.Marek Hučko,  
Strakonice  
I. Souhlasí 
s výstavbou jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města p.č. dle KN 97/2 v k.ú. 
Strakonice rozšířením stávající parkovací plochy na pozemku v majetku města p.č.dle KN 
112/2 v k.ú. Strakonice na náklady žadatele pana Ing. Hučka v souvislosti  se změnou užívání 
části panelového domu, čp.1153 ul.Tržní,  zřízení maloobchodní sítě. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska policie, vyjádřením správců inženýrských sítí. 
Investor: Ing.Marek Hučko, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 154/2004 (55/6) 
8) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace Nerudova přes pozemek p.č. dle KN 776/11 
v k.ú.  Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 776/8 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel:Brigita  Libová, Eva Libová, Strakonice v zastoupení Brigity Libové, 
Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením  sjezdu z místní komunikace Nerudova přes pozemek p.č. dle KN 776/11 v k.ú.  
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele paní Libové p.č. dle KN 776/8                 
v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie                   
a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 155/2004 (55/6) 
9) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  449 v 
k.ú.Přední Ptákovice. Žadatel: Manželé Novákovi, Strakonice v zastoupení Gabriela 
Nováková, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek  p.č. dle KN 320/1         
v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele manželé Novákovi 
p.č. dle KN 449  v  k.ú. Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 156/2004 (55/6) 
10) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace  přes pozemky p.č. dle PK 1306 v k.ú.  
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 891/2 
v k.ú. Dražejov u Str. Žadatel: Varga Pavel, Vargová Ludmila,  Dražejov u Str.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemky p.č. dle PK 1306 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Vargi p.č. dle PK 891/2  
v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie 
a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 157/2004 (55/6) 
13) MěÚSS - předání majetku do správy příspěvkové  organizace města Strakonice  
I. Souhlasí  
s předáním mycího stolu  vanového  1500x700x850, 1 ks, v pořizovací ceně 26.669,20 Kč,   
nacházejícího se v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou v Rybniční ul. ve 
Strakonicích (vybavení kuchyně ) do správy Městského ústavu sociálních služeb Strakonice. 
 
Usnesení č. 158/2004 (55/6) 
14) TS. s r.o. - Žádost o nové projednání financování opravy podlahy v bytě č. 1 – nájemce p. 
Josef Zeman, 
I. Trvá 
na svém usnesení č. 1599/2003 ze dne 17.12. 2003 
 
Usnesení č. 159/2004 (55/6) 
15) TS s.r.o. – žádost o souhlas s opravou ve společných prostorech domu č.p. 787 v ul. Tržní. 
I. Trvá 
na svém usnesení č. 1601/2003 ze dne 17.12. 2003 
 
11. Zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2004 ( Šmidingerova knihovna )  
Usnesení č. 160/2004 (55/7) 
Rada města po projednání 
Z důvodu končící civilní služby využívané pro potřeby knihovny  
I. Souhlasí 
se zvýšením počtu zaměstnanců o 1 pracovníka, tj. celkový počet zaměstnanců 19 
II. Souhlasí 
se zvýšením limitu prostředků na platy pro rok 2004 pro ŠK o 133.000,-Kč , tj. zvýšený limit 
činí 3.263.000,-Kč (viz mat. 55/7). Toto zvýšení bude provedeno v rámci schváleného 
rozpočtu. 
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12. Muzeum středního Pootaví – žádost o převzetí záštity    
Usnesení č. 161/2004 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
převzetí záštity starostou města nad letošními oslavami 110. výročí založení muzea 
 
13. Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 162/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s kampaní "Vlajka pro Tibet" s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10. 3. 2004 
II. Ukládá 
odboru správnímu zakoupit výše uvedenou vlajku 
 
14. Rozpočtové opatření č. 11 
Usnesení č. 163/2004  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: RO č. 11  ve  výši 20 000,-   Kč – viz. usnesení č. 83/2004 z 53. RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel  
starosta        místostarosta   
 
 
                             
 


