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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  57. jednání Rady města Strakonice 
konané 3.3. 2004 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 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
1. Azylový dům:  A) Ubytování     
                   Usnesení č. 252/2004 – 253/2004 
                             B) Prodloužení ubytování    
                            Usnesení č. 254/2004 
2. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče    
                            Usnesení č. 255/2004 
3. Žádost o použití znaku města – Taneční klub Čtyřlístek    
                            Usnesení č. 256/2004 
4. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků  
                            Usnesení č. 257/2004 
5. Bytové záležitosti                          
                   Usnesení č. 258/2004 – 260/2004 
6. Rozpočtová opatření č. 13-16,20-25          
                            Usnesení č. 261/2004 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 262/2004 
8. TS s.r.o. – Změna ceny za ujeté km při sběru komunálního odpadu pro rok 2004 
                            Usnesení č. 263/2004 
9. Zápis ze sociální komise a umístění v DPS  
                            Usnesení č. 264/2004 
10. Majetkové záležitosti     
                   Usnesení č. 265/2004 – 277/2004 
11. Nájemné za tréninkové a zápasové hodiny mládeže 
                            Usnesení č. 278/2004 
12. Soudní spor mezi městem Strakonice  a manželi Pomijovými o přivolení výpovědi   
      z nájmu bytu 
                            Usnesení č. 279/2004 
13. Úprava schváleného RO č. 19 
                                     bez č. usnesení  
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Zahájení jednání 
   57. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta  ing. Pavel Pavel v 16,00 hodin.  
  Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Azylový dům:   
A) Ubytování     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 252/2004 (57/2) 
a) I. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě slečny Mileny Hejtmánkové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru oznámit rozhodnutí RM slečně M. Hejtmánkové 
 
Usnesení č. 253/2004 (57/11) 
b) I. Souhlasí  
a/ s ubytováním  na dobu určitou a to od 6.3.2004 do 6.6.2004 v  Azylovém domě pro: 
- p. Milenu Bledou a její nezletilé děti (David, Denisa, Patricie),  
- p.Květoslavu Všivákovou a její nezletilé děti(Dalibor, Daniela), 
II. Nesouhlasí 
s ubytováním: 
manželů Heleny a Jaroslava Rácových 
Ladislava Bledého st.,  
Ladislava Bledého ml.,  
Františka Demetra,  
Richarda Demetra,  
Daniela Demetra,  
Františka Demetra,  
Davida Demetra,  
Ondřeje Všiváka,  
III. Ukládá  
soc. odboru a) uzavřít smlouvy o ubytování na dobu určitou od 6.3.2004  do 6.6.2004 pro:  
- p. Milenu Bledou a její nezletilé děti (David, Denisa, Patricie),  
- p.Květoslavu Všivákovou a její nezletilé děti(Dalibor, Daniela), 
b) sdělit usnesení RM : manželům Rácovým, Ladislava Bledého st., Ladislava Bledého ml., 
Františka Demetra, Richarda Demetra, Daniela Demetra, Františka Demetra, Davida 
Demetra,Ondřeje Všiváka,  
 
B) Prodloužení ubytování    
Usnesení č. 254/2004 (57/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou od 1.3.04 do 30.4.04 panu 
Vladimíru Procházkovi 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 1.3.04 do 30.4.04 s panem 
Vladimírem Procházkou 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o prodloužení ubytování 
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2. Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče    
Usnesení č. 255/2004 (57/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajišťování závodní preventivní péče mezi městem Strakonice a 
MUDr. Kamilou Strakovou v předloženém znění 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy 
 
3. Žádost o použití znaku města – Taneční klub Čtyřlístek    
Usnesení č. 256/2004 (57/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na propagačních a reklamních materiálech k dětské 
taneční soutěži „O pohár starosty města“, kterou pořádá Taneční klub Čtyřlístek při TJ Sokol 
Strakonice. 
 
4. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků  
Usnesení č. 257/2004 (57/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcemi ve 
správním obvodu města Strakonice, a to Chrášťovice, Strašice. Na základě této smlouvy 
budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat pro orgány těchto obcí uvedenou část 
přenesené působnosti, neboť město Strakonice je schopno svými orgány zabezpečit výkon 
státní správy pro orgány těchto obcí. Město Strakonice bude tuto činnost zajišťovat za úhradu 
nákladů ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
 
5. Bytové záležitosti  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 258/2004 (57/13) 
1/3/2004   Ukončení nájmu bytu dohodou – Josef Nosek  
I. Rozhodla 
souhlasit v souladu s ust. § 710 odst. 1) oz. s dohodou o ukončení nájemního vztahu k bytové 
jednotce  v domě č.p. 805 v ul. Zvolenská  s panem Josefem Noskem a to ke dni 29. 2. 2004.  
 
Usnesení č. 259/2004 (57/13) 
2/3/2004  Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu)  b.j., A28/1+0/ 38 m2/  v č.p. 
805/Str.I.,  ul. Zvolenská  
I. Rozhodla  
a) b.j.  o velikosti A28/1+0 v č.p. 805  ul. Zvolenská, obsadit (dále jen smlouvu o nájmu bytu 
uzavřít)  v rámci  nevykrytého seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2.  
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytové jednotky  uvedené v bodu a)  s  Evou Radeljakovou, 
zařazené  v seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2, (viz usn. RM č. 805/2003 – seznam  
uchazečů).  
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II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 1  roku 
s možností automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 
stanovením smluvního nájemného ve výši dvojnásobku  základního regulovaného nájemného.  
Výše nájemného bude upravována dle příslušného cenového předpisu. Zároveň pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 260/2004 (57/13) 
3/3/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu)  b.j., 1+2  v č.p. 518  Bažantnice  
I. Rozhodla  
uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu o velikosti  1+2, č.b. 002 (89,70 m2)  v  I. podlaží domu 
č.p. 518  Bažantnice ve Strakonicích s panem Štefanem Demetrem, a to vzhledem k zániku 
předmětu  nájmu  - bytu č. 001 o vel. 1+5  v I. podl. domu  č.p. 356 v ul. Havlíčkova ve 
Strakonicích I,  který byl zničen při požáru dne 22. února 2004. Spolu s nájemcem bude byt 
užívat družka jmenovaného paní Helena Rustová, s dcerou Vanesou  Rustovou,  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou 1  roku 
s možností automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 
stanovením smluvního nájemného ve výši dvojnásobku  základního regulovaného nájemného.  
Výše nájemného bude upravována dle příslušného cenového předpisu, přičemž další 
podmínkou prodloužení smlouvy na další rok je řádné plnění povinností plynoucích 
z uzavřeného dohody o splácení dlužného nájemného (splátkový kalendář) ze strany p. 
Demetra. Zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
6. Rozpočtová opatření č. 13-16,20-25          
Usnesení č. 261/2004 (57/4,4a,4b,4c) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: 
RO č. 13  ve  výši   150  000,-   Kč  
Navýšení finančních prostředků na  příspěvky pro sport. (viz. mat. č. 57/1) 
RO č. 20  ve výši  150 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na položku zeleně v okolí Mlýnského náhonu.  
Rozpočtová opatření č. 13 a 20 budou kryta z prostředků z minulých let. 
II. Doporu čuje ZM  
ke schválení: 
RO  č. 14 ve výši   6 000 000,- Kč -  doplatek  akce  „Ubytovna Zvolenská„ .  
Akce bude hrazena ze tří zdrojů a to z finančního vypořádání roku 2003, z dotace od státu a ze 
zvýšení rozpočtu r. 2004 z ostatních nahodilých příjmů – vrácené zálohy. 
RO č.  15 ve výši  1 400 000,- Kč 
Navýšení výdajů na  dokončení  oprav kanalizace ul. Holečkova,  Prácheňská, Krátká (viz. 
mater. č 59/8 b). RO  bude kryto z neinvestiční dotace od SFŽP (smluvní podpora č. 
00660312). Případné čerpání je podmíněno projednáním dodatku ke smlouvě o dílo v RM. 
RO č. 16 ve výši 230 000,- Kč  
Navýšení  výdajů na příspěvky  pro  organizace se sociálním zaměřením (viz. mat. č. 57/7) 
RO č. 21 ve výši 1 500 000,- Kč 
Navýšení  finančních prostředků na dotřiďovací linku.  
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RO č. 22 ve výši 1 240 000,- Kč 
Zvýšení příspěvků na provoz PO , které mají sportovní zařízení využívaná veřejností – 
mládeží. Příspěvek bude poskytnut jako  kompenzace ušlých  příjmů z podnájmů u 
jednotlivých zařízení:  
Navýšení příspěvku  u PO:  STARZ                         772     tis. Kč 
                                             ZŠ Dukelská                 126,4  tis. Kč 
                                             ZŠ Povážská                 139     tis. Kč  
                                             ZŠ F.L.Čelakovského     98,2  tis. Kč 
                                             ZŠ  Poděbradova           104,4  tis. Kč 
Příspěvek bude poskytnut  PO po předložení přehledu o skutečně využitých tělocvičných 
hodinách, který bude součástí žádosti o uvolnění příspěvku. Vyúčtování bude předloženo radě 
města ve dvou  termínech a to k 30.5. a 30.11.,(viz. mater. č. 57/12). 
RO č. 23 ve výši 700 000,- Kč   -   generální oprava vč. modernizace hasičského vozidla - 
CAS 25   ( rok výroby  1983  ).  Vozidlo je ve správě  JSDH Strakonice – družstvo 1. Vozidlo 
je zařazeno  v systému HZS -  JPO   III.  
HLASOVÁNO: pro 5, zdrž. se 1 - schváleno 
RO č. 24 ve výši  5 500 000,- Kč 
Navýšení výdajů na rekonstrukci komunikací – ul. Bavorova . 
Rozpočtové opatření bude kryto v příjmech z dividend Teplárny, a.s. 
RO č. 25 ve výši  4 480 000,- Kč 
Výdaje  na  zabezpečovací a demoliční práce objektu   čp.  356  v Havlíčkově ul. 
 
RO č.16,21- 25 budou kryta z finančních prostředků z minulých let. 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 13 a 20 provést a RO č. 14,16,21-24 předložit ke 
schválení nejbližšímu zastupitelstvu města. 
 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 262/2004 (57/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : 

a) od 1. dubna – 30.4.2004 – Reprodukovaná taneční hudba  - Dance club INFERNO, 
Spojařů 1254, Strakonice – pořádá M-HAI PLUS s.r.o, Žerotínova 483/1, České 
Budějovice, adresa Pod Hájovnou 284, Strakonice 

            ve všední dny PO – ČT, Ne      22,00 – 24,00 hodin, 
            pátky, soboty                             22,00 - 03,00 hodin 

b) 13. března 2004  –  Country bál – živá hudba – pořádá Tělocvičná jednota Sokol, Na 
Stráži 340, Strakonice v Sokolovně dne 13. 3. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

 
8. TS s.r.o. – Změna ceny za ujeté km při sběru komunálního odpadu pro rok 2004 
Usnesení č. 263/2004 (57/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým návrhem na účtování cen za ujeté km ve městě Strakonice a příměstských částí 
(Hajská, Podsrp, Modlešovice, Nový a Starý Dražejov) ve výši 32,- Kč/1 km. 
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9. Zápis ze sociální komise a umístění v DPS  
Usnesení č. 264/2004 (57/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 1. jednání sociální komise     
II. Schvaluje   
kriteria hodnocení žádostí o příspěvek z rozpočtu města   
III. Souhlasí  
s prodloužením pobytu v DPS: p. Davidovi Šrámkovi, nar. 20.12.1983 a sl. Miroslavě 
Traxmandlové, o jeden rok do 31.3.2005      
IV. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o nájmu bytu 
V. Nesouhlasí 
se zařazením žádosti slečny Mileny Hejtmánkové do pořadníku čekatelů o umístění do DPS 
VI. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
10. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 265/2004 (57/9) 
1) Výpověď ze Smlouvy o dočasném užívání národního majetku 
I. Souhlasí  
s výpovědí ze Smlouvy o dočasném užívání národního majetku, uzavřenou mezi Městem 
Strakonice a panem Ing. Ottou  a Jitkou Štětkovými, týkající se  pozemku p.č. st. 22 o výměře 
202 m2  v k.ú. Strakonice – Bavorova ulice, z důvodu neplacení nájmu. Současně pověřuje 
starostu podpisem předmětné výpovědi.   
 
Usnesení č. 266/2004 (57/9) 
2) Žádost o souhlas s uložením nového zemního kabelu NN na pozemcích v podílovém 
majetku města Strakonice p.č.dle KN 613/13 podílem 2/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti 
realizací stavby „Strakonice – kabel NN pro p. Molhance a p. Lajnerovou“. Žadatel: 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Str. – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením nového zemního kabelu  NN na pozemcích v podílovém majetku města Strakonice 
p.č. dle KN  613/13 podílem 2/9 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku v souvislosti s realizací 
stavby „Strakonice – kabel NN pro p. Molhance a p.Lajnerovou“. Investorem akce je 
Jihočeská energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 
113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 267/2004 (57/9) 
3) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 44 m2 v přízemí zadního 
traktu domu  čp. 58 v ul.  U Markéty ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 268/2004 (57/9a) 
4)  Žádost o souhlas s dočasným umístěním zařízením veřejné telekomunikační sítě na budovu 
v majetku města Strakonice č.p. 160 (bývalá mateřská školka v Ellerově ulici) v souvislosti 
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s výstavbou prodejny potravin LIDL ve Strakonicích Žadatel : ČESKÝ TELECOM, a.s., 
Krajská provozní oblast Jihočesko 
Vzhledem k tomu,že při instalaci přípojky nebude žádným způsobem zasaženo do této 
budovy a po dokončení stavby dojde k jejímu odstranění, RM: 
I. Souhlasí  
s dočasným umístěním (po dobu výstavby prodejny potravin LIDL) zařízení veřejné 
telekomunikační sítě na budovu č.p. 160 bývalé mateřské školy v Ellerově ulici, jež je 
v majetku města Strakonice. Z této budovy bude provedena telefonní přípojka kabelem 
nadzemního vedení do stavební buňky firmy CASTA a.s., která zajišťuje realizaci této stavby. 
Po ukončení stavby prodejny bude zařízení odstraněno a nemovitost uvedena do původního, 
popřípadě náležitého stavu na náklady žadatele dle § 91 zákona č. 151/2000.  
 
Usnesení č. 269/2004 (57/9a) 
5) Žádost o vypracování dodatku č.1 k dohodě o umožnění opravy stavby akce „Oprava 
parovodu v Bavorově ulici - Strakonice“ v souvislosti s doplněním pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 1320/4 v k.ú. Str. Žadatel: Teplárna Strakonice a.s. Komenského 59 
I. Souhlasí  
s umožněním opravy stavby akce „Oprava Parovodu v Bavorově ulici – Strakonice“ na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č.dle KN 1320/4 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí  a pověřuje starostu jejím 
podpisem . 
 
Usnesení č. 270/2004 (57/9a) 
6) Žádost o uložení teplovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č.dle KN 
1334, p.č.dle KN 1314/1, p.č.dle KN 112/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací 
stavby „Teplovodní přípojka pro domy čp. 331, 392, 301, Palackého nám., Strakonice. 
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s. Komenského 59, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č.dle KN 1334, 
p.č.dle KN 1314/1, p.č.dle KN 112/1 a 112/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací 
akce „Teplovodní přípojka pro domy čp. 331, 392, 301, Palackého nám., Strakonice“, dle 
sazebníku. Investor: Teplárna Strakonice, a.s. Komenského 59, 386 01 Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí  a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 271/2004 (57/9a) 
7) „Parkoviště, zpevněná plocha, venkovní osvětlení a oplocení u objektu Městské policie č.p. 
328, Strakonice“. Žádost o vyjádření RM Strakonice v souvislosti  s realizací stavby 
I. Souhlasí 
s tím, že parkovací místa vybudovaná na pozemku p.č.dle KN 615/12 v k.ú. Nové Strakonice, 
budou po realizaci a následné kolaudaci stavby „Parkoviště, zpevněná plocha, venkovní 
osvětlení a oplocení u objektu Městské policie č.p. 328, Strakonice“ sloužit jako veřejné 
parkoviště pro osobní automobily.  
 
Usnesení č. 272/2004 (57/9a) 
8) Žádost o povolení výstavby jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 582/2 v k.ú. Nové Strakonice, z důvodu zřízení nové provozovny 
v objektu čp. 278 ul.Zeyerovo nábřeží, Strakonice. Žadatel : Ivana Ondrejková,  Strakonice  
I. Nesouhlasí 
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s výstavbou jednoho parkovacího stání na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
582/2  v k.ú. Nové Strakonice  na náklady žadatele v souvislosti  se zřízením nové 
provozovny. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie, vyjádřením 
správců inženýrských sítí. Investor: Ivana Ondrejková, Strakonice. 
 
Usnesení č. 273/2004 (57/9b) 
9) Výkup pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Př. Ptákovice od manželů Jaroslava a Mileny 
Hadačových. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 52 m2  za cenu 
stanovenou  znaleckým posudkem, která činí 14.103,-Kč od manželů Jaroslava a Mileny 
Hadačových, Strakonice. Daň z převodu nemovitosti uhradí město. 
 
Usnesení č. 274/2004 (57/9b) 
10) Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodeje části pozemku p.č. 614/10 o výměře cca 40 m2 v 
k.ú. Nové Strakonice.           
  
Usnesení č. 275/2004 (57/9b) 
11) Směna pozemků – vyhlášení záměru + směna 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na  směnu  části pozemků p.č. 1100/2 o výměře 835 m2 a 1106 
o výměře 1801 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví paní Jany Jandové,  Ústí nad Labem (1/4), 
Jaroslava Vojty, 386 01 Strakonice (1/2) a Pavla Vojty Ústí nad Labem   v lokalitě Kání vrch, 
za pozemek v majetku města p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice v lokalitě U Blatenského mostu, a 
to m2  za m2 . 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou  části pozemků p.č. 1100/2 o výměře 835 m2 a 1106 o výměře 1801 m2 v 
k.ú. Strakonice ve vlastnictví paní Jany Jandové, Ústí nad Labem (1/4), Jaroslava Vojty, 386 
01 Strakonice (1/2) a Pavla Vojty Ústí nad Labem   v lokalitě Kání vrch, za pozemek v 
majetku města p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice v lokalitě U Blatenského mostu, a to m2 za m2. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 276/2004 (57/9c) 
12) Rekonstrukce kanalizace, křižovatky silnic I/4 a I/22, Strakonice 
S ohledem na posunutí termínu povolené uzavírky v ul. Volyňská odborem dopravy KÚ - JČ  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě na akci „Rekonstrukce kanalizace, křižovatky silnic I/4 a 
I/22, Strakonice“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o., Č. Budějovice s posunutým termínem 
stavby: - zahájení realizace prodloužení stoky „D“:  24.3.2004 
            - ukončení realizace prodloužení stoky „D“:  27.4.2004 
Souhlas je podmíněn souhlasným vyjádřením ŘSD týkající se výstavby kruhové křižovatky 
 
Usnesení č. 277/2004 (57/9d) 
13) UPS ČR, a.s., Praha – žádost o povolení montáže klimatizace pro zařízení odbavovacího 
pracoviště stanice kabelové televize a městského informačního kanálu -  v budově MěDK 
I. Souhlasí 
s montáží klimatizace pro zařízení odbavovacího pracoviště stanice kabelové televize a 
městského informačního kanálu, které bude umístěno v budově MěDK, v místnosti č. 50. 



 9

Klimatizační jednotka bude standardní, vnitřní jednotka bude v místnosti č. 50, vnější 
jednotka vně v prostoru, kde jsou již umístněny vnější jednotky ostatních klimatizačních 
zařízení objektu. Elektrická energie bude odebírána z technologie hlavní stanice kabelové 
televize a městského informačního kanálu, tuto energii hradí UPC ČR, a.s.. Na zařízení bude 
vypracována revize a předána majiteli objektu. V případě ukončení nájmu, pokud nebude 
dohodnuto jinak, uvede nájemce prostory do původního stavu. 
 
11. Nájemné za tréninkové a zápasové hodiny mládeže 
Usnesení č. 278/2004 (57/12) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
finančnímu odboru zajistit navýšení rozpočtu pro STARZ o částku 772 000,- Kč a ZŠ ve výši 
468.000,- Kč/Dukelská 126.360,- Kč, Povážská 138.996,- Kč, F.L.Č. 98.280,- Kč, 
Poděbradova 104.364,- Kč/formou rozpočtového opatření. Shora uvedené finanční prostředky 
budou krýt rozdíl mezi stávající cenou a nově schválenou cenou 1,- Kč za tréninkovou nebo 
zápasovou hodinu mládeže do 18 let. Vlastní úhrada bude provedena na podkladě skutečně 
vyúčtovaných hodin. 
 
12. Soudní spor mezi městem Strakonice  a manželi Pomijovými o přivolení výpovědi   
      z nájmu bytu 
Usnesení č. 279/2004  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 5C 728/2003-193 ze 
dne 4.2.2004 v právní věci žalobce města Strakonice proti žalovaným manželům JUDr. 
Pavlíně a Ing. Radkovi Pomijovým o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.  
Odvolání bude podáno právním zástupcem města Strakonice v této věci – AK Kříž a Bělina, 
Praha 1, Dlouhá 13. 
 
13. Úprava schváleného RO č. 19 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
schválené RO č. 19 ve výši 35 460 000,- Kč – nutné akce, přijaté v 56 RM, us. č. 171/2004 se 
v položkách mění takto: 
a) změna v částce:       600 000,- ZŠ Dukelská – rekonstrukce WC u jídelny 
b) přidané položky: 
   200 000,- oprava terasy ZvŠ Plánkova 
   220 000,- rekonstr. sociálního zařízení v nádvorní budově MěÚ – II. patro odbor majetkový 
   750 000,- rekonstrukce ÚT v hlavní budově MěÚ 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


