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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  61. jednání Rady města Strakonice 
konané 7.4. 2004 v kanceláři starosty 

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

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, ing. Šíp 

          ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička 
 
Program: 
 
1. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
                            Usnesení č. 362/2004 
2. Organizační řád MěÚ – změna příloh 
                            Usnesení č. 363/2004 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 364/2004 
4. Obsazení  uvolněných bytových jednotek větších než 50 m2,  č.p. 988/Str.I,  78/Str.II 
                            Usnesení č. 365/2004 
5. Azylový dům – prodloužení ubytování  
                          - ubytování 
                            Usnesení č. 366/2004 
6. Pořízení DDHM a DHM nad rámec schváleného rozpočtu     
                            Usnesení č. 367/2004 
7. Povolení k užívání závěsného odznaku tajemníkovi MěÚ Strak. v souvislosti s udělováním   
    státního občanství ČR a přijímáním státoobčanského slibu 
                            Usnesení č. 368/2004 
8. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 369/2004 – 398/2004 
9. Rozpočtové opatření č. 32           
                            Usnesení č. 399/2004 
10. Zveřejnění Výzvy obchodní veřejné soutěže na zajištění zhotovitele stavby ZŠ Povážská  
                            Usnesení č. 400/2004 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   61. 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 
   (ing. Šíp se dostaví později) 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
Usnesení č. 362/2004 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova mezi 
Jihočeským krajem – poskytovatel příspěvku a Městem Strakonice – příjemce příspěvku. Nedílnou 
součástí této smlouvy je Metodický pokyn pro organizační zajištění věcné a finanční kontroly akcí a 
projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova. 
Příspěvek bude poskytnut ve výši 128 200,- Kč po nabytí platnosti této smlouvy.  
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním výše uvedené smlouvy. 
III. Ukládá 
vedoucímu finančního odboru zajistit vedení samostatné průkazné evidence o čerpání poskytnutých 
finančních prostředků. 
 
2. Organizační řád MěÚ – přílohy 
Usnesení č. 363/2004 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložené nové znění příloh č. 1, č. 2 a č. 3 organizačního řádu Městského úřadu Strakonice,  
II. Pověřuje 
tajemníka MěÚ, aby v budoucnu sám schvaloval nové znění příloh organizačního řádu MěÚ. 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
   omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 364/2004 (61/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku: 
- 30.6.04 –  Taneční večery – pořádá Edita Hradská, Radomyšl v restauraci MELODIE, Strakonice 
I – živá i reprodukovaná hudba, vždy v pátek a v sobotu od 22,00 hodin do 2,00 hodin následujícího 
dne. 
 
4. Obsazení  uvolněných bytových jednotek větších než 50 m2,  č.p. 988/Str.I,  78/Str.II, 
Usnesení č. 365/2004 (61/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
a) obsadit  uvolněnou  bytovou jednotku o velikosti 1+1, č.b. 30, v č.p. 988/Str.I, ul. Ellerova   dle 
pravidel pro byty nad 50 m2 

b) obsadit  uvolněnou  bytovou jednotku o velikosti 1+3, č.b. 02, v č.p. 78/Str.II, ul. Bezděkovská   dle 
pravidel pro byty nad 50 m2 

II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému zveřejnit informace o volných bytových jednotkách  formou 
„Nabídky volného bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
5. Azylový dům – prodloužení ubytování 
Usnesení č. 366/2004 (62/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  od  1. 5. 2004   do  30.6.2004   paní 
Jiřiny Parkanové a jejích dětí 
II. Souhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě pana Ladislava Bledého nar. 26.6.1962 a jeho syna pana Ladislava 
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Bledého ml. nar. 19.8.1985  od  9.4. 2004  do  31.5.2004 
III. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou s paní Jiřinou Parkanovou a uzavřít 
smlouvy o ubytování na dobu určitou  od  9.4. 2004 do 31.5. 2004  s  p. Ladislavem Bledým st. a  p. 
Ladislavem Bledým ml. 
IV.  Pověřuje   
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
6. Pořízení DDHM a DHM nad rámec schváleného rozpočtu     
Usnesení č. 367/2004 (59/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s pořízením DHM pro ZŠ a MŠ Povážská  : 
– soubor nábytku do učebny č. 229 v hodnotě do 80 tis. Kč 
- soubor nábytku do učebny 4. C v hodnotě do 80 tis. Kč 
- digestoř do učebny chemie v hodnotě do 60 tis. Kč  
- PC sestava pro účetnictví v hodnotě do 64 tis. Kč 
Majetek bude pořízen z fondu investičního. 
 
7. Povolení tajemníka MěÚ Strak. k užívání závěsného odznaku v souvislosti   
    s udělováním státního občanství ČR a přijímáním státoobčanského slibu 
Usnesení č. 368/2004 (61/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užíváním závěsného odznaku tajemníkem MěÚ ing. Karlem Sekničkou podle odst. 2 § 108 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v souvislosti s udělováním státního občanství ČR a přijímáním 
státoobčanského slibu podle odst. 4 § 12 zák. č. 40/1996 Sb. o nabývání a pozbývání státního 
občanství ČR ve znění pozdějších předpisů. 
II. Pověřuje 
tajemníka MěÚ výkonem výše uvedeného – viz. bod I. 
 
8. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 369/2004 (61/4) 
1) Jana a Bohumil Čejkovi, Strakonice 386 01 – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu v ulice Petra Bezruče 638, Strakonice, spočívající  ve vybourání příčky mezi 
kuchyní a jídelním koutem a dále vybourání příčky v kuchyni a to na vlastní náklady nájemce bytu 
manželů Čejkových, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě 
opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, bude byt   uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 370/2004 (61/4) 
2)  Pivovary České Budějovice, s.p. závod Strakonice – žádost o pronájem boční stěny nadchodu přes 
Katovickou silnice – směr od Katovic 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem boční plochy nadchodu přes Katovickou sinici, spojující sídliště 
Mír s Bavorovou ulice – směr od Katovic. 
 
Usnesení č. 371/2004 (61/4) 
3) Ekonomické služby – BH s.r.o., U sv. Markéty 214, Strakonice – pronájem části pozemku za účelem 
umístění reklamních hodin 
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I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 308 v k.ú. Strakonice – tržnice u sv. Markéty o výměře cca 2m2  za 
účelem umístění a provozování reklamních otočných hodin za cenu 5.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Ekonomickým službám – BH s.r.o., U sv. Markéty 214, Strakonice.  
 
Usnesení č. 372/2004 (61/4) 
4) JAPAJO, s.r.o., Čelakovského 1124, Strakonice, zastoupená jednatelkou Jaroslavou Kůgelovou – 
pronájem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Strakonice   
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 40 m2 za účelem zřízení 
obslužné zahrádky za cenu 5.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1měsíc společnosti 
JAPAJO, s.r.o., Čelakovského 1124, Strakonice.  
 
Usnesení č. 373/2004 (61/4) 
5) Martin Vojta, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku p.č. 596/6 v k.ú. Strakonice  
I. Souhlasí 
s  pronájmem části  pozemku p.č. 596/6 v k.ú. Strakonice o výměře cca 165m2 panu Martinu Vojtovi, 
Strakonice, za cenu  200,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem zřízení 
předzahrádky. 
 
Usnesení č. 374/2004 (61/4) 
6) Paní Alice Jankovcová, žádost o souhlas s výstavbou provozovny „HRAČKY U ČÁPA“ – s titulu 
majitele sousedního pozemku. 
I. Souhlasí 
s titulu majitele sousedního pozemku 1267/2 v k.ú. Strakonice s výstavbou provozovny „HRAČKY U 
ČÁPA“ na pozemku p.č. 235/2 v k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 375/2004 (61/4) 
7) Žádost o povolení  sjezdu z  místní komunikace Bavorova přes pozemek p.č. dle KN 1267/2 v  k.ú.  
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 235/2 v  k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Jankovcová Alice, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Bavorova přes pozemek p.č. dle KN 1267/2  v  k.ú.  Str. 
v majetku města Str. na pozemek žadatelky paní Alice Jankovcové  p.č. dle KN 235/2  v  k.ú. 
Strakonice, a to v souvislosti s vjezdem na pozemek a současně  se zřízením parkovacích stání pro 
novou provozovnu „HRAČKY U ČÁPA“ na tomto pozemku. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 376/2004 (61/4) 
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení bytových domů č.p. 12 a č.p. 13 v lokalitě 
Jezárky ve Strakonicích p.č.dle KN 1371/1 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Provozovatel distribuční 
soustavy, Jihočeská energetika a.s., provozní správa Strak., Holečkova 506, St.  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení bytových domů č.p.12 a č.p. 13 lokalita Jezárky 
na distribuční síť JČE, a.s. vybudováním nového kabelového vedení 0,4 kV ze stávající trafostanice. 
Odhadovaný podíl odběratele realizačních nákladů činí cca. 280.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
           
Usnesení č. 377/2004 (61/4) 
9)Výběrové řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Strojařů, Strakonice“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Strojařů, 
Strakonice “.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ATELIER PENTA s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Strojařů, Strakonice “, za cenu 94.500,- Kč 
včetně DPH, s termínem zhotovení  8 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Strojařů, Str.“ ve výši 94.500,- Kč.  
                        
Usnesení č. 378/2004 (61/4) 
10)Výběrové řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Tisová, Strakonice“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Tisová, 
Strakonice“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ATELIER PENTA s.r.o., Raisova 1004, Strak. na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Tisová, Strakonice “, za cenu 77.700,- Kč 
včetně DPH, s termínem zhotovení  8 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finanč. prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování prováděcího 
projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Tisová, Strak.“ ve výši 77.700,- Kč. 
 
Usnesení č. 379/2004 (61/4) 
11)Výběrové řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Vodárenská, Strak.“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Vodárenská, 
Strakonice “.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ATELIER PENTA s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Vodárenská,   Strakonice“, za cenu 168.000,- 
Kč včetně DPH, s termínem zhotovení  10 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Vodárenská, Strakonice“ ve výši 168.000,- 
Kč. 
 
Usnesení č. 380/2004 (61/4) 
12)Výběrové řízení na projektanta stavby „Komunikace Žižkova, Strakonice“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Komunikace Žižkova, Strakonice“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Projektová kancelář KOMPLET, Písecká 893, Strakonice  na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Komunikace Žižkova, Strakonice“, za cenu 93.000,- Kč 
včetně DPH, s termínem zhotovení  12 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  
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III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Komunikace Žižkova, Strakonice“ ve výši 93.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 381/2004 (61/4) 
13)Výběrové řízení na projektanta stavby „Parkoviště v ul. P. Bezruče – za obytnými domy“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Parkoviště v ul. P. Bezruče – za obytnými 
domy Strakonice“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Projektová kancelář KOMPLET, Písecká 893, Strakonice  na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Parkoviště v ulici P. Bezruče – za obytnými domy, 
Strakonice“, za cenu 75.000,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení  12 týdnů od podepsání 
předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Parkoviště v ulici P. Bezruče – za obytnými domy, Strakonice“ ve výši 
75.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 382/2004 (61/4) 
14)Výběrové řízení na projektanta stavby „Parkoviště, ul. Čelakovského, Strakonice“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Parkoviště, ul.Čelakovského, Str.“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Projektová kancelář KOMPLET, Písecká 893, Strakonice  na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Parkoviště, ul.Čelakovského, Strakonice“, za cenu 62.000,- 
Kč včetně DPH, s termínem zhotovení  12 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Parkoviště, ul.Čelakovského, Strakonice“ ve výši 62.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 383/2004 (61/4) 
15)Výběrové řízení na projektanta stavby „Základní škola Čelakovského – zahrada, Strak.“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Základní škola Čelakovského – zahrada, 
Strakonice“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt, Žižkova 312, Strakonice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Základní škola Čelakovského – zahrada, Strakonice“, za 
cenu 49.000,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení  10 týdnů od podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „ZŠ Čelakovského – zahrada, Strakonice“ ve výši 49.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 384/2004 (61/4) 
16)Výběrové řízení na projektanta stavby „SSZ Volyňská – Tovární a SSZ Volyňská – Hraniční, 
Strakonice“. 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „SSZ Volyňská – Tovární a SSZ Volyňská – 
Hraniční, Strakonice“.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou DIP MAREK,  dopravně inženýrská projekce, Podolská 42, 140 00 
Praha na vypracování prováděcího projektu stavby „SSZ Volyňská – Tovární a SSZ Volyňská – 
Hraniční, Strakonice“, za cenu 165.000,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení  10 týdnů od 
podepsání předmětné smlouvy.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „SSZ Volyňská – Tovární a SSZ Volyňská – Hraniční, Strakonice“ ve 
výši 165.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 385/2004 (61/4) 
17) Pan Václav Kozbach - žádost o povolení přejezdu pozemku a výjezdu do ul. Klostermanova 
I. Souhlasí 
s přejezdem pozemku p.č. 643/13 v k.ú. Nové Strakonice a s výjezdem do ul. Klostermanova, 
pozemek p.č. 646/7 v k.ú. Nové Strakonice. 
 
Usnesení č. 386/2004 (61/4) 
20) Josef Sochacký, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č.1292/1 v k.ú. Dražejov u Strak. o výměře cca 20 m2. 
II. Doporu čuje  
souhlasit s vyřazením žadatele s evidence o prodej pozemku. 
            
Usnesení č. 387/2004 (61/4) 
21) Jaromír Švec, Strakonice  žádost o prodej pozemku- vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 292 v k.ú. Strakonice, o výměře cca 128 m2. 
II. Doporu čuje  
souhlasit s vyřazením žadatele s evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 388/2004 (61/4) 
22) RNDr. František Dvořák -  žádost o prodej pozemku  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1269/133  a části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
o výměře cca 1800 m2. 
II. Doporu čuje  
souhlasit s vyřazením žadatele s evidence o prodej pozemků 
 
Usnesení č. 389/2004 (61/4) 
23) Mgr. Švehla Vladimír – žádost o prodej části pozemku 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca  
25 m2  (část A). 
II. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1  v k.ú. Př. Ptákovice o výměře 40 m2 (část B). 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyřazení žadatele s evidence o prodej pozemku 
 
Usnesení č. 390/2004 (61/4) 
24) Pan Josef Vokáč -  aktualizace žádosti o prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku  p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele s evidence o prodej pozemku. 
III. Doporu čuje ZM 
revokovat usnesení č.444/ZM/2001 dne 9.5.2001 
 
Usnesení č. 391/2004 (61/4) 
25) Prodej části pozemku p.č. 320/227 a p.č. 340/2 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem výstavby garáží . 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  prodejem části pozemků p.č. 320/227 a p.č. 340/2 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem 
výstavby garáží o výměře cca 1050 m2 za cenu 300,- Kč/m2  realitní kanceláři : Jan Matulka, Velké 
nám. č. 2, Písek, přičemž bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní (se současnou podmínkou 
zahájení stavby do 2 let a do 5 let kolaudace) a po výstavbě a kolaudaci předmětných garáží bude 
uzavřena smlouva kupní  
 
Usnesení č. 392/2004 (61/4) 
26) POVODÍ VLTAVY, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice – směna 
pozemků  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
160 m2  v majetku města Strakonice  za pozemky p.č. 217/4 (výměra 309 m2) a 237/16 (výměra 11 m2) 
v k.ú. Strakonice – Bavorova ulice, v majetku Povodí Vltavy s.p. . 
 
Usnesení č. 393/2004 (61/4) 
27) POVODí VLTAVY, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice – směna 
pozemků  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků p.č. 209/1 v k.ú. Strakonice o výměře 4.961 m2 v 
majetku města Strakonice za pozemek p.č. st. 144/2 ( výměra 210 m2) a pozemek p.č. st. 145/1 
(výměra 310 m2 ) v k.ú. Strakonice v majetku Povodí Vltavy s.p. . 
II. Doporu čuje ZM 
vyřadit z evidence žadatelů o směnu pozemků. 
 
Usnesení č. 394/2004 (61/4) 
28) Odbor rozvoje – žádost o projednání žádosti pana Poláka - oplocení pozemků 
I. Souhlasí 
s předloženým návrhem - nebude zachován trvalý průchod mezi Panskou zahradou (pozemek p.č. 10/2 
v k.ú. Nové Strakonice) a sousedními pozemky p.č. 78/1 a p.č. st.207 v k.ú. Nové Strakonice. 
Současně doporučuje řešit pohledovou stranu plotu (mezi letním kinem a špejcharem) a vybudování 
vstupních vrátek v oplocení v zadní části (u trati) pro potřeby zachování průchodu v případě konání 
veřejných akcí 
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Usnesení č. 395/2004 (61/4a) 
1)  Odvodnění viaduktu Strakonice – vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 
I. Souhlasí 
s vyhlášením veřejné obchodní soutěže podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění na zhotovitele stavby „Odvodnění viaduktu Strakonice“ a to za podmínek uvedených 
v předloženém znění 
II.Ukládá 
firmě VAK JČ, a.s, B. Němcové 12, České Budějovice  zabezpečit všechny úkony související se 
zadáváním této obchodní veřejné soutěže a předložení zprávy komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek s návrhem na uzavření smlouvy. 
 
Usnesení č. 396/2004 (61/4a) 
2) Žádost o souhlas s umožněním opravy sítí, výměna kabelů NN na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 419/2, p.č.dle KN 1371/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti realizací stavby 
„Strakonice – Skupova, internát – výměna kabelů NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s.r.o. Palackého 113, Strak. – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s umožněním opravy sítí, výměna kabelů NN na pozemcích v majetku města Strakonice p.č.dle KN 
419/2, p.č.dle KN 1371/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti realizací stavby „Strakonice – Skupova, 
internát – výměna kabelů NN“. 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. 397/2004 (61/4a) 
3) Žádost o souhlas s uložením nového zemního kabelu NN na pozemcích v  majetku města Str.p.č.dle 
KN 441/55 v k.ú. Str. v souvislosti realizací stavby „Strak.– Skupova, internát – výměna kabelů NN“. 
Žadatel: Elektoinvest Str. s.r.o. Palackého 113,  – PK  elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením nového zemního kabelu  NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN  441/55 
v k.ú. Strakonice, za uložení kabelu NN nebude účtována žádná finanční částka, v souvislosti realizací 
stavby „Strakonice – Skupova, internát – výměna kabelů NN“. Investorem akce je JČE a.s. v 
zastoupení Elektroinvest Str. s.r.o. Palackého 113, – PK elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 398/2004 (61/4a) 
4) Opěrná stěna – ul. Máchova č.p. 606, Strakonice 
I. Souhlasí 
s realizací díla „Opěrná stěna Máchova 606, Strak.“ s tím, že město Strakonice uhradí částku 161.471,- 
Kč a manželé Bubrlovi a manželé Němcovi uhradí společně částku 30.000,- Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností H+T, s.r.o., Str. a realizací díla „Opěrná stěna Máchova 
606, St“ za cenu 191.471,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno z kapitoly „Komunikace“ 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
9. Rozpočtové opatření č. 32          
Usnesení č. 399/2004 (61/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 32 ve výši  80 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč  z drobných oprav a havárií na akci „Rekonstrukce 
sociálního zařízení ve II. patře nádvorní budovy – odbor majetkový“. Na tuto akci bylo původně 
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požadováno 220 000,- Kč.Tato částka byla  RO č. 19 schválena. Dle vyjádření investičního technika 
schválené prostředky nepokryjí potřeby.  
II. Ukládá  
odboru finančnímu navrhované rozpočtové opatření provést. 
 
10. Zveřejnění Výzvy obchodní veřejné soutěže na zajištění zhotovitele stavby ZŠ Povážská  
Usnesení č. 400/2004 (61/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním Výzvy obchodní veřejné soutěže na zajištění zhotovitele stavby ZŠ Povážská 
Strakonice v Obchodním Věstníku – ECONOMIA a.s., Obchodní věstník, Praha 7 a to za podmínek 
uvedených v předloženém znění 
II. Ukládá 
ing. Kulířovi,  LIMEX CB a.s., provést veškeré kroky s tím spojené 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


