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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 73. jednání Rady města Strakonice 

konané 14.7. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička 
 
Program: 
 
1. Příprava projektu „Rok stromu“ 

                       Usnesení č. 800/2004  
2. Informace k soustavě NATURA 2000 a její praktické dopady v regionu Strakonicka. 

                       Usnesení č. 801/2004  
3. Projekt ,,Revitalizace rybníka Borek“ 

                       Usnesení č. 802/2004  
4. Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu psího útulku  

                       Usnesení č. 803/2004  
5. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. pol. 2004 

                       Usnesení č. 804/2004  
6. Žádost o bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí 

                       Usnesení č. 805/2004  
7. DPS – přidělení bytu 

                       Usnesení č. 806/2004  
8. Azylový dům: A) Prodloužení ubytování 

                       Usnesení č. 807/2004  
                           B) Ubytování 

                       Usnesení č. 808/2004  
9. Majetkové záležitosti 

                Usnesení č. 809/2004 - 828/2004 
10. MěKS – uzavření nájemní smlouvy s p. Šornou - restaurace a bar v MěDK  

                       Usnesení č. 829/2004  
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   

                       Usnesení č. 830/2004  
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu služebního bytu 

                       Usnesení č. 831/2004  
13. Tisk publikace Mezinárodní dudácké festivaly v NJ a ANJ – dodatek ke smlouvě 

                       Usnesení č. 832/2004  
14. Smlouvy o spolupráci – strakonický hrad 
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                       Usnesení č. 833/2004  
15. Projekt „Komunikace a parkoviště hradu Strakonice“ (Phare 2003) – zajištění financování  
      z prostředků města Strakonice 

                       Usnesení č. 834/2004  
 
16. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 

                       Usnesení č. 835/2004  
17. Protokol o poskytnutí územně plánovacích podkladů 

                       Usnesení č. 836/2004  
18. Vypracování projektu ochranných pásem letiště Strakonice 

                       Usnesení č. 837/2004  
19. Rozpočtové opatření č. 69 

                       Usnesení č. 838/2004  
20. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 

                       Usnesení č. 839/2004  
21. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 

                       Usnesení č. 840/2004  
22. Žádost města o bezplatný pronájem budovy Velké nám. 216 ( ÚZSVM Strakonice )  

                       Usnesení č. 841/2004  
23. Jmenování člena do „Komise pro kulturu a CR“ rady města 

                       Usnesení č. 842/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   73. 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 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Příprava projektu „Rok stromu“ 
Usnesení č. 800/2004 (73/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípravu projektu ROK STROMU, vydání publikace o památných stromech Strakonicka, 
pořádání dětské výtvarné soutěže „Strom očima dítěte“, uskutečnění výstavy o památných 
stromech regionu. 
 
2. Informace k soustavě NATURA 2000 a její praktické dopady v regionu Strakonicka 
Usnesení č. 801/2004 (73/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci k soustavě NATURA 2000 a k jejím praktickým dopadům v regionu 
Strakonicka. 
 
3. Projekt ,,Revitalizace rybníka Borek“ 
Usnesení č. 802/2004 (73/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zpracování projektu Revitalizace rybníka Borek firmě Atelier Penta, spol. 
s.r.o., Raisova 1004, Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy  o dílo  s firmou Atelier Penta, spol. s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
vypracování jednostupňového projektu (k územnímu řízení a investiční záměr) na akci 
,,Revitalizace rybníka Borek,, za cenu 135 000,- Kč 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
IV. Bere na vědomí  
krytí finančních prostředků na vypracování výše uvedeného projektu a to částkou 95 000,- Kč 
z prostředků Jihočeského kraje  (získáno z Grantového programu Obnova krajiny a podpora 
biodiverzity) a částkou 40 000,- Kč z kapitoly projekty (schváleno Usnesením RM č. 
498/2004 ze dne 28.4.2004) 
 
4. Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu psího útulku  
Usnesení č. 803/2004 (73/9) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu psího útulku 
v lokalitě bývalého zahradnictví s firmou ing.Bláha, Katovice, v celkové hodnotě 95.200,- Kč 
vč. DPH 
II. Pověřuje 
starostu ing.Pavla Vondryse podpisem  výše uvedené smlouvy. 
 
5. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. pol. 2004 
Usnesení č. 804/2004 (73/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci MěÚSS,že nebyly zadány žádné přímo zadávané veřejné zakázky za I. pol. 2004  
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6. Žádost o bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí 
Usnesení č. 805/2004 (73/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o založení zákaznického účtu pro bezúplatný dálkový přístup k údajům 
katastru nemovitostí. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem této žádosti 
 
7. DPS – přidělení bytu 
Usnesení č. 806/2004 (73/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením bytu č.  A34, I. kategorie ve II. patře domu s pečovatelskou službou v ul. 
Rybniční 1283 ve Strakonicích I paní Martě Šarossyové,  Strakonice I 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru a majetkovému odboru zajistit veškeré náležitosti  týkající se předání bytu 
o vel. garsoniéra v čp. 1283 ul. Rybniční ve Strakonicích I p. Martě Šarossyové  
III. Pov ěřuje   
p. starostu  podpisem smlouvy o nájmu bytu v DPS, Rybniční 1283 Strakonice I 
 
8. Azylový dům:  
A) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 807/2004 (73/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1. 8. 2004   do  30. 9. 2004   
paní Heleny Irdzové,  p. Dáši Mojenové, p. Zdeňka Loužeckého a p. Josefa Pitelky a Ilony 
Tótové, 
II. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v AD na dobu určitou od 1.8.2004  do  31. 8. 2004 p. Mileny Bledé 
a její nezletilé dcery  
III. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou: 
- s paní Helenou Irdzovou, p. Dášou Mojenovou, p. Zdeňkem Loužeckým,  p. Josefem 
Pitelkou a Ilonou Tótovou  na dobu od 1.8.2004 do 30.9.2004 
- s p. Milenou Bledou a její nezletilou dcerou na dobu od 1.8.2004 do 31.8.2004  
IV. Pověřuje   
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
V. Revokuje  
usnesení RM č. 634/2004 ze dne 2.6.2004 – ubytování p. Dagmar Zubrikové a její dcery 
v Azylovém domě 
 
B) Ubytování 
Usnesení č. 808/2004 (73/6b) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
a) s ubytováním v AD na dobu určitou od 15.7.04 do 31.10.04 p. Lenky Šípové a její dcery 
b) s ubytováním v AD na dobu určitou od 15.7.04 do 31.10.04 p. Ivana Kudrače 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít s p. Lenkou Šípovou a p. Ivanem Kudračem smlouvu o ubytování 
na dobu určitou od 15.7.04 do 31.10.04 
III. Pov ěřuje   
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
9. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 809/2004 (73/12) 
1) Michal Fárek,  Strakonice – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu v 2. patře v ulici Luční 448,  Strakonice, spočívající  v úpravě 
bytového jádra, a to na vlastní náklady nájemce bytu pana  Michala Fárka, Strakonice, kdy 
stávající bytové jádro bude nahrazeno novým, z materiálu Hebel. 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. 810/2004 (73/12) 
2) Pavel Vyšín, Strak. – žádost o dodatečné povolení zastřešení balkonu 
I. Souhlasí 
s dodatečným povolením  stavební úpravy spočívající v zastřešení balkonu v bytě č. 23 v 6. 
NP v ulici Mládežnická čp. 1238 , Strakonice, za podmínky souhlasu architekty města. 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. 811/2004 (73/12) 
3) Manželé MUDr. Milada a Ing. Jiří Hálkovi, Strakonice – vyjádření z titulu majitele 
sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 229/5 a 720/1 v k.ú. Přední Ptákovice se stavebními 
úpravami rodinného domu čp. 282, ulice Václavská. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu 
 
Usnesení č. 812/2004 (73/12) 
4) Nohejbalový oddíl, Podskalí Strakonice – žádost o pronájem hřiště 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca  100 m2 . ( podmínkou bude zachování možnosti využívání veřejností )  
 
Usnesení č. 813/2004 (73/12) 
5) DMP spol. s r.o., Pracejovice 63, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku p.č. 496/4 
v k.ú. Střela 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 496/4 v k.ú. Střela. 
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Usnesení č. 814/2004 (73/12) 
6) Martin Kadlec, Strakonice – žádost o prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
I. Bere na vědomí 
předloženou žádost a postupuje ji k vyřízení právničce MěÚ. 
 
Usnesení č. 815/2004 (73/12a) 
1) Víceúčelové hřiště v lokalitě Přední Ptákovice – Na Muškách  
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcí projektové dokumentace stavby „Víceúčelové hřiště 
v lokalitě Přední Ptákovice – Na Muškách“  Ing.arch. Vladimíru Děrdovi za cenu 234.000,- 
Kč,  s termínem odevzdání :  
projekt pro stavební řízení do 29.7.2004 
prováděcí projekt do 30.9.2004 
II. Souhlasí 
s uvolnění 234.000,- Kč z kapitoly projekty 
 
Usnesení č. 816/2004 (73/12a) 
2) Bytový dům Havlíčkova – projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
s vypracováním prováděcí projektové dokumentace na přestavbu domu čp.356 v Havlíčkově 
ulice.  
II. Souhlasí 
s uvolněním částky za vypracování projektu z kapitoly projekty ve výši dle výsledků 
výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 817/2004 (73/12a) 
3) Žádost o odstranění závad - „Společenství vlastníků bytů v domech čp. 1308, 1309, 1310“  
I. Bere na vědomí 
předloženou žádost z domu čp.1308 a čp. 1309. 
II. Pověřuje 
majetkový odbor vyřízením této i všech obdobných žádostí v souladu s uplatňovanými 
pravidly. 
 
Usnesení č. 818/2004 (73/12a) 
4)  Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města 
Strakonice a výměnou kabelových skříní na objektech  v souvislosti realizací stavby 
„Strakonice, výměna kabelů NN Dukelská - Bezděkovská“. Žadatel: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  717,  p.č. dle KN  718/1, p.č. dle KN  726/1,  p.č. dle KN  628/114, p.č. dle KN  st.182/2,  
p.č. dle KN  st.493, p.č. dle KN  st.494,  p.č. dle KN  st.495 a pozemku ve spoluvlastnictví 
p.č. dle KN st.51, vše v  k.ú. Nové Strakonice.  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.  
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Usnesení č. 819/2004 (73/12a) 
5)  Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města 
Strakonice a výměnou kabelových skříní na objektech  v souvislosti realizací stavby 
„Strakonice, propojení ulic Želivského, Plánkova“. Žadatel: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  580/4,  p.č. dle KN  1277/1, p.č. dle KN  st.510,  p.č. dle KN  st.444, , vše v  k.ú. 
Strakonice, za podmínky předláždění v celé šíři.  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. 820/2004 (73/12a) 
6) Žádost o povolení nového sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1225/19     
v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  
1225/21 v  k.ú.Dražejov u Strakonic. Žadatel: Mistr František, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením nového sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1225/19     v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  1225/21 v 
k.ú.Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 821/2004 (73/12a) 
7)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1371/112     v k.ú. 
Strakonice  v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  1371/100 v  k.ú. 
Strakonice. Žadatel: Jaroslav a Květoslava Sokolovi, Strakonice. V zastoupení Václav Svach,   
Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1371/112 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  1371/100 v  k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 822/2004 (73/12a) 
8)  Žádost o uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zákona  č. 513/91 Sb. 
– Obchodní zákoník  v souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice – 
inženýrská činnost“  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zákona  č. 513/91 Sb. – 
Obchodní zákoník  v souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice – 
inženýrská činnost“  s předmětem plnění výkonu autorského dozoru předmětné stavby 
společností HYDROPROJEKT, a.s., odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 
České Budějovice. 
II. Souhlasí 
s předloženou cenovou nabídkou společností HYDROPROJEKT, a.s. ve výši 250.719 ,- Kč 
včetně DPH. (předpoklad doby výstavby 16 měsíců). Finanční částka bude fakturována 
poměrnou částí ke konci roku 2004 a zbývající část po dokončení stavby dle skutečného 
provedení autorského dozoru.. 
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Usnesení č. 823/2004 (73/12a) 
9)  Fond parkovišť ve Strakonicích  
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání v souvislosti se zřízení fondu parkovišť ve Strakonicích v rozsahu 65 
parkovacích míst dle zápisu z jednání konaného dne 31.5.2004  
II. Souhlasí 
s umožněním drobným investorům, kteří zřizují parkovací stání pro provozovnu, bydlení 
apod. uzavřít s městem Strakonice smlouvu o vybudování parkovacích míst formou převzetí 
povinnosti investora vybudovat v souvislosti se stavbou realizovanou investorem příslušný 
počet parkovacích stání, popř. poskytnout ze stávajícího fondu parkovišť odpovídající 
předmětný počet parkovacích stání stanovený na základě obecně závazných právních 
předpisů.  
III. Souhlasí 
souhlasí s uzavíráním smluv o vybudování parkovacích míst se závazkem investora uhradit 
městu Strakonice finanční částku ve výši 20.000,- Kč. / 1 parkovací stání.  
 
Usnesení č. 824/2004 (73/12a) 
10)  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene  výústního objektu  napojení dešťové kanalizace do řeky Volyňky – pravý 
břeh v ř.km 0,210 v souvislosti s  realizaci stavby „Rekonstrukce kino OKO – Strakonice“,  
II. Souhlasí 
s jednorázovou finanční náhradou  věcného břemene ve výši  10.000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
Usnesení č. 825/2004 (73/12a) 
11) Smlouva na připojení odběratele na distribuční soustavu JČE v souvislosti se zřízením 
nového odběrného místa a zajištěním příkonu pro OM v Zámku č.p.1 – projekt garáží, WC a 
výměníkové stanice III. nádvoří 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 47-04-PB-5424 s JČE na připojení nového rezervovaného příkonu 
v hodnotě hlavního jističe 3x25A odběrného zařízení a zaplacení částky 1.000,- Kč 
jednorázově jako podíl na oprávněných nákladech JČE pro odběrné místo: Zámek 1, 
Strakonice – garáže, WC a výměníková stanice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č. 47-04-PB-5424.  
 
Usnesení č. 826/2004 (73/12a) 
12) Smlouva na připojení odběratele na distribuční soustavu JČE v souvislosti se zřízením 
nového odběrného místa a zajištěním příkonu pro OM v Zámku č.p.1 – zahradní domek 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 47-04-PB-5425 s JČE na připojení nového rezervovaného příkonu 
v hodnotě hlavního jističe 3x16 A odběrného zařízení a zaplacení částky 1.000,- Kč 
jednorázově jako podíl na oprávněných nákladech JČE pro odběrné místo: Zámek 1, 
Strakonice – zahradní domek. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č. 47-04-PB-5425.  
 



 9

Usnesení č. 827/2004 (73/12a) 
13) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 150 m2 v objektu Sportovní haly, Máchova 
1113 ve Strakonicích, konkrétně v  I. patře objektu, jedná se o pronájem  FITNESS včetně 
zařízení. 
 
Usnesení č. 828/2004 (73/12a) 
14) Žádost o uzavření dodatku č. 1 k SoD na vypracování projektu  : „Rekonstrukce 
komunikace Vodárenská„ 
I. Souhlasí 
uzavřením dodatku číslo 1 k smlouvě o dílo na vypracování projektu : „Rekonstrukce 
komunikace Vodárenská „ s prodloužením termínu do 16.8.2004, navýšení díla o 46.000,- Kč, 
bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10. MěKS – uzavření nájemní smlouvy s p. Šornou - restaurace a bar v MěDK  
Usnesení č. 829/2004 (73/19) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
po zapracování připomínek RM, uzavření předložené nájemní smlouvy mezi městem 
Strakonice a p. J. Šornou, na pronájem restaurace a baru v MěDK, na dobu určitou do 30.4. 
2005 
 
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých    
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 830/2004 (73/15,a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 30. července 2004 a 31. července 2004 – DISCO  – reprodukovaná hudba, pořádá TJ 
FEZKO – vodní pólo, oddíl plaveckých sportů při příležitosti CZECH OPEN – 
Plavecký stadion na Křemelce, Strakonice dne 30. 7. 2004 a 31. 7. vždy od 22, 00 
hodin do 04,00 hodin následujícího dne. 

b) 31. července 2004 a 1. srpna 2004 – RUMPÁLOVÁNÍ – živá i reprodukovaná 
hudba, ohňostroj -  pořádá Muzeum středního Pootaví, Markýz – skupina historického 
šermu – v celém areálu strakonického hradu dne 31. 7. 2004 od 22, 00 hodin do 24,00 
hodin následujícího dne. 

 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu služebního bytu 
Usnesení č. 831/2004 (73/14) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Uzavřít s  pí Jaroslavou Čechovou, Str.I,  dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu služebního bytu 
(dále jen smlouva) o vel. 1+2, č.b. 01 v  I. podlaží domu č.p. 353 v  ul. Plánkova ve 
Strakonicích I,   č.j. maj./880/99/byt ze dne 30. 7. 1999, přičemž předmětem dodatku č. 5 
bude změna čl. II smlouvy (doba nájmu) s   účinností od 1. 8. 2004 tak, že se doba nájmu 
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sjednává na dobu trvání pracovního poměru nájemce u zaměstnavatele – MŠ U Parku, 
Plánkova 353, Strakonice.   
II. Ukládá 
Odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s  jmenovanou dodatek č. 5 ke smlouvě o 
nájmu bytu a pověřuje starostu jeho podpisem.  
 
13. Tisk publikace Mezinárodní dudácké festivaly v NJ a ANJ – dodatek ke smlouvě 
Usnesení č. 832/2004 (73/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na tisk publikace Mezinárodní dudácké festivaly 
NJ a ANJ  s firmou PBtisk s.r.o.,  Prokopská 8, Příbram, jehož předmětem je změna předmětu 
smlouvy (změna počtu barevných stran) a ceny plnění na celkovou částku Kč 99 624,-- vč. 
DPH za obě publikace. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
14. Smlouvy o spolupráci – strakonický hrad 
Usnesení č. 833/2004 (73/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předložených smluv o spolupráci s Domem dětí a mládeže Strakonice, Muzeem 
středního Pootaví Strakonice, Skupinou historického šermu Markýz a Zoologickou zahradou 
Ohrada Hluboká nad Vltavou, jejichž předmětem je spolupráce města Strakonice a těchto 
subjektů při využívání areálu strakonického hradu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv o spolupráci. 
 
15. Projekt „Komunikace a parkoviště hradu Strakonice“ (Phare 2003) – zajištění   
   financování z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 834/2004 (73/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci o postupu prací na přípravě žádostí o dotace z evropských fondů 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyčleněním finančních prostředků minimálně ve výši 25% potřebných na 
dofinancování realizace projektu „Komunikace a parkoviště hradu Strakonice“, 
financovaného z prostředků Národního programu Phare 2003 – část II - Grantového schématu 
na podporu turistické infrastruktury v NUTS II regionech, včetně prostředků potřebných na 
úhradu DPH z realizované akce.  
III. Doporu čuje ZM 
uložit finančnímu odboru zapracovat potřebnou částku dle bodu II. do návrhu rozpočtu města 
Strakonice pro rok 2005 
 
16. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 835/2004 (73/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4.jednání sportovní komise ze  dne 22.6.2004. 
II. Souhlasí 
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s vyplacením příspěvků následujícím sportovním oddílům a klubům  podle návrhu komise: 
- TJ Dražejov -  pořádání dětských dnů ke dni dětí  - příspěvek 1 500,- Kč 
                       -  tradiční turnaj mládeže – příspěvek 3 000,- Kč 
- TJ Otava Strakonice – 15. ročník veřejných závodů ve vodním slalomu a sjezdu na Podskalí
    -  příspěvek 5 000,- Kč 
- SKI KLUB Strakonice – 4. ročník Běhu okolo Kuřidla – příspěvek 5 000,- Kč 
                 - s použitím znaku města Strakonice 
- OS ČSTV Strakonice – 10. ročník Strakonického běhu – příspěvek 10 000,- Kč 
             - s použitím znaku města Strakonice 
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 20 000,- Kč  BK Strakonice na publikaci 70 let košíkové 
z prostředků grantu na tělovýchovu a sport. 
 
17. Protokol o poskytnutí územně plánovacích podkladů 
Usnesení č. 836/2004 (73/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předmětného protokolu o poskytnutí územně plánovacích podkladů 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje tajemníka jejím podpisem 
 
18. Vypracování projektu ochranných pásem letiště Strakonice 
Usnesení č. 837/2004 (73/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování projektu ochranných pásem letiště Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Nikodém a partner, s r.o., Staropramenná 3117/17, Praha 5 
Aga – letiště, s r.o., Michelská 12a, Praha 4 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. arch. Marta Slámová, p. Jaroslav Bašta, Ing. Jaromír Zeman, 
zástupce Letiště Strakonice 

a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, p. Eva Přechová, Ing. Helena Ondrášková, Ing. Jana Narovcová, Mgr. 
Robert Flachs 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení  
 
19. Rozpočtové opatření č. 69 
Ve schváleném rozpočtu  - v příspěvku na provoz  byly vyčleněny prostředky na nákup 
vybavení zahrady. Bylo počítáno se zakoupením prolézačky, která ale cenově odpovídá 
investici a proto je nutno přesunout  potřebnou částku z příspěvku na provoz na dotaci 
investic. 
Usnesení č. 838/2004 (73/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 69 ve výši  62 900,- Kč - přesun finančních prostředků v rámci  schváleného rozpočtu 
u PO MŠ A.B. Svojsíka  - z příspěvku na provoz na  dotaci investic.  
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II. Ukládá 
Odboru finančnímu schválené rozpočtové opatření provést.  
 
20. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
Usnesení č. 839/2004 (73/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s instalací domácích telefonů do 10-ti nově vybudovaných b.j.  – půdní vestavba ul. Mírová 
čp. 774-776, Husova 799/I Strakonice, v celkové hodnotě 51.667,- Kč 
II. Souhlasí 
s montáží domácích telefonů ve stávajících 27 b.j., ul. Mírová čp. 774-776, Husova 799/I 
Strakonice na vlastní náklady žadatelů 
 
21. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 
Usnesení č. 840/2004  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 251/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období I. 
pololetí 2004 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice.  
 
22. Žádost města o bezplatný pronájem budovy Velké nám. 216 ( ÚZSVM Strakonice ) 
Usnesení č. 841/2004 (73/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o bezplatný pronájem budovy Velké náměstí 216, Strakonice pro umístění 
odboru dopravy MěÚ 
 
23. Jmenování člena do „Komise pro kulturu a CR“ rady m ěsta 
Usnesení č. 842/2004  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Mgr. Olejníka členem Komise pro kulturu a cestovní ruch 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


