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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 74. jednání Rady města Strakonice 
konané 4.8. 2004 v kanceláři starosty 

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

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. MP: A) Městský kamerový monitorovací systém – II. etapa  

                       Usnesení č. 843/2004  
            B) Dohoda mezi městem Strakonice a M-HAI PLUS s.r.o. 

                       Usnesení č. 844/2004  
2. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na poskytovatele investičního úvěru 

                       Usnesení č. 845/2004  
3. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele investičního úvěru 

                       Usnesení č. 846/2004  
4. Rozdělení finančních prostředků poskytnutých JČ krajem na administraci Programu  
    obnovy venkova 

                       Usnesení č. 847/2004  
5. Smlouva o poskytnutí grantu JČ kraje na podporu systému EVVO v Jihočeském kraji. 

                       Usnesení č. 848/2004  
6. Smlouva o poskytnutí grantu JČ kraje na podporu systému EVVO v Jihočeském kraji. 

                       Usnesení č. 849/2004  
7. Poskytnutí peněžitého daru pro rozvoj pobočky fakulty strojní ve Strakonicích 

                       Usnesení č. 850/2004  
8. Osadní výbory 

                       Usnesení č. 851/2004  
9. Bytové záležitosti 

               Usnesení č. 852/2004 – 862/2004 
10. Azylový dům - Ubytování 

                       Usnesení č. 863/2004  
11. Prodej jízdenek MHD v MIC 

                       Usnesení č. 864/2004  
12. Zadání změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna obecně závazné   
      vyhlášky 

                       Usnesení č. 865/2004  
13. Publikace MDF – NJ a ANJ - odprodej 
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                       Usnesení č. 866/2004  
14. Prezentace města v časopise cestovního ruchu firmy Aspida 

                       Usnesení č. 867/2004  
15. Měření imisí mobilní měřící jednotkou HORIBA ve Strakonicích 

                       Usnesení č. 868/2004  
16. Rozpočtová opatření č. 71 - 76 

                       Usnesení č. 869/2004  
17. Pořízení DDHM MŠ Lidická 

                       Usnesení č. 870/2004  
18. Majetkové záležitosti 

               Usnesení č. 871/2004 - 906/2004 
19. Zápis z jednání sportovní komise  

                       Usnesení č. 907/2004  
20. Podklady k investičnímu záměru k výstavbě ZŠ Povážská 

                       Usnesení č. 908/2004  
21. Smlouva o vzájemném poskytování údajů z GIS města Strakonice 

                       Usnesení č. 909/2004  
22. Vyhodnocení zakázky na zakoupení 2 ks kopírovacích strojů 

                       Usnesení č. 910/2004  
23. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

                       Usnesení č. 911/2004  
24. SDH Strak. – žádost o užití znaku města Strakonice 

                       Usnesení č. 912/2004  
25. Krajský úřad JK – příspěvek na XVI. ročník MDF 

                       Usnesení č. 913/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   74. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. MP :  
A) M ěstský kamerový monitorovací systém – II. etapa  
Usnesení č. 843/2004 (74/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla „ Městský kamerový monitorovací systém 
– II. etapa, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. ALKON, s. r. o., Chotusická 990, 286 01 Čáslav 
2. TELMO Jablonec nad Nisou, Pražská 94, 466 01 Jablonec nad Nisou   
3. GEPARD s. r. o., V ráji 919, 530 02 Pardubice 
II. Jmenuje  
Členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: 
Předseda: Ing. Pavel Vondrys 
Členové : Ing. Seknička Karel 
                Ing. Rudolf Ulč 
                Martin Dvořák  
                Milan Michálek 
Náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
                Ing. Pavel Pavel 
                Vácha Josef 
                Ing. Sýkora Václav 
                Poskočil Václav 
                Janoutová Jana 
III. Ukládá 
Veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
B) Dohoda mezi městem Strakonice a M-HAI PLUS s.r.o. 
Usnesení č. 844/2004 (74/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi Městem Strakonice a M-HAI PLUS s.r.o., Žerotínova 483 / 1, 
České Budějovice o poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč na zřízení kamerového bodu a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
2. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na poskytovatele investičního úvěru 
Usnesení č. 845/2004 (74/15) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zrušit v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách a na žádost MMR ČR zadávací řízení na veřejnou zakázku na poskytovatele 
investičního úvěru na nákup Pivovaru Strakonice 
II. Ukládá 
odboru finančnímu zajistit plnění veškerých úkonů vedoucích ke zrušení zadávacího zřízení 
 
3. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele investičního úvěru 
Usnesení č. 846/2004 (74/16) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na poskytovatele investičního úvěru na nákup Pivovaru Strakonice ve 
výši do 70 mil. Kč, jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby formou otevřeného řízení dle 
ustanovení zákona č. 40/2004 Sb. 
II. Rozhodla, 
že podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, přičemž stanoví tato 
dílčí kritéria pro hodnocení a jejich váhu: 
- výše úrokové sazby a případné náklady (vyjádřené v ročních hodnotách) spojené      
   s poskytnutím a vedením úvěru   - váha kritéria   60% 
- požadované zajištění    - váha kritéria   20% 
- podmínky poskytnutí a čerpání úvěru  - váha kritéria   20%       
III. Jmenuje 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
členové:      náhradníci: 
Ing. Vondrys Pavel     Ing. Pavel Pavel 
Ing. Joza Luděk     Ing. Šimák Otomar   
Ing. Šochmanová Jitka    Vaňková Hana 
Mgr. Hadravová Martina    Mgr. Šťastná Ludmila 
Ing. Seknička Karel     Vácha Josef 
IV. Ukládá 
odboru finančnímu zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
4. Rozdělení finančních prostředků poskytnutých JČ krajem na administraci Programu  
      obnovy venkova 
Usnesení č. 847/2004 (74/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s návrhem na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na 
administraci Programu obnovy venkova v celkové výši 128 200,- Kč (RO č. 66) : 
88 000,- Kč    na mzdy 
15 000,- Kč    na telefon 
25 200,- Kč    na administrativní služby a prostředky  
II. Ukládá 
vedoucímu finančního odboru zajistit provedení výše uvedeného návrhu.  
 
5. Smlouva o poskytnutí grantu JČ kraje na podporu systému EVVO v Jihočeském kraji 
Usnesení č. 848/2004 (74/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. DSD/OREI/325/2004 o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na 
podporu systému EVVO pro město Strakonice pro publikaci ,, Památné stromy Strakonicka“. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
 
6. Smlouva o poskytnutí grantu JČ kraje na podporu systému EVVO v Jihočeském kraji 
Usnesení č. 849/2004 (74/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. DSD/OREI/322/2004 o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na 
podporu systému EVVO pro město Strakonice na vypracování návrhu podoby karet, jejich 
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výtvarné zpracování a následně zajištění tisku hracích karet ,, Ekologické kvarteto - Třídění 
odpadů“. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
 
7. Poskytnutí peněžitého daru pro rozvoj pobočky fakulty strojní ve Strakonicích 
Usnesení č. 850/2004 (74/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč pro rozvoj pobočky fakulty strojní ve 
Strakonicích.Toto bude řešeno RO č. 70. Bude kryto v příjmech z položky úroků. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy 
 

8. Osadní výbory 
Usnesení č. 851/2004 (74/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací zeleně při vjezdu do návsi v Hajské ve výši cca 150.000,- Kč 
II. Souhlasí 
s realizací úprav na návsi v Modlešovicích ve výši cca 15.000,- až 200.000,- Kč 
III. Ukládá 
odboru rozvoje, majetkovému a životního prostředí zadat realizaci úprav 
 
9. Bytové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 852/2004 (74/22) 
1/8/2004 Obsazení uvolněné bytové jednotky v č.p. 11/Str.II, ul. Heydukova  
Rada města po projednání   
I. Rozhodla 
obsadit  uvolněnou  bytovou jednotku o velikosti 1+2, č.b. 03, v č.p. 11/Str.II, ul. Heydukova    
dle pravidel pro byty nad 50 m2    
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému zveřejnit informaci o volné bytové jednotce  formou 
„Nabídky volného bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední 
desce a ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
Usnesení č. 853/2004 (74/22) 
2/8/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) uvolněné bytové jednotky 
(vestavba) v  č.p. 808/Str.I., ul. Zahradní  
I. Rozhodla  
a) obsadit uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+2,  č.b. 08   (vestavba) v č.p. 808/Str.I, 
 ul. Zahradní  (dále jen smlouvu o nájmu bytu uzavřít)  formou veřejného losování. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému úseku bytovému  
a) zveřejnit nabídku o uvolněné  bytové jednotce na úřední desce a ve Zpravodaji města Strak. 
b) provést veškeré úkony související s uskutečněním tohoto losování. 
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Usnesení č. 854/2004 (74/22a) 
1/7/2004 5/6/2004  Opakované obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu startovací b.j. 
 o vel. 1+1, č.b. 06 v č.p. 206 ul. Stavbařů ve Strakonicích II)  
I. Rozhodla  
a) revokovat usnesení RM č. 792/2004 ve věci uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu 
s  Martinem a Danielou Ouředníkovými.  
b) uzavřít smlouvu o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1, č.b. 06, ve  II. podl. 
domu  č.p. 206/Str.II, ul. Stavbařů s  Marií a Jánem Pavolkovými, Str.II. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu startovacího 
bytu v souladu s přijatými Pravidly pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví města 
Strakonice, schválenými ZM dne 26. 2. 2003 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 
Usnesení č. 855/2004 (74/22a) 
3/7/2004 Lenka Uhlíková, /Str.II, náj. b.j.1+1 žádá o souhlas s podnájmem bytu pro Josefa 
Schambergera s manželkou 
I. Rozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemci Lence Uhlíkové, Str.II,  pro  
Josefa a Ladislavu Schambergerovy, Brno (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. 856/2004 (74/22a) 
5/7/2004 Václav Cabrnoch, Str.I, žádost o obnovení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu)  
na stávající bytovou jednotku o vel.  garsoniéra č.b. 01 v č.p. 409/Str.I ul. P. Bezruče  
I. Rozhodla  
uzavřít s p. Václavem Cabrnochem, Str., dodatek  č. 1  ke smlouvě o nájmu bytu  (dále jen 
smlouva) o vel. velikosti  garsoniéra,  č.b. 01 v č.p.Str.I ul. P. Bezruče č.j. 
maj./1391/A/2003/byt, přičemž předmětem dodatku č. 1 bude změna čl. II smlouvy (doba 
nájmu) s účinností od 1. 8. 2004 do 31. 8. 2005.    
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít s jmenovaným dodatek č. 1 ke smlouvě  
o nájmu bytu a pověřuje starostu jeho podpisem.  
 
Usnesení č. 857/2004 (74/22a) 
6/7/2004 František Roček,Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu  Františku Ročkovi, Str.I,   k  b.j. 
o vel. 1+2, č.b. 003 v I. patře domu po Marii Houskové      
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 858/2004 (74/22a) 
7/7/2004  Mgr. Ludmila Rubešová, Str. žádá o výjimku při podání žádosti 
o nájem bytu a přidělení bytu do 50 m2 

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  Mgr. Ludmile Rubešové, Str.  
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II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vyrozumět jmenovanou  o rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 859/2004 (74/22a) 
10/7/2004  Eva Zachová, Str.I, náj.  b.j. 1+1 (63,40 m2),  maj. město ST,  
Richard Hrdina,Str.I, náj. b.j. o vel. garson. (22,51 m2)  v č.p. 1259/Str.I, maj. Stavební 
bytové družstvo Strakonice,  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 nájemcům: Evě Zachové, Str.I, b.j. 1+1, č.b. 005 a Richardu Hrdinovi, Str.I,  b.j. 
garson., č.b. 28. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Evou Zachovou dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové 
jednotce. 
b)  uzavřít s Richardem Hrdinou smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytů a pověřuje 
starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 860/2004 (74/22a) 
11/7/2004 Blanka Zemenová, Str.II,   žádost o přidělení bytu o vel. 1+2,Str.II. 
I. Rozhodla  
a) vyhovět žádosti a uzavřít  s Blankou Zemenovou, Str.II, smlouvu o nájmu bytu 
o velikosti 1+2, č.b. 004 v I. patře domu č.p. 409/Str.II, ul. 5. května s tím, že smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou  jednoho roku s možností automatického obnovení nájmu při plnění 
podmínek smlouvy a stanovením smluvního měsíčního nájemného ve výši 33,76 Kč/m2. Výše 
nájemného bude upravována dle příslušného cenového předpisu platného pro regulované 
nájemné.     
b) ukončit stávající nájemní poměr k  b.j. 1+1 v č.p. 77/Str.II, č.b. 019 před uzavřením 
smlouvy o nájmu bytu.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
 
a) uzavřít s jmenovanou dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové jednotce. 
b)  uzavřít s jmenovanou smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 861/2004 (74/22a) 
12/7/2004 Ivana Koubová,Str.II, náj. b.j. 1+2 (76,13 m2 ) žádá o souhlas s podnájmem bytu 
pro Michaelu Petříkovou a Michala Šmída na dobu jednoho roku 
I. Rozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemci Ivaně Koubové, Str.II,  pro 
Michaelu Petříkovou a Michala Šmída  (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. 862/2004 (74/22a) 
13/7/2004  Renata Borkovcová, Havířov, žádost o nájem bezbariérové b.j, 1+1 ( 38,80m2 )   
I. Ukládá   



 8

odboru majetkovému, úseku bytovému,  zveřejnit informaci o nájmu bezbariérové bytové 
jednotky o vel. 1+1 (38,80m2 ) v č.p. 805/Str.I. v ul. Zvolenská  na úřední desce MěÚ 
Strakonice a ve Zpravodaji města. 
 
10. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 863/2004 (74/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě manželů Hany a Maurizia  Caverzasi 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru sdělit usnesení Rady města Strakonice manželům Caverzasi 
 
11. Prodej jízdenek MHD v MIC 
Usnesení č. 864/2004 (74/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek RM, s uzavřením smlouvy s ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 
984, Strakonice o komisním prodeji jízdenek MHD v Městském informační centru  
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy  
 
12. Zadání změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna obecně závazné   
      vyhlášky 
Usnesení č. 865/2004 (74/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
obecně závazné vyhlášky 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny závazné části 
územního plánu – změna obecně závazné vyhlášky 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání změny závazné části územního plánu k projednání v ZM 
 
13. Publikace MDF – NJ a ANJ - odprodej 
Usnesení č. 866/2004 (74/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odprodejem publikace Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice – NJ, ANJ prostřednictvím 
Městského informačního centra za jednotnou cenu ve výši 125,- Kč   
II. Souhlasí  
s poskytnutím autorských výtisků knihy autorům textů, korektur, grafiky a poskytnutím 
výtisku Státnímu okresnímu archivu Strakonice, Muzeu středního Pootaví a Šmidingerově 
knihovně v navržené výši. 
 
14. Prezentace města v časopise cestovního ruchu firmy Aspida 
Usnesení č. 867/2004 (74/9) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí  
s prezentací města v časopise cestovního ruchu „Cestujeme po Čechách“,který vydává firma 
Aspida, s. r. o., Černovická 13, Brno. 
 
15. Měření imisí mobilní měřící jednotkou HORIBA ve Strakonicích 
Usnesení č. 868/2004 (74/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu imisního zatížení ovzduší ve správním obvodu města Strakonice.  
 
16. Rozpočtová opatření č. 71 - 76 
Usnesení č. 869/2004 (74/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
přesun  a navýšení  rozpočtu o: 
RO č. 71 ve výši  2 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky telefonní poplatky odboru správního na kancelář 
tajemníka -  oddělení krizového řízení   na položku telefonní poplatky. Z této položky budou 
hrazeny faktury od Eurotelu na mobilní krizová telefonní čísla.  
RO č. 72 ve výši 13 277,- Kč  
Dotace Úřadu práce pro Šmidingerovu knihovnu. 
RO č. 73 ve výši 28 000,- Kč 
Dotace Úřadu práce pro  příspěvkovou organizaci STARZ. 
RO č. 74 ve výši 150 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu pro PO  MěKS  na Festival SALVE CARITAS-SALVE VITA 04 
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO č. 75 ve výši 176 400,- Kč 
Dotace KÚ na investiční výdaje v lesním hospodářském plánování. 
RO č. 76 ve výši 504 545,- Kč  
Dotace KÚ na neinvestiční výdaje v lesním hospodářství.  
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválené rozpočtové opatření  č. 71 – 74 provést  a RO č. 75 a 76 
předložit ke schválení nejbližšímu ZM.  
 
17. Pořízení DDHM MŠ Lidická 
Usnesení č. 870/2004 (74/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením úklidového vozíku pro MŠ Lidická – středisko ŠJ Lidická v hodnotě 2 499,- Kč 
 
18. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 871/2004 (74/20) 
1) Josef Tříska ,  Strakonice – žádost o pronájem tržnice 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 97/1 v  k. ú. Strakonice o výměře cca 950 m2  za účelem 
umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje, v době konání Václavské 
poutě za  cenu 55.000,- Kč za celé období pronájmu. Současně pověřuje starostu podpisem 
předmětné smlouvy.  
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Usnesení č. 872/2004 (74/20) 
2) Plakátovací plochy na území města Strakonice – pronájem 
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 731/2004, ve znění : jednat s panem Chudobou a Molnárem, jež 
v současné době provozují plakátovací službu ve města Strakonice, za účelem sjednocení 
vzhledu a konstrukce plakátovacích ploch dle návrhu MIOS a jednání ohledně placení 
nájemného 3 roky zpět 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na části pozemků za  účelem umístění plakátovacích ploch na 
území města Strakonice, firmě RENGL, s.r.o., Kosinova 1073/11, Liberec, za cenu pro první 
tři roky  ve výši 100,- Kč za jednu plakátovací plochu za jeden rok a pro následující roky 
trvání smlouvy ve výši 500,-  Kč za jednu plakátovací plochu za jeden rok, na dobu neurčitou,  
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem provozování plakátovacích služeb. Plakátovací 
plochy budou instalovány a udržovány na náklady firmy. 
Přesné označení předmětných pozemků  na přesný počet plakátovacích ploch bude určen na 
základě souhlasu architektky města, odboru rozvoje a majetkového odboru, po dohodě 
s firmou RENGL, s.r.o.. 
Po vzájemné dohodě bude sestaven časový harmonogram osazení nových plakátovacích ploch 
a opravy stávajících plakátovacích ploch. 
Oprava stávajících plakátovacích ploch  bude stanovena po dohodě s architektkou města, nové 
plakátovací plochy budou totožné se stávajícím systémem MIOS. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy 
IV. Ukládá 
majetkovému odboru vyzvat vlastníky stávajících plakátových ploch umístěných na 
pozemcích města k odstranění těchto plakátovacích ploch, a to do 30 dnů od doručení výzvy. 
Pokud nebudou ve stanovené době plakátovací plochy odstraněny, ukládá majetkovému 
odboru postoupit celou záležitost k vyřešení odboru výstavby.   
 
Usnesení č. 873/2004 (74/20) 
3) Řešení situace v restauraci Palermo Strakonice 
I. Revokuje  
následující usnesení RM:  
usn. 300/2004 ze dne  17.3.2004 a usn. 514/2004 ze dne 5.5.2004. 
II. Nesouhlasí 
s odečtením měsíčního nájmu pro p. Doubka , vzhledem k tomu, že i po dobu rekonstrukce 
byla restaurace a ubytovna provozována. 
III. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Pivovarem Strakonice (tříměsíční 
výpovědní lhůta) 
IV. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na provozování „Restaurace Palermo“  - zimní stadion Strakonice 
 
Usnesení č. 874/2004 (74/20) 
4)  Obnova ohradní zdi – Rennerovy sady ve Strakonicích 
I.  Bere na vědomí  
zprávu o postupu činností a prací v souvislosti  s „Obnovou ohradní zdi – Rennerovy sady ve 
Strakonicích“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků města – kapitola „Chodníky oprava“ v souvislosti  
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s „Obnovou ohradní zdi – Rennerovy sady ve Strakonicích“ 
 
Usnesení č. 875/2004 (74/20) 
5)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Komunikace v ulici Prof. Skupy, 
Švandy dudáka, Mikoláše Alše - Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.  
 
Usnesení č. 876/2004 (74/20) 
6)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Krále Jiřího 
z Poděbrad, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.  
 
Usnesení č. 877/2004 (74/20) 
7)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Raisova, 
včetně chodníku v ul. Budovatelská, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 878/2004 (74/20) 
9)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace 
Šmidingerova ul., Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
Usnesení č. 879/2004 (74/20) 
8)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby „Průmyslová zóna na Jelence - ZTV“ . 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.  
 
Usnesení č. 880/2004 (74/20) 
10) Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. č. 800-803 
I. Rozhodla                       
zadat veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací na akci „Půdní vestavby 8 bytových 



 12 

jednotek, Strakonice Husova ul. č. 800-803“ jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce formou otevřeného řízení dle ustanovení zákona č. 40/2004 Sb. 
II. Rozhodla, 
že podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, tj. výše nabídkové ceny 
a termínu výstavby, přičemž stanoví jejich váhu:  
- výše ceny                80% 
- termín realizace      20% 
III. Jmenuje 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
členové:      náhradníci: 
Ing. Pavel Pavel     Ing. Vondrys Pavel   
Zdeňka Tomšovicová     ing. Jana Narovcová   
Zdeněk Nikodem      Bc. Lukáš Srb   
Jaroslav Houska      ing. Oldřich Švehla 
ing. Jaromír Zeman      ing. Miloš Haiser 
člen JHK      p. Štrébl 
ing. Treybal   p. Šrámek 
IV. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů této zakázky 
 
Usnesení č. 881/2004 (74/20) 
10)   Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
475 v   katastrálním území  Nové Strakonice  souvislosti s realizací stavby „Strakonice, kabel 
NN pro p. Řezáče, p. Němce – U Blatenského rybníka“ Žadatel: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 475 v 
 katastrálním území  Nové Strakonice pro připojení nových odběrů el. energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 882/2004 (74/20) 
11)   Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
596/15 v   katastrálním území  Nové Strakonice  souvislosti s realizací stavby „Strakonice – 
Tovární - kabel NN pro automotoklub“ Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. 
Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 596/15 v 
 katastrálním území  Nové Strakonice pro připojení nového odběru el. energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 883/2004 (74/20) 
12) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1557 v k.ú. 
Strakonice  v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  1371/48 v  k.ú. 
Strakonice. Žadatel: Pavel Bambásek,  Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1557 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN  1371/48  v  k.ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
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inženýrských sítí.          
 
Usnesení č. 884/2004 (74/20) 
13) Žádost o povolení dvou sjezdů z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice  v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle 320/227 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice. Žadatel: Jan Matulka – realitní kancelář, Velké nám. 
2, Písek.  
I. Souhlasí 
s povolením dvou sjezdů z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice  v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle 320/227 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice pro připojení lokality pro výstavbu řadových 
garáží, za podmínky úprav sjezdů dle projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy –
Ptákovická, U Studánky Strakonice – Přední Ptákovice“. Souhlas je dále podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 885/2004 (74/20) 
14) Žádost o povolení uložit přípojky vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 185/2 v katastrálním území  Střela. Žadatel: Zdeněk a Marie Novákovi,  
Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením přípojky vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 185/2 v katastrálním území  Střela, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 886/2004 (74/20) 
15) Žádost o souhlas uložit přípojky plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 439/2, v katastrálním území Strakonice. Žadatel:  Miloslav Harant, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením přípojky plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/2 
v katastrálním území Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 887/2004 (74/20) 
16) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na 
pozemku p.č. dle KN 1293/2 k.ú. Dražejov u  Strakonic , uzavření smlouvy zřízení práva 
věcného břemene na pozemku3 p.č. dle KN 1293/2 k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: 
KUBEŠ – PROJEKT, Dušan Kubeš, Fügnerova 490, Blatná 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č. 
dle KN 1293/2 k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice. Právo věcného 
břemene se zřizuje za účelem uložení telefonních kabelů, zajišťování provozu, údržby a 
oprav. Věcné břemeno se zřizuje částkou 1.375,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 1293/2 k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice, a to po vybudování a zaměření telefonních 
kabelů. . Právo věcného břemene se zřizuje za účelem uložení telefonních kabelů , zajišťování 
provozu, údržby a oprav. Věcné břemeno se zřizuje částkou 1.375,- Kč. 
III. Pov ěřuje  
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starostu podpisem předmětných smluv. 
 
Usnesení č. 888/2004 (74/20) 
17) Vyhlášení záměru na prodej bytů. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej b.j. v těchto domech: 
ulice č.p. počet bytů poznámka 
    
Mírova 774 6  
 775 6  
 776 6  
 799 9  
Husova 781 6  
 782 6  
 791 6  
 792 6  
 800 6  
 801 6  
 802 6  
 803 6  
Heydukova 11 4 po vybudování vestaveb * 
 49 4 po vybudování vestaveb * 
Žižkova  425 12  
* z finančních prostředků fyzických osob  
 
Usnesení č. 889/2004 (74/20) 
18) Pan Radim Žahour, Garantstav, Palackého nám. 94, Str. – žádost o pronájem třetí osobě 
I. Souhlasí 
s pronájmem pozemku č. 239/12 třetí osobě, provozovateli firmě M-HAI PLUS, s.r.o. 
 
Usnesení č. 890/2004 (74/20) 
19)  Zpráva o posouzení stavu komunikací  - Strakonice   
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o posouzení stavu komunikací – Strakonice. 
II. Souhlasí 
s rozdělením prací dle rozsahu za podmínek vybavenosti TS, s.r.o. Financování dle rozsahu 
realizace díla bude stanoveno jako společné popř. v rámci údržby  předmětných komunikací. 
Příprava realizace zakázek většího rozsahu bude prováděna v rámci majetkového odboru MÚ 
Strakonice dle zprávy o posouzení stavu komunikací – Strakonice. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit realizaci předmětných oprav dle zprávy o posouzení stavu 
komunikací – Strakonice. 
 
Usnesení č. 891/2004 (74/20a) 
1) Stavební úpravy v pronajatém NP v domě č.p. 57  ul. U Sv. Markéty 
I. Souhlasí 
s vybudováním odpadní výlevky v pronajatém NP v domě č.p. 57 v ul. U Sv. Markéty 
nájemcem p. Schneedorferem 
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Usnesení č. 892/2004 (74/20a) 
2) Paní Michaela Kubičková, Strakonice, byt č.  30 – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v bytě č. 30 v ul. Ellerova 988,  Strakonice, spočívající ve zvětšení 
dveřního otvoru  a vybourání okna vedle dveří o velikosti 100 x 100 cm a to 120 cm nad zemí 
a o vystavění příčky kolem sprchového koutu, která bude zakončena posuvnými dveřmi. 
Příčka bude dlouhá 90 cm a široká 70 cm. 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. 893/2004 (74/20a) 
3) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP v objektu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305 ve 
Strakonicích, konkrétně o NP vlevo od vchodu do krytého bazénu o výměře 17 m2. 
 
Usnesení č. 894/2004 (74/20a) 
4) Pronájem NP v areálu Zimního stadionu Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem plochy 1 m2  pro umístění nápojového automatu v areálu Zimního stadionu ve 
Str., konkrétně v prostoru vedle tribuny u ledové plochy  následujícímu žadateli za uvedených 
podmínek: AUTIC a.s. Praha, Branická 28/47, nájemné včetně nákladů na energii ve výši 
3.600,- Kč/rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 895/2004 (74/20a) 
5) Žádost o souhlas s uložením kanalizační stoky do  pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 714/4, p.č.  dle KN 714/5, p.č.  dle KN 713 a p.č. dle KN 572/29, vše v   katastrálním 
území Nové Strakonice  souvislosti s uvažovanou realizací stavby „Mutěnice – 
Odkanalizování obce“ Žadatel: VH –TRES spol. s r.o. vodohospodářské služby, Husova 13,  
České Budějovice. 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační stoky do  pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 714/4, p.č.  
dle KN 714/5, p.č.  dle KN 713 a p.č. dle KN 572/29, vše v   katastrálním území  Nové 
Strakonice, za podmínky souhlasu VAK JČ a.s. provozní středisko Strakonice, s místem a 
způsobem napojení v ul. „Prácheňská , dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 896/2004 (74/20a) 
6) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávající vodovodní přípojky na pozemcích 
v majetku města Strakonice. Žadatel: Helena a Stanislav Polákovi, Strak. 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávající vodovodní přípojky na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN  469/1,  p.č. dle KN  470,  vše v  k.ú. Nové Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
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Usnesení č. 897/2004 (74/20a) 
7) Hrad Strakonice  -  sociální  zařízení cest.  kanceláře  CIAO 
I. Souhlasí 
s opravou sociálního zařízení do výše 30.000,- Kč vč. DPH 
 
Usnesení č. 898/2004 (74/20a) 
8) Kino OKO Strakonice – zřízení věcného břemene. 
I. Souhlasí  
s uzavřeném smlouvy o zřízení věcného břemene s  „Restaurace  a jídelny, státním podnikem 
v likvidaci “, Komenského č.p.29, Strakonice týkající se  :  

− uložení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. st.p. 96/1 v k.ú. Nové Strakonice  
− vedení teplovodu v objektu č.p. 29 - restaurace Bílý Vlk  

za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 899/2004 (74/20a) 
9)  Žádost o odstranění stožáru veřejného osvětlení na pozemku p.č. dle KN 541/4 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se zřízením sjezdu k nákladové rampě. ŽADATEL: Vladimír Soukup,  
Strakonice I. 
I. Souhlasí 
s přemístěním stožáru veřejného osvětlení v rámci pozemku ve vlastnictví pana Vladimíra 
Soukupa, Zvolenská 989, Strakonice, p.č. dle KN 541/4 v k.ú. Strakonice na náklady 
vlastníka veřejného osvětlení – města Strakonice v souvislosti se zřízením sjezdu k nákladové 
rampě budovy č.p. 989 na pozemku p.č. st. 1985. 
 
Usnesení č. 900/2004 (74/20a) 
10) Žádost o uzavření dotčeného pozemku chodníku  p.č.dle KN 1320/2v k.ú. Strakonice  před 
objektem č.p. 166, ul. Lidická Strakonice. Žadatel: Zdeněk Balek a.t., ATELIER ZDEBA, 
projekce pozemních staveb, Plavská 32, České Budějovice.  
I. Souhlasí 
s povolením částečného užívání dotčeného pozemku chodníku p.č.dle KN 1320/2 v k.ú. 
Strakonice před objektem č.p. 166, Strakonice v souvislosti s realizací stavebních úprav domu 
čp. 166, ul. Lidická, Strakonice, po dobu trvání do 30.11.2004. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska  policie. 
 
Usnesení č. 901/2004 (74/20a) 
11) Žádost o povolení uložit teplovodní přípojku do pozemků  v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 679/2 a p.č. dle KN 679/6 v katastrálním území Nové Strakonice  v rámci realizace 
stavby „Udržovací práce na VVS 14 XIX Na Ohradě“. Žadatel: TEPLÁRNA 
STRAKONICE,a.s., Komenského 59, Strakonice . 
I. Souhlasí 
s uložením  teplovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 679/2 a 
p.č. dle KN 679/6 v katastrálním území Nové Strakonice  ,dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 902/2004 (74/20a) 
12) Vyřazení majetku v organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice  
I. Neukládá  



 17 

MÚSS jako zaměstnavateli požadovat náhradu škody po odpovědných zaměstnancích  
II. P ředává  
návrh na vyřazení majetku k řešení likvidační komisi  města Strakonice. 
 
Usnesení č. 903/2004 (74/20a) 
13) Renata Slavíčková, Strakonice – žádost o pronájem pozemku parc.č. 526/6 v k.ú. 
Strakonice. 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku parc.č. 526/6 v k.ú. Strakonice o výměře 83 m2 za 
účelem rozšíření zahrady. 
 
Usnesení č. 904/2004 (74/20a) 
14)  Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávající kanalizační  přípojky na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 572/1 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Mgr. Miroslav 
Hlava, Strakonice  
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávající kanalizační přípojky na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN  572/1 v  k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 905/2004 (74/20a) 
15) Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 3000046109. 
RM v souvislosti s vybavením zasedací místnosti MěÚ : 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 3000046109 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s. od  5.8.2004 na strojní pojištění ve výši 7.900,-Kč (pojistná částka činí 
630.000,-Kč). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.8. 
 
Usnesení č. 906/2004  
16) Smlouva o dílo č. 66.08.2004 s firmou Atelier Penta s.r.o., Strakonice 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo č. 66.08.2004 s firmou Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice 
na vypracování „Technické specifikace a technických standardů stavby“ pro stavbu „Stavební 
úpravy a přístavba DD Lidická, St.“, pro stavební část i řemesla, ve výši 30.000,- Kč vč. DPH  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19. Zápis z jednání sportovní komise  
Usnesení č. 907/2004 (74/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 5.jednání sportovní komise ze  dne 27.7..2004. 
II. Souhlasí 
se zařazením hokejového turnaje o pohár Romana Turka mezi významné akce města, konané 
pod záštitou města Strakonice a poskytnutím příspěvku HC Strakonice ve výši 3 000,- Kč na 
ceny pro vítězná družstva. 
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20. Podklady k investičnímu záměru k výstavbě ZŠ Povážská 
Usnesení č. 908/2004 (74/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předložené podklady pro investiční záměr výstavby ZŠ Povážská 
 
21. Smlouva o vzájemném poskytování údajů z GIS města Strakonice 
Usnesení č. 909/2004 (74/24) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předložené smlouvy o vzájemném poskytování údajů z grafického informačního 
systému (GIS) města Strakonice s Povodím Vltavy, státní podnik, ses sídlem Praha 5, 
Holečkova 8, IČ 70889953, jejímž předmětem je začlenění dat spravovaných Povodím 
Vltavy, s.p. do systému GIS a spolupráce obou smluvních stran při tvorbě a využívání údajů z 
GIS města Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
22. Vyhodnocení zakázky na zakoupení 2 ks kopírovacích strojů 
Usnesení č. 910/2004 (74/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zakázky podle „Pravidel pro zadávání zakázek a veřejných zakázek 
v podmínkách města Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s podepsáním kupní smlouvy s firmou SAIKO servis, Na Sadech 7, České Budějovice na 2 ks 
kopírovacích strojů za celkovou cenu 128.282,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
23. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 911/2004 (74/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str.  k zabezpečení veřejného pořádku  

a) Od 20. 7. 2004 – 30. 9. 2004 – reprodukovaná hudba při provozu baru  - provozovatel – 
Petr Kamenný, České Budějovice v baru BAR – HERNA MARINER, Komenského 
147, Strakonice, Ne - Čt od 22,00 hodin do 24,00 hodin a v Pá a So od 22,00 hodin do 
02,00 hodin následujícího dne. 

b) Od 20. 7. 2004 – 30. 9. 2004 – reprodukovaná hudba při provozu baru  - provozovatel – 
Petr Kamenný, České Budějovice v baru SPORT BAR – HERNA BELLAGIO, Lidická 
300, Strakonice, Ne - Čt od 22,00 hodin do 24,00 hodin a v Pá a So od 22,00 hodin do 
02,00 hodin následujícího dne. 

c) Od 1. 8. 2004 – 30. 9. 2004 - reprodukovaná taneční hudba – M-HAI PLUS s.r.o., 
Žerotínova 483/1, České Budějovice – Ne - Čt od 22,00 hodin do 24,00 hodin a v Pá a 
So od 22,00 hodin do 02,00 hodin následujícího dne 

d) 7. srpna 2004 – country hudba – skupina ŠTREKA - pořádá GASTRO SPF s. r. o. 
v restauraci U papeže, Velké náměstí 45, Strakonice – od 22,00 hodin do 24,00 hodin. 
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24. SDH Strak. – žádost o užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 912/2004 (74/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice v Almanachu SDH Strakonice, který bude vydán u 
příležitosti 130. výročí založení sboru 
 
25. Krajský úřad JK – příspěvek na XVI. ročník MDF 
Usnesení č. 913/2004 (74/26) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem JK o poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na 
XVI. ročník MDF (úhrada služeb) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel       Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta        místostarostka 


