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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 75. jednání Rady města Strakonice 

konané 18.8. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička  
                      ing. Seknička – tajemník 
Omluveni:    ing. Vondrys, starosta, ing. Šíp 
 
 
Program: 
1. Azylový dům: A) Ubytování 
                           B) Prodloužení ubytování 

               Usnesení č. 914/2004 - 915/2004 
2. Hrad Strakonice – smlouva o dílo s fa REDI Karlovy Vary    

                       Usnesení č. 916/2004  
3. Užití znaku města – občanské sdružení YMCA České Budějovice  

                       Usnesení č. 917/2004  
4. Realizace dětského hřiště na sídlišti 1. máje a sídlišti Mír ve Strakonicích 

                       Usnesení č. 918/2004  
5. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Pěší komunikace   
    a cyklostezka – Mlýnský náhon“ 

                       Usnesení č. 919/2004  
6. Smlouvy na reklamu pro ekologicky osvětový projekt ROK STROMU 

                       Usnesení č. 920/2004  
7. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ  

                       Usnesení č. 921/2004  
8. Zřízení informačního kiosku EUROBOD v MIC 

                       Usnesení č. 922/2004  
9. Návštěva partnerského města IJsselstein 

                       Usnesení č. 923/2004  
10. Vlastní podíly města k projektům mikroregionů v roce 2004 

                       Usnesení č. 924/2004  
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

                       Usnesení č. 925/2004  
12. Program delegací z partnerských měst během MDF     

                       Usnesení č. 926/2004  
13. Majetkové záležitosti 

               Usnesení č. 927/2004 - 937/2004 
14. Vyhodnocení zakázky na vybavení, dovybavení, montáž a dopravu nábytku do 300 tis. Kč  

                       Usnesení č. 938/2004  
15. Rozpočtová opatření č. 77 - 80 
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                       Usnesení č. 939/2004  
16. DPS – přidělení bytu 

                       Usnesení č. 940/2004  
17. Činnost Záchranné stanice živočichů Makov a Ekocentra Makov a poskytnutí finančních  
      prostředků   

                       Usnesení č. 941/2004  
18. MěKS – zrušení výběrového řízení „Výběr dodavatele pódia na hradním nádvoří“ 

                       Usnesení č. 942/2004  
19. A) LIMEX CB a.s. – DD Jezárka – oprava omítky ve styku s terénem na objektu 

                       Usnesení č. 943/2004  
      B) MěÚSS - schválení  použití finančních prostředků z  rezervního fondu  organizace  na   
           provedení  oprav venkovních omítek  v Domově důchodců  Rybniční   

                       Usnesení č. 944/2004  
20. LIMEX – komise na zadavatele obchodní veřejné soutěže na zajištění zhotovitele stavby :  
      ZŠ  Povážská Strakonice          

                       Usnesení č. 945/2004  
21. Žádost o finanční příspěvek - Ing. Králík, SK Cyklo- Macner Strakonice 

                       Usnesení č. 946/2004  
22. Dopis od fa Fezko - povodně 

                       Usnesení č. 947/2004  
23. Objednávková doprava Sídliště – Starý Dražejov 

                       Usnesení č. 948/2004  
24. Majetkové záležitosti 

                       Usnesení č. 949/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   75. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Pavel v 15,40 hodin.  
   Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM  
   usnášeníschopná.Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto  
   souhlasí. 
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1. Azylový dům: A) Ubytování 
                            B) Prodloužení ubytování 
 
A) Ubytování 
Usnesení č. 914/2004 (75/15a) 
Rada města po projednání 
I.   Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  na dobu určitou  
od  20. 8. 2004   do  30. 11. 2004   paní  Libuše Peširové s dětmi 
II. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou 
od  20. 8. 2004   do  30. 11. 2004  p. Václava Straky  
III. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou 
od  20. 8. 2004   do  30. 11. 2004   p. Ladislava Bledého roč. 1985 
IV.  Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou s paní Libuší Peširovou, na 
dobu určitou od  od 20 .8. 2004  do  30. 11. 2004  
V.  Pověřuje  
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
B) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 915/2004 (75/15b) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  
od  1. 9. 2004   do  31. 10. 2004   paní  Jiřiny Parkanové a pana Václava Růžičky 
II.  Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě p. Mileny Bledé  od  1. 9. 2004  do  30. 9. 2004 
III.  Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou s paní Jiřinou Parkanovou a 
s panem Václavem Růžičkou  od 1. 9. 2004 do 31. 10. 2004,   s p. Milenou Bledou  na dobu 
1. 9. 2004  do  30. 9. 2004   
IV.  Pověřuje  
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
V   Revokuje 
usnesení Rady města ze dne 14.7.2004,  č. 808/2004 týkající se ubytování paní Šípové a pana 
Kudrače v Azylovém domě – jmenovaní  bez udání důvodu  do AD  nenastoupili 
 
2. Hrad Strakonice – smlouva o dílo s fa REDI Karlovy Vary    
Usnesení č. 916/2004 (75/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou REDI – regionalistika, ekologie, developing, investice, 
spol. s r.o., Západní 1779/22, 360 01  Karlovy Vary o zhotovení analytických podkladů a 
žádosti o dotaci z programu PHARE 2003/II k projektu „Hrad Strakonice – infrastruktura 
cestovního ruchu“ za cenu 140.000,- Kč (včetně DPH), s termínem zhotovení do 25. 7. 2004.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
III. Souhlasí  
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města – kapitoly 
„Projekty“ na zpracování výše uvedeného díla 
 
3. Užití znaku města – občanské sdružení YMCA České Budějovice 
Usnesení č. 917/2004 (75/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím  znaku města občanským sdružením YMCA České Budějovice při soutěžním 
programu pro děti a mládež Řešeto 2004, který je součástí výstavy Vzdělávání a řemeslo 
v Českých Budějovicích. 
 
4. Realizace dětského hřiště na sídlišti 1. máje a sídlišti Mír ve Strakonicích 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. arch Slámová 
Usnesení č. 918/2004 (75/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací dětského hřiště na sídlišti 1. máje firmou Prolemax, s r.o., Plzeň za cenu 677 
092,15 Kč 
II. Souhlasí 
s realizací dětského hřiště na sídlišti Mír firmou Hags Praha, s r.o. za cenu 399 695,- Kč 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušných finančních částek ve výši 677 092,15 Kč (sídliště 1. máje), 399 695,- 
Kč (sídliště Mír) z kapitoly dětská hřiště 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit objednávky na dodávku dětských hřišť 
 
5. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „P ěší 
komunikace a cyklostezka – Mlýnský náhon“ 
Usnesení č. 919/2004 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Pěší 
komunikace a cyklostezka – Mlýnský náhon“  
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. Pavel Bláha, Holečkova 418, Strakonice 
Ing. Miloš Polanka, Zvolenská 37, Strakonice 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. Lumír Zenkl, Jírovcova 2, České Budějovice 
ateliér Penta, Raisova 1004, Strakonice 
Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
Jaroslav Bašta 

a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, Ing. Helena Ondrášková, Ing. Václav Hejpetr, Ing. Oldřich Švehla, Ing. 
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Václav Býček 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
6. Smlouvy na reklamu pro ekologicky osvětový projekt ROK STROMU 
Usnesení č. 920/2004 (75/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavíráním smluv o reklamě pro ekologicky osvětový projekt ROK STROMU.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušných smluv.  
 
7. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ  
Usnesení č. 921/2004 (75/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled smluv uzavřených mezi obcemi a městem Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smluv o příspěvku za umístění dětí v MŠ s těmito obcemi: Řepice, Němětice, 
Pracejovice, Nová Ves, Úlehle, Drachkov 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smluv o příspěvku za umístění dětí v MŠ  
IV. Schvaluje 
pravidla pro ředitelky pro zařazování dětí do MŠ, která jsou platná od 1.9. 2004 (viz mat. č. 
75/7a) 
 
8. Zřízení informačního kiosku EUROBOD v MIC 
Usnesení č. 922/2004 (75/9) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 756/2004 ze dne 23.6. 2004 
II. Souhlasí 
se zřízením informačního kiosku EUROBOD ve vstupní hale MěÚ při MIC 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavlu Vondrysovi podpisem smlouvy 
 
9. Návštěva partnerského města Ijsselstein 
Usnesení č. 923/2004 (75/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou holandského partnerského města IJssestein delegací města ve složení Ing. 
Vondrys, p. Štrébl, sl. Kůsová, 2 dudáci a náhradník Ing. Pavel ve dnech 17. – 19. září 2004. 
V Ijsseslteinu se v tomto termínu koná Den obce, jehož součástí bude také oslava 10. výročí 
od podepsání smlouvy o partnerské spolupráci s městem Strakonice 
 
10. Vlastní podíly města k projektům mikroregionů v roce 2004 
Usnesení č. 924/2004 (75/14) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
S  vyplacením vlastního podílu k dotacím získaným prostřednictvím dvou svazků obcí,  
kterých je město členem v celkové částce 266 000 Kč a to: 

a) na úpravu povrchu cyklostezky v Dražejově – parc. č. 1269/1 v k.ú. Dražejov částku  
180 000 Kč – dotace činí 400 000 Kč a celková cena realizace bude 580 000 Kč na  
tomto úseku – realizuje Svazek obcí středního Pootaví 

b) na úpravu povrchu cyklostezky Strakonice na pozemku parc. č. 628/ 99, 6333/16,  
      635/ 1, 640/ 10 v k.ú. Nové Strakonice částku 86 000 Kč – dotace činí 200 000 Kč a  
      celková cena realizace bude 286 000 Kč na tomto úseku – realizuje Svazek obcí  
      Strakonicka 

II. Ukládá 
Odboru rozvoje převést tyto dvě částky z kapitoly Příspěvky svazkům a Program obnovy 
venkova a to: 

    a) 180 000,- Kč na účet Svazku obcí středního Pootaví  
                                        č.ú. 168 120 030 / 0300   ČSOB 
     b)   86 000,- Kč na účet Svazku obcí Strakonicka 
                                        č.ú. 185 615 545 / 0300    ČSOB 

 
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 925/2004 (75/22) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) v sobotu 21. srpna 2004 – třídní sraz – kytary, reprodukovaná hudba – pořádá 
hotel GARNET na terase a v prostorách restaurace  dne 21. 8. 2004 od 22,00 hodin do 
24,00 hodin. 

b) 15. 10., 7. 11., 3. 12., 4. 12. - Kurz společenského tance a výchovy – prodloužená – 
reprodukovaná hudba, věneček – orchestr - pořádá Taneční škola KOHOUT, Lesní 
396, Strakonice - v MěDK Strakonice a to: 
15. 10. a 7. 11. od 22,00 hodin do 23,30 hodin 
  3. 12. a 4. 12. od 22,00 hodin do 23,30 hodin 

 
12. Program delegací z partnerských měst během MDF    
Usnesení č. 926/2004 (75/23) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
program sestavený pro delegace z partnerských měst během konání MDF (26. – 29. 8.). 
II. Souhlasí 
s použitím finančních prostředků na zajištění návštěvy delegací z partnerských měst během 
MDF (dle předložené zprávy) v celkové výši do Kč 60 000,--. Finanční prostředky jsou 
vyčleněny v rozpočtu na kapitole „Reciproční fond“. 
 
13. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
 
Usnesení č. 927/2004 (75/17) 
1) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí  
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se zveřejněním záměru na pronájem NP v objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve 
Strakonicích, jedná se o  dvě místnosti pod tribunou o výměře 30 m2. 
 
Usnesení č. 928/2004 (75/17) 
2) manželé Máchovi, Strakonice – vyjádření z titulu majitele sousední nemovitosti 
I. Souhlasí  
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Strakonice, s přístavbou garáže 
s terasou u RD čp. 326, Strakonice, pro manželé Máchovi. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekty města. 
 
Usnesení č. 929/2004 (75/17) 
3) Pavel Jiřinec,  Strakonice – žádost o souhlas s výměnou dřevěných oken za plastová 
I. Souhlasí  
s výměnou dřevěných oken za plastová v bytě č. 2 v ulici Nádražní 400, Strakonice, na vlastní 
náklady žadatele pana Pavla Jiřince. 
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. 930/2004 (75/17a) 
1) Zveřejnění záměru na pronájem plochy  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem plochy pro umístění nápojového automatu v organizaci 
STARZ  Strakonice, asi 1 m2 ve vstupní hale objektu Plaveckého stadionu , ve Strakonicích  
Na Křemelce 512.  
II. Revokuje  
usnesení RM č.  736/2004 ze dne 23.6.2004, týkající se zveřejnění záměru na pronájem 
plochy v objektu Zimního stadionu ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 931/2004 (75/17a) 
2)  Drahuška Kolářová,  Strakonice – stavební úpravy v bytě 
I.Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě číslo 11 v Bezděkovské ulici čp. 433, Strakonice, spočívající 
v modernizaci koupelny – výměna zařízení a oprava vodoinstalace. 
Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatelky paní Drahušky Kolářové, 
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. 932/2004 (75/17a) 
3) Václav Kozlík, 386 01 Strakonice – stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě   Zvolenská 805 – A – 15 o velikosti  1+1, spočívající v instalaci  
zdvižného zařízení do vany . Stavební úpravy budou provedeny  odbornou firmou, na vlastní 
náklady žadatele. 
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.  
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Usnesení č. 933/2004 (75/17a) 
4) Bytový dům  č.12 Jezárky - Strakonice 
I. Rozhodla                       
zadat veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací na akci „Bytový dům č. 12 Jezárky - 
Strakonice“ jako nadlimitní 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  komisy 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                 Josef Štrébl 
ing. Jiří Treybal                                                          Václav Šrámek 
 
Usnesení č. 934/2004 (75/17a) 
5)  Rekonstrukce Kino Oko – Strakonice 
I. Rozhodla 
na základě stavebního řízení na akci „Rekonstrukce Kino Oko – Strakonice“ poskytnout 
Hotelu Bílý Vlk 5 ks bezplatných parkovacích karet použitelných na parkovišti v ulici 
Komenského – Bezděkovská v době rekonstrukce, tj. září 2004 až březen 2005 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit plnění tohoto úkolu 
 
Usnesení č. 935/2004 (75/17a) 
6) Zápis  z  otevření a vyhodnocení nabídek na zhotovení stavby:  
„Úprava povrchu cyklostezky v Dražejově, p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic.“ 
I.Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na zhotovitele stavby: „Úprava povrchu cyklostezky v Dražejově, 
p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic.“ Jako nejvýhodnější byla vybrána společnost 
Strabag, a.s. odštěpný závod 61, České Budějovice, oblast střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
s množstvím 291,5 m  při dané šíří 3 m celé konstrukce cyklotrasy za cenu 580.000,- Kč 
včetně DPH. Předmětnou stavbu realizuje Svazek obcí středního Pootaví. 
 
Usnesení č. 936/2004 (75/17a) 
7) Zápis  z  otevření a vyhodnocení nabídek na zhotovení stavby:  
 „Úprava povrchu cyklostezky – ul. Písecká – k.ú. Nové Strakonice “  
I.Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na zhotovitele stavby: „Úprava povrchu cyklostezky – ul. Písecká – 
k.ú. Nové Strakonice.“ Jako nejvýhodnější byla vybrána společnost Kohout Vladimír, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice s množstvím 73 m při dané šíří 4 m celé konstrukce 
cyklotrasy za cenu 285.714,- Kč včetně DPH. Předmětnou stavbu realizuje Svazek obcí 
Strakonicka. 
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Usnesení č. 937/2004 (75/17a) 
8) Žádost o souhlas s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o umožnění opravy sítí uzavřené dne 
7.5.2004, výměna kabelů NN na pozemcích v majetku města Strakonice p.č.dle KN 419/2, 
p.č.dle KN 441/55, p.č.dle KN 1371/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti realizací stavby 
„Strakonice – Skupova, internát – výměna kabelů NN“. 
Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – Skupova, internát – výměna kabelů NN“.   
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o umožnění opravy sítí, výměna kabelů NN na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č.dle KN 419/2, p.č.dle KN 441/55 vše v k.ú. Strakonice 
v souvislosti realizací stavby „Strakonice – Skupova, internát – výměna kabelů NN“. 
Předmětný dodatek bude rozšiřovat dotčené pozemky v majetku města Strakonice o pozemek 
p.č. dle KN 439/1 v k.ú. Strakonice. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětného dodatku č.1 dohody a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
14. Vyhodnocení zakázky na vybavení, dovybavení, montáž a dopravu nábytku do 300 
tis. Kč . 
Usnesení č. 938/2004 (75/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zakázky. 
II. Souhlasí 
s podepsáním kupní smlouvy  s firmou Truhlářství, Eva Mikešová, Čestice na vybavení, 
dovybavení, montáž a dopravu nábytku v celkové hodnotě 305.967 Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
15. Rozpočtová opatření č. 77 - 80 
Usnesení č. 939/2004 (75/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
ke schválení : 
RO č. 77 ve výši  1 870 000,- Kč 
Město Strakonice obdrželo na akci Regenerace sídliště Dukelská dotaci ve výši 5 345 tis. Kč. 
Dále obdrželo od firmy Elkost, s.r.o., finanční vyrovnání  ve výši 25 000,- Kč. 
Vzhledem k této skutečnosti je nutno změnit výši rozpočtu a způsob financování  akce takto: 
a)snížení položky ostatních nahodilých příjmů o 3 500 tis. Kč a zařazení do rozpočtu dotaci  
   ve   výši 5 345 tis. Kč a  fin. vyrovnání ve výši  25 000,- Kč.  
b) zvýšit výdaje na tuto akci o částku 1 870 tis. Kč 
Celkové výdaje na tuto akci budou po této změně ve výši  8 870 tis. Kč ( 7 mil. Kč již ve 
schváleném rozpočtu, 1 870 tis. Kč navýšení) 
RO č. 78  ve výši 5 500 000,- Kč  
Dotace na výstavbu 10 nájemních bytů do půdních prostorů v ul. Mírova čp. 774-776 a 
Husova čp. 779. 
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II. Schvaluje 
navýšení  a přesun  v rozpočtu o: 
RO č. 79 ve výši 15 000,- Kč 
Dotace  KÚ  „CD-ROM Otavské plavby“ . Dotace bude využita na hrazení služeb CD. 
RO č. 80 ve výši  50 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky dětského zastupitelstva na ŽP  - akci „ Rok Stromu“.   
III. Ukládá: 
Odboru finančnímu  RO  č. 77 a  78  předložit ke schválení nejbližšímu  ZM  a  RO č. 79 – 80 
provést . 
 
16. DPS – přidělení bytu 
Usnesení č. 940/2004 (75/16) 
Rada města po projednání 
I.  Revokuje 
usnesení Rady města č. 806/2004 ze dne 14.7.2004  týkající se přidělení  bytu č.  A34,   I. 
kategorie ve II. patře domu s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 1283 ve Strakonicích I po 
panu Evženu Rybákovi,  paní Martě Šarossyové, Strakonice II  
II   Souhlasí 
s přidělením bytu č. A34, I. kategorie ve II. patře domu  s pečovatelskou službou v ul. 
Rybniční 1283 ve Strakonicích I po paní Martě Šarossyové  paní Blaženě Kvěchové, bytem 
Strakonice  
s přidělením  bytu č. B16 I. kategorie v přízemí domu s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 
1283 ve Strakonicích I po panu Janu Ryndovi, panu Václavu Urbanovi, Strakonice I  
III.  Ukládá 
sociálnímu odboru a majetkovému odboru 
zajistit veškeré náležitosti týkající se předání bytů o vel. garsoniéra v čp. 1283  
ul. Rybniční   ve Strakonicích I  paní Blaženě Kvěchové a panu Václavu Urbanovi  
IV. Pověřuje  
p. starostu  podpisem smluv o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 
1283 Strakonice I 
 
17. Činnost Záchranné stanice živočichů Makov a Ekocentra Makov a poskytnutí 
finančních prostředků   
Usnesení č. 941/2004 (75/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informace o činnosti Záchranné stanice živočichů a Ekologického centra Makov  
I. Souhlasí  
s uvolněním 50.000,- Kč pro její činnost v roce 2004, přičemž částka bude uhrazena 
z kapitoly MěÚ Strakonice, odboru ŽP. 
 
18. MěKS – zrušení výběrového řízení „Výběr dodavatele pódia na hradním nádvoří“ 
Usnesení č. 942/2004 (75/21) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zrušení výběrového řízení na dodavatele nového pódia na hradním nádvoří. 
II. Nesouhlasí, 
aby finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč zůstaly na účtu MěKS Strakonice až do vypsání 
nového výběrového řízení  
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19. A) LIMEX CB a.s. – DD Jezárka – oprava omítky ve styku s terénem na objektu 
Usnesení č. 943/2004 (75/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním  zakázky společnosti PROTOM Strakonice na opravu omítky ve styku s terénem 
na části objektu DD Jezárka Strakonice dodávaného Vojenskými stavbami a.s. Praha 
v konkurzu za cenu 363.894,-Kč včetně DPH 19% v provedení uvedeném ve specifikaci 
přiloženého rozpočtu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené smlouvy 
 
B) MěÚSS - schválení  použití finančních prostředků z  rezervního fondu  organizace  na   
     provedení  oprav venkovních omítek  v Domově důchodců  Rybniční   
Usnesení č. 944/2004 (75/20a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na   využití finančních prostředků  z  rezervního fondu MěÚSS Strakonice 
v  objemu  363 894,-- Kč k  provedení oprav venkovních opadávajících omítek. 
II. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice zajistit realizaci schváleného návrhu  
 
20. LIMEX – komise na zadavatele obchodní veřejné soutěže na zajištění zhotovitele 
stavby : ZŠ Povážská Strakonice  
Usnesení č. 945/2004 (75/24) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
sedmičlennou hodnotící komisi, která zároveň bude i komisí pro otevírání obálek včetně 
náhradníků na vyhodnocení obchodní veřejné soutěže na  zajištění zhotovitele stavby ZŠ 
Povážská Strakonice  takto :  
 
Číslo 

 
Člen  komise 

 
Náhradník 

 
1 

 
     Ing. Pavel Vondrys    ( Město  Strakonice) 

 
       Zdeňka Tomšovicová 

 
2 

 
     Václav  Šrámek  ( člen zastupitelstva Města ST)   

 
      Ing. Jiří Treybal 

 
3 

 
     Jaroslav Blovský      (zástupce MěÚ Blatná) 

 
      Ing. Jaromír Zeman 

 
4 

 
     Ing. Janče  Milan      ( zástupce MěÚ Vimperk) 

 
     Ing. Oldřich Švehla 

 
5 

  
     Ing. Petr Švarc         ( rozpočtář) 

 
     Roman Polišenský 

 
6 

 
     Ing. Jana Nárovcová     ( maj.odbor MěÚ ST) 

 
     Bc. Lukáš  Srb 

 
7 

 
     Iral Jiří       ( zástupce Hospodářské komory ST)    

 
     Ing. Miloš Haiser      

 
21. Žádost o finanční příspěvek - Ing. Králík, SK Cyklo- Macner Strakonice 
Usnesení č. 946/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-Kč p. Ing. Králíkovi, SK Cyklo – Macner 
Strakonice na Mistrovství světa v triatlonu Ironman Hawai, který se koná 16. října 2004 
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22. Dopis od fa Fezko - povodně 
Usnesení č. 947/2004  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis od fa Fezko ze dne 9.8. 2004 týkající se povodní a navýšení pravobřežní hráze řeky 
Otavy 
 
23. Objednávková doprava Sídliště – Starý Dražejov 
Usnesení č. 948/2004 (75/26)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zavedením autobusové dopravy navazující na MHD v trase zastávka Sídliště – zastávka 
Starý Dražejov a zpět. Tato doprava bude zavedena v pracovní dny se zkušební dobou od 
1.9.2004 do 11.12.2004, v časové poloze s odjezdem ze Sídliště v 15,40 h, v částce max. do 
29.000,- Kč vč. DPH, bude hrazeno z kapitoly MHD. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem objednávky s ČSAD STTRANS a.s. 
 
24. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 949/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navrhovaným řešením přeložky el. energie včetně naspojkování kabelu NN přes dotčený 
pozemek p.č. dle KN 2840 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby: „Přípojka NN 
pro LIDL Strakonice“ Strakonice I, ul. Ellerova. Dotčený pozemek p.č. dle KN 2840 v  k.ú. 
Strakonice bude po dokončení prováděných prací uveden  do náležitého technického stavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Ivana Říhová       Zdeňka Tomšovicová 
člen RM        místostarostka 


