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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 76. jednání Rady města Strakonice 
konané 1.9. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Joza, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička, ing. Šíp  
                      ing. Seknička – tajemník 
Omluveni:    ing. Pavel, místostarosta 
 
Program: 
 
1. Přesun finančních prostředků z odboru rozvoje na akci odboru ŽP „Rok stromu“ 

                       Usnesení č. 950/2004  
2. Výtisk a distribuce vlastních samolepek „Nevhazujte letáky do schránky“ 

                       Usnesení č. 951/2004  
3. Vyhodnocení poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace stavby    
    ,,Kompostárna Strakonice“     

                       Usnesení č. 952/2004  
4. Evropský den bez aut 

                       Usnesení č. 953/2004  
5. Dohoda o skončení nájmu NP s pronajímatelem RE INVESTMENT TRUST, a.s.  

                       Usnesení č. 954/2004  
6. Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků  

                       Usnesení č. 955/2004  
7. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za I. pololetí r. 2004 

                       Usnesení č. 956/2004  
8. Použití finančních prostředků na přechodné krytí zbývajících 10 % státní dotace ze   
    SFŽP na akci ,,Zprůtočnění a regenerace Mlýnského náhonu 

                       Usnesení č. 957/2004  
9. Příspěvek na děti v mateřských školách - obec Sousedovice    

                       Usnesení č. 958/2004  
10. Úprava nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Str.“ 

                       Usnesení č. 959/2004  
11. Žádost okresního klubu OLDSKAUT       

                       Usnesení č. 960/2004  
12. Majetkové záležitosti     

               Usnesení č. 961/2004 - 971/2004 
13. Bytové záležitosti      

               Usnesení č. 972/2004 – 973/2004 
14. Tradiční Václavská pouť - vystoupení hudebních a pěveckých souborů   

                       Usnesení č. 974/2004  
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Zahájení jednání 
   76. 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. 
 
1. Přesun finančních prostředků z odboru rozvoje na akci odboru ŽP „Rok stromu“ 
Usnesení č. 950/2004 (75/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
RO č. 85 ve výši 70 000,- Kč -  přesun finančních prostředků z odboru rozvoje, projekty 
architekta města na akci „ROK STROMU“ odboru ŽP 
 
2. Výtisk a distribuce vlastních samolepek „Nevhazujte letáky do schránky“ 
Usnesení č. 951/2004 (76/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výtiskem a distribuci vlastních samolepek „Nevhazujte letáky do schránky“ a začlenění této 
činnosti do ekologicky osvětového projektu „ROK STROMU“. 
 
3. Vyhodnocení poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace stavby    
    ,,Kompostárna Strakonice“     
Usnesení č. 952/2004 (76/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výsledkem poptávkového řízení na cenu v místě obvyklou na vypracování projektové 
dokumentace  na stavbu ,,Kompostárna Strakonice,, 
1. pořadí Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice 
2. pořadí BULDING-INVESTMENT, s.r.o.,  PK,  Palackého náměstí 1090, Strakonice 
3. pořadí REKKA s.r.o., Novohradská 3, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy  o dílo s firmou Atelier Penta, spol. s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
vypracování projektové dokumentace na stavbu ,,Kompostárna Strakonice,, za cenu 260 610,- 
Kč, včetně DPH 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
IV. Bere na vědomí 
krytí finanční prostředků na vypracování výše uvedeného projektu a to částkou 70 000,- Kč z 
kapitoly životního prostředí - projekt kompostárna 
V. Souhlasí 
s uvolněním finanční částky ve výši 190.610,- Kč z kapitoly projekty na dofinancování 
nákladů na vypracování projektu 
 
4. Evropský den bez aut 
Usnesení č. 953/2004 (76/3) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
se zapojením  města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“. 
II. Souhlasí  
s finanční podporou dne bez aut - v rámci akce „Ve městě bez mého auta“, tj. uhrazením 
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nákladů na bezplatný provoz MHD dne 22.9.2004 ve výši cca 10.000,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu ing. Pavla Vondryse podpisem „Charty 2004“, vyhlášenou MŽP s cílem zlepšení 
životního prostředí 
 
5. Dohoda o skončení nájmu NP s pronajímatelem RE INVESTMENT TRUST, a.s.  
Usnesení č. 954/2004 (76/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o skončení nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem                   
RE INVESTMENT TRUST, a.s. a nájemcem město Strakonice ke dni 31.3.2004 v souvislosti 
s přechodem oddělení státní sociální podpory pod Úřad práce ve Strakonicích. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  dohody o skončení nájmu v předloženém znění. 
 
6. Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků  
Usnesení č. 955/2004 (76/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcemi ve 
správním obvodu města Strakonice, a to Kraselov a Nebřehovice. Na základě těchto smluv 
budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat pro orgány těchto obcí uvedenou část 
přenesené působnosti, neboť město Strakonice je schopno svými orgány zabezpečit výkon 
státní správy pro orgány těchto obcí. Město Strakonice bude tuto činnost zajišťovat za úhradu 
nákladů ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv  
 
7. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za I. pololetí r. 2004 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila ing. Šochmanová 
Usnesení č. 956/2004 (76/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za I. pololetí r. 2004 
II. Ukládá 
finančnímu odboru předložit rozbor  k projednání a schválení nejbližšímu zastupitelstvu města 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
8. Použití finančních prostředků na přechodné krytí zbývajících 10 % státní dotace ze   
    SFŽP na akci ,,Zprůtočnění a regenerace Mlýnského náhonu" 
Usnesení č. 957/2004 (76/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
schválit RO č. 83 ve výši  480 800,- Kč – dočasné použití finančních prostředků na 
přechodné krytí zbývajících 10 % státní dotace ze SFŽP na akci ,,Zprůtočnění a regenerace 
Mlýnského náhonu", která bude městu Strakonice vrácena. Bude kryto z VHČ – bytové 
hospodářství s tím, že pokud do konce roku město obdrží dotaci z SFŽP na výše uvedenou 
akci mohou být finanční prostředky použity k úhradě jiných výdajů. 
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9. Příspěvek na děti v mateřských školách - obec Sousedovice    
Usnesení č. 958/2004 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s umístěním dětí z obce Sousedovice v MŠ zřizovaných městem Strak., při složení příspěvku  
2.500,- Kč na jedno dítě, po umístění dětí z obcí, které uhradily částku 5.000,- Kč 
II. Ukládá 
oddělení školství informovat o usnesení RM obec Sousedovice 
 
10. Úprava nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě St.“ 
Usnesení č. 959/2004 (76/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženou změnou přílohy č.1 (Sazebník poplatků za parkování) „O místní úpravě 
silničního provozu ve městě Strakonice“  
 
11. Žádost okresního klubu OLDSKAUT       
Usnesení č. 960/2004 (76/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím propagačních a dárkových předmětů z prezentace města pro účastníky setkání 
Oldskautů Jihočeské župy, konaného 6. září 2004 pro cca. 60 osob. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje připravit požadované drobné propagační a dárkové předměty dle dopor. RM. 
 
12. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 961/2004 (76/10a) 
1)  Uzavření dohody o opravě povrchů po uložení plynovodu v ulici Tisová a Vodárenská  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o opravě povrchů po uložení plynovodu v ulici Tisová a Vodárenská 
mezi firmou MORAVSKÝ PLYNOSTAV, a.s. a městem Strakonice, jejímž účelem je 
poskytnutí částky firmou MORAVSKÝ PLYNOSTAV, a.s. na opravu komunikací 
Vodárenská, Tisová v rozsahu 250 m2 ve výši 74 375,- Kč včetně DPH 19 %. Tímto 
způsobem je ukončena reklamace povrchů ve výše uvedených ulicích uplatňovaných 
v souvislosti s realizací stavby : „STL plynovody – Strakonice – Za Rájem“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
Usnesení č. 962/2004 (76/10a) 
2)   Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1107/1 – PK1331, PK601 v   katastrálním území  Dražejov u Strakonic  souvislosti s realizací 
stavby „Dražejov, kabel NN p. Pech, p. Šín, p. Pilný“ 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 1107/1 – 
PK1331, PK601 v   katastrálním území  Dražejov u Strakonic pro připojení nových odběrů el. 
energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Usnesení č. 963/2004 (76/10a) 
3) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Pod Kuřidlem přes pozemek p.č. dle KN 
1050/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 1050/36 v k.ú. Dražejov u Strakonic.Žadatel: Ramon Herman, Strak. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Pod Kuřidlem přes pozemek p.č. dle KN 1050/9 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
1050/36 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  
policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.      
 
Usnesení č. 964/2004 (76/10a) 
4) Žádost o povolení  vybudování zpevněného chodníku k objektu č.p.166 v ul. Lidická, 
Strakonice. Chodník by zajišťoval bezbariérový přístup z ul. Hradební do suterénu objektu 
č.p.166 , kde je situován byt, bar pro 25 osob a nouzový východ z prodejny potravin v přízemí. 
Chodník je situován na pozemku p.č. dle KN 46/1 v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice. Žadatelé: Qvang Du Zran a Thu Huong Phan Thi v zastoupení Zdeněk Bálek, 
Horní Planá. 
I. Nesouhlasí 
s povolením vybudování zpevněného chodníku k objektu č.p.166 v ul. Lidická, Strakonice na 
pozemku p.č. dle KN 46/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice.  
 
Usnesení č. 965/2004 (76/10a) 
5) 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 1371/51 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel: Ing. Antonín Kurc, Klatovy v zastoupení  Ing. Luboš Kadaně,   K-projekt, 
Zámek l, 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 1371/51v k.ú,Strakonice.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.      
  
Usnesení č. 966/2004 (76/10a) 
6) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 614/14 v k.ú.  Přední Ptákovice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 93/3, 93/4, 93/5, 93/20 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Žadatel: Oberreiter Jiří,  Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením  sjezdu z místní komunikace p.č dle Kn 614/14 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku 
města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 93/3, 93/4, 93/5, 93/20 v k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti s novostavbou rodinného domu. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 967/2004 (76/10a) 
7) Žádost o souhlas s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: 
„Novostavba a stavební úpravy komunikace Strakonice – Habeš. Žadatel: Stavby silnic a 
železnic, a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Planá 72, České Budějovice  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „ Novostavba a 
stavební úpravy komunikace Strakonice – Habeš. Předmětný dodatek č.1 bude upravovat cenu 
díla a to navýšením o 177.047,- Kč bez DPH, dále úprava termínu dokončení realizace na 
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termín do 24.9.2004.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
Usnesení č. 968/2004 (76/10a) 
8) Žádost o revokaci usnesení č. 640/2004 v souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene práva chůze a průjezdu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. st. 497 
v k.ú. Nové Strakonice ve prospěch vlastníků bytů v bytovém domě Dukelská č.p. 169, 
Strakonice. Žadatel: MUDr. Otílie Vlasáková,  Strakonice 
I. Bere na vědomí 
Připomínky obyvatel domu č.p. 203 ul.Klostermanova 
II. Trvá  
na usnesení č. 640/2004 ze dne 2.6.2004, týkající se uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva chůze a průjezdu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. st. 497 v k.ú. 
Nové Strakonice ve prospěch vlastníků bytů v bytovém domě Dukelská č.p. 169, Strakonice.  
 
Usnesení č. 969/2004 (76/10a) 
9) Nájemci domu č.p. 1255 v ul. Obránců míru - Žádost o opravu střechy a zastřešení 3 
balkonů ve 4 patře. 
I. Nesouhlasí  
s opravou střechy a zastřešením 3 balkonů v domě č.p. 1255 v ul. Obránců míru. 
 
Usnesení č. 970/2004 (76/10a) 
10) Iva Tisotová, Strakonice - Žádost o splátkový kalendář v souvislosti s vybudováním 1 
parkovacího místa (Smlouva o vybudování parkovacích míst – fond parkovišť). 
I. Nesouhlasí  
se splátkovým kalendářem v souvislosti s výstavbou parkovacího místa na základě smlouvy o 
vybudování parkovacích míst uzavřené mezi městem Strakonice a paní Ivou Tisotovou, 
Strakonice.   
 
Usnesení č. 971/2004 (76/10a) 
11) NP v objektu  Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice   
I. Souhlasí 
- s revokací usnesení RM č. 575/2004 ze dne 19.5.2004, týkajícího  se uzavření dohod o 
ukončení účinnosti smluv uzavřených  s p. Březinovou 
II. Souhlasí  
s vypovězením nájemních smluv uzavřených s p. Březinovou na pronájem NP ve SH 
Strakonice a pozemku před SH Strakonice  
III. Trvá 
na usn. RM č. 734/2004 ze dne 23.6.2004, týkajícím se souhlasu s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem NP v objektu SH Strakonice  s p. Jitkou Chvalovou.  
 
13. Bytové záležitosti      
Rada města po projednání 
Usnesení č. 972/2004 (76/13) 
1/9/2004 Obsazení uvolněné bytové jednotky v č.p. 75//Str.II, ul. Bezděkovská   
I. Rozhodla 
obsadit uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+3, č.b.006, v č.p. 75/Str.II, ul. Bezděkovská 
dle pravidel pro byty nad 50 m2. (tzn. nabídkou do nájmu, tzv. obálkovou metodou) 



 7

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. 973/2004 (76/13a) 
2/9/2004 Obsazení  uvolněné bytové jednotky v  č.p. 1238/Str.I, v ul. Mládežnická    
I. Rozhodla 
obsadit  uvolněnou  bytovou jednotku o velikosti 1+4, č.b. 13, v č.p. 1238/Str.I, ul. 
Mládežnická  přímým prodejem do osobního vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb. v platném znění,  
na základě nejvyšší nabídky.    
II. Ukládá  
odboru majetkovému, zveřejnit nabídku prodeje b.j.  na úřední desce a ve Zpravodaji města.   
 
14. Tradiční Václavská pouť - vystoupení hudebních a pěveckých souborů   
Usnesení č. 974/2004 (76/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vystoupeními hudebních a pěveckých sborů, které působí ve městě Strakonice, při 
Václavské pouti v sobotu dne 25. září 2004 od 10 do 18 hodin v prostoru před budovami 
Komerční banky a Základní školy Velké náměstí. 
II. Ukládá  
odboru rozvoje: 
- zajistit program, uvedený v příloze  
- projednat s vedením Technických služeb instalaci podia 
- zajistit občerstvení v uvedeném prostoru. 
III. Schvaluje  
RO č. 81 ve výši 20.000,- Kč - navýšení položky příspěvky kultura. Toto RO bude v příjmech 
kryto z položky místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Václavská pouť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


