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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 79. jednání Rady města Strakonice 
konané 22.9. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta ;  pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp, PhDr. Říhová  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1) Pronájem zábradlí, sloupů veřejného osvětlení apod. pro umístění reklamních zařízení 

                       Usnesení č.1077/2004  
2) Azylový dům - Prodloužení ubytování   

                       Usnesení č.1078/2004  
3) Pořízení DDHM, DHM – Šmidingerova knihovna 

                       Usnesení č.1079/2004  
4) Rozpočtové opatření 

                       Usnesení č.1080/2004  
5) Nákup výpočetní techniky 

                       Usnesení č.1081/2004  
6) SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora  

                       Usnesení č.1082/2004  
7) Zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2004 - STARZ 

                       Usnesení č.1083/2004  
8) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

                       Usnesení č.1084/2004  
9) Majetkové záležitosti 

       Usnesení č.1085/2004 - č.1092/2004 
10) Bytové záležitosti 

       Usnesení č.1093/2004- č.1109/2004 
11) STARZ  - posílení investičního fondu z fondu rezervního   

                       Usnesení č.1110/2004  
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   79. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,35 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) Pronájem zábradlí, sloupů veřejného osvětlení apod. pro umístění reklamních 
zařízení 
Usnesení č.1077/2004 (79/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice 
žadatelům pro umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně 
závazné vyhlášky města Strakonice o místních poplatcích. Nájemné činí 10,- Kč za každý i 
započatý m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu 
(celková doba nájmu může činit nejvýše 29 dnů). Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně. 
Nájemné bude v plné výši uhrazeno před započetím užívání předmětu nájmu. 
Uzavření této nájemní smlouvy nenahrazuje příslušné povolení MěÚ – odboru dopravy. 
II. Pověřuje  
příslušné zaměstnance města Strakonice zařazené do MěÚ - odboru dopravy uzavíráním 
ústních nájemních smluv dle bodu I. 
 
2) Azylový dům - Prodloužení ubytování   
Usnesení č.1078/2004 (79/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1. 10. 2004   do  30. 11. 
2004   paní  Heleny Irdzové, p. Ilony Tótové, p. Dáši Mojenové. p. Zdeňka Loužeckého, p. 
Josefa Pitelky 
II. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě p. Mileny Bledé  od  1. 10. 2004  do  31. 10. 2004 
III. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou od 1.10.2004 do 30.11.2004  
s paní p. Helenou Irdzovou, p. Ilonou Tótovou, p. Dášou Mojenovou, p. Zdeňkem Loužeckým  
a p. Josefem Pitelkou   
IV. Ukládá 
sociální odboru uzavřít dodatek ke smlouvě na dobu určitou  od 1.10.2004 do 31.10.2004   
s paní Milenou Bledou 
V. Pověřuje 
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
3) Pořízení DDHM, DHM – Šmidingerova knihovna 
Usnesení č.1079/2004 (79/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pořízením 1 ks PC v hodnotě do 23 000,- Kč a 1 ks Switsch AT 8024 (rozvodný panel pro 
strukturální kabeláž) v hodnotě do 12.000,- Kč. Pořízení bude hrazeno z provozních 
prostředků. 
 
4) Rozpočtové opatření 
Usnesení č.1080/2004 (79/5,79/5a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje: 
RO č. 99  ve výši 150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků  z investiční akce „Oprava WC ZŠ Dukelská“ na opravy a 
havárie mateřských škol. 
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RO č. 100 ve výši 150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků  z investiční akce „Oprava WC ZŠ Dukelská“ na opravy a 
havárie  budov v majetku města. 
I. Doporučuje ZM schválit 
RO č. 101 ve výši 210 000,- Kč 
PO  STARZ  žádá  o   přesun   finančních  prostředků   určených k  financování provozních   
nákladů  na dotaci  investic. Dotace bude použita na dofinancování investiční akce „Stavební 
úpravy restaurace Palermo“ na zimním stadionu.  
RO č.102 ve výši 530 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu  na zajištění regionálních funkcí ve III. čtvrtletí 2004. 
RO č. 103 ve výši 1 000 000,- Kč 
Přesun  nevyčerpaných  finančních   prostředků z akce  „Oprava  kanalizace  Holečkova, 
Prácheňská a Krátká“   na  posílení  investic -  silnic. Akce „Oprava kanalizace Holečkova, 
Prácheňská a Krátká“ byla navýšena   o   RO č. 15 usnes. ZM 342 ze dne 10.3.2004, kde 
případné čerpání bylo podmíněno projednáním dodatku ke smlouvě o dílo. 
II. Ukládá 
Odboru finančnímu  RO č. 99 a 100 provést a RO  č. 101 a 102 a 103  předložit ke schválení 
nejbližšímu  ZM         
 
5) Nákup výpočetní techniky 
Usnesení č.1081/2004 (79/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Zakoupení 15 ks počítačů a 1 tiskárny s printserverem pro doplnění potřeb úřadu  a nahrazení 
zastaralých počítačů od firmy Orion  Computer s.r.o. za cenu 283.348 Kč 
 
6) SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora  
Usnesení č.1082/2004 (79/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem části Beranova dvora SK Strakonice a to ve dnech 25.9. 2004 a 
26.9. 2004 za účelem zajištění parkování v době Václavské pouti 
 
7) Zvýšení limitu prostředků na platy na rok 2004 - STARZ 
Usnesení č.1083/2004 (79/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zvýšením limitu prostředků na platy pro rok 2004 pro STARZ Strakonice o 952 tis. Kč 
z důvodu rozšíření provozu od 1. 1. 2004 o další střediska (fotbalové hřiště Křemelka, 
fotbalové hřiště a sportovní hala na Sídlišti), tj zvýšený limit činí 8 685 tis. Kč. Toto zvýšení 
bude hrazeno z prostředků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2004. 
II. Souhlasí 
se zvýšením počtu pracovníků o  8 
 
8) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č.1084/2004 (79/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
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pořádku  
a) 24. září 2004 - Benefiční koncert  – živá hudba – soubor skupin, pořádá  Oblastní 

charita, Sousedovice 40 - v DANCING UNO, Písecká 408 dne 24. září 2004 od 22,00 
hodin do 2, 00 hodin následujícího dne 

b) od září 2004 – 30. září 2005 - DISCO – reprodukovaná hudba, pořádá Jiří Pála 
v DANCING UNO, Písecká 408, denně od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího 
dne po dobu jednoho roku 

c) od září 2004 – 30. září 2005 – taneční večery, hudba k poslechu, DISCO – živá 
hudba, reprodukovaná hudba, DISCO – Mareš – pořádá Rita Sichingerová, Hradní 
sklípek, Zámek 1, Strakonice a to: 
každou středu a pátek – DISCO 
každou sobotu – živá hudba 
každé úterý a čtvrtek – reprodukovaná hudba 
tj.vždy ve dnech úterý až sobota od 22, 00 hodin do 2,00 hodin následujícího dne po 
dobu jednoho roku   

d) od 1. října 2004 – do 31. prosince - reprodukovaná hudba v DANCE CLUBU 
INFERNO – pořádá M – HAI PLUS, s.r.o. a to: 
všední dny: 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne 
pátky, soboty a svátky: od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne 

 
9) Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č.1085/2004 (79/7) 
1) Ukončení pronájmu NP v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 ve Strakonicích  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi  p. Olgou Vorudovou  a  městem Strakonice 
dne 31.8.2001 na pronájem NP v přízemí objektu Kosmonautů 1266 ve Strakonicích, 
dohodou ke dni  30.9.2004. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem NP v přízemí objektu Kosmonautů 1266, Strakonice o 
výměře 73,70 m2, jedná se o NP provozované jako restaurace se skladem, s tím, že nájemce 
v případě nutnosti zajistí potřebné úpravy  na základě požadavků Krajské hygienické stanice 
Č.Budějovice, územního pracoviště Strakonice.  
 
Usnesení č.1086/2004 (79/7) 
2) Žádost p. Jana Schneedorfera  
I. Souhlasí 
s odečtením nákladů proinvestovaných na vybudování odpadní výlevky v pronajatém NP 
v objektu U Markéty 57 ve výši 22.496,- Kč  nájemci p. Janu Schneedorferovi z nájemného 
na r. 2004.  
 
Usnesení č.1087/2004 (79/7a) 
1)  Rozšíření dodávky stavby „Komunikace Bavorova, Katovická, Strakonice“- dodatek 
I. Souhlasí 
S vícepracemi stavby a s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Komunikace Bavorova, 
Katovická, Strakonice“ s  firmou Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast 
Střed, Pražská 313, Písek, za cenu 1 259 763,-  Kč včetně DPH a prodloužení termínu 
dokončení do 10.11.2004. 
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II. Pověřuje 
Starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
Usnesení č.1088/2004 (79/7a) 
2)  Žádost o povolení uložit přípojku plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 320/1  v katastrálním území  Přední Ptákovice. Žadatel: Mgr. Vladimír Švehla, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uložením přípojky plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1  pro 
připojení rodinného domu č.p. 500 v ul. Ptákovická  na pozemku p.č. dle KN st. 458 vše  
v k.ú. Přední Ptákovice,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č.1089/2004 (79/7a) 
3) Pan Josef Pelán,  Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě Obránců míru 1255, Strakonice – pan Josef Pelán. Stavební úprava 
spočívá ve výměně stávajícíh dřevěných oken za okna plastová, stejných rozměrů. 
Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu a arch. města. 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.1090/2004 (79/7a) 

4) Úprava Zásad prodej bytů schválených dne 9.5.2001 a 16.6.2004. 
I. Doporučuje ZM 
změnu číslování v čl. VII.zásad prodeje bytů  takto: 
VII. 
Způsoby splácení prodejní ceny 
Při prodeji bytů (domů) Městské zastupitelstvo rozhodlo o způsobu splácení prodejní ceny 
takto: 

1. Zaplacení celé částky při podpisu kupní smlouvy - kupujícímu bude poskytnuta sleva z 
ceny dle čl.VI.a) ve výši 10 %. 

2. Zaplacení zálohy ve výši 40 % z ceny dle čl.VI. (100 % odhadní ceny) při podpisu 
smlouvy a splácení zbytku kupní ceny formou rovnoměrných měsíčních splátek, a to 
v časovém horizontu max. 7 let od uzavření kupní smlouvy, a to dle požadavku 
kupujícího.Umožnění splátek zbytku kupní ceny bude smluvně řešeno navyšováním 
nesplaceného zbytku kupní ceny vždy o 1,5 násobek koeficientu inflace měřeného indexem 
spotřebitelských cen za každý rok, kdy bude zbytek kupní ceny splácen. 

Byt bude převeden do vlastnictví kupujícího po uhrazení 40 % z kupní ceny, přičemž doplatek 
kupní ceny bude zajištěn zástavním právem a možností odstoupení od smlouvy v případě 
nedodržení splátek. Kupující bude smlouvou zavázán, aby do úplného zaplacení kupní ceny 
nepřevedl byt na jinou osobu. Porušení této povinnosti bude sankcionováno smluvní pokutou 
ve výši 50 % nesplacené kupní ceny zbývající k doplacení porušení smluvní povinnosti byt 
nepřevést na jinou osobu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany města bude kupující 
sankcionován smluvní pokutou ve výši 200 % nájemného, které by kupující uhradil za období 
od převodu vlastnictví k předmětnému bytu od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy pokud 
by zůstal nájemcem předmětného bytu. Smluvní pokuta bude započtena vůči případným 
nárokům kupujícího. 
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Usnesení č.1091/2004 (79/7a) 
5) Prodej pozemků v lokalitě Jezárka – Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
I. Souhlasí 
nahradit  částečně znění budoucí kupní smlouvu, týkající se  prodeje pozemků v lokalitě 
Jezárka,  v části B,1.a)b) novým termínem a to   

• budoucí kupující se zavazuje nejpozději do 2 let (bude uvedeno datum 
v závislosti na schváleném prodeji)   zahájit výstavbu rodinného domku na 
pozemku, který je předmětem budoucí kupní smlouvy 

• budoucí kupující se zavazuje  do 5-ti let  (bude uvedeno datum)  dokončit stavbu 
předmětného rodinného domku a nejpozději do 5-ti let  (bude uvedeno datum)   
předložit budoucímu prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na tuto 
stavbu. Za dokončení stavby se považuje nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí na uvedenou stavbu. 

 
Usnesení č.1092/2004 (79/7a) 
6) Žádost o uzavření smlouvy  smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku 
p.č. dle KN 715/1 k.ú. Nové Strakonice, uzavření smlouvy zřízení práva věcného břemene na 
pozemcích p.č. dle KN 715/1 k.ú. Nové Strakonice 
Žadatel ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
RM v souvislosti s realizací stavby "Strakonice, Městská policie –TST – optický kabel" 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č. 
dle KN 715/1 k.ú. Nové Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem uložení 
optického kabelu. Věcné břemeno se zřizuje částkou 1.100,-Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 715/+ k.ú. 
Nové Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem uložení optického kabelu 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv 
 
10) Bytové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č.1093/2004 (79/1) 
1/9/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu startovací b.j.) b.j.  o vel. 1+1, č.b. 
008 v č.p. 205 ul. Stavbařů ve Strakonicích II, - žádost  Hany a  Martina Polákových  Str.II,  o 
výměnu startovacího bytu 
I. Rozhodla 
a) vyhovět žádosti jmenovaných a uzavřít s Martinem Polákem a Hanou Polákovou smlouvu 
o nájmu startovacího bytu o vel. 1+1 č.b. 08 v ul. Stavbařů  205. 
b) ukončit stávající nájemní poměr k startovací b.j. o vel. garsoniéra  v č.p. 206/Str.I před 
uzavřením smlouvy o nájmu bytu.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému:  
a)  uzavřít s jmenovanými dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu startovacího bytu a pověřuje starostu jejich 
podpisy.  
 
Usnesení č.1094/2004 (79/1) 
2/9/2004  Ing. Roman Hanuš, Str.I, (Michaela Hanušová, Str., manž.) žádost 
 o uzavření smlouvy v souladu s usn. RM č. 1097/2003, 030903.      /Posádková správa ST/ 
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I. Rozhodla 
a) uzavřít s Ing. Romanem Hanušem dohodu  o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající b.j.  
b) uzavřít s Ing. Romanem Hanušem a Michaelou Hanušovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 
1+4, v I. patře domu, č.b. 002  v č.p. 1230/Str.I, v ul. Kosmonautů v souladu s přijatým  
usnesením  RM č. 234/1999, 990529 a usn. 1097/2003, 030903.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít dohodu o  ukončení účinnosti smlouvy a  
uzavřít s jmenovanými smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu jejich podpisy.  
 
Usnesení č.1095/2004 (79/1) 
3/9/2004 Kristina Kubičková, Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu Kristině Kubičkové, Str.II, k  b.j. 1+3, č.b. 010.             
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č.1096/2004 (79/1) 
4/9/2004  Lucie Chmelová, Str.I, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu Lucii Chmelové Str.I, k b.j. 1+3 č.b. 009.            
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č.1097/2004 (79/1) 
6/9/2004 Ernis Chotkaraev, Havířov, žádá  o přidělení integračního  bytu pro jeho rodinu 
7/9/2004   Alvina Valenkova, Integrační azylové středisko Jaroměř, žádá o přidělení bytu  
I. Bere na vědomí  
stanovisko bytové komise s odkazem na stávající platná pravidla 
 
Usnesení č.1098/2004 (79/1) 
8/9/2004  Ing. Filip Novotný, Str.II, b.j. 1+2, (4 osoby) maj. město ST),  
Michal Panuška, Str.II, b.j. 1+3(2 osoby) maj. město ST, žádost o schválení dohody  
o výměně bytových jednotek dle 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: Ing. Filipu Novotnému a Petře Novotné Str.II, k b.j. 1+2, č.b. 006 
s Michalem Panuškou, Str.II, k b.j. 1+3, č.b. 010. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít Ing. Filipem Novotným a Petrou Novotnou dohodu o ukončení účinnosti smlouvy 
ke stávající bytové jednotce. 
b) uzavřít s Ing. Filipem Novotným a Petrou Novotnou smlouvu o nájmu bytu na základě 
výměny bytů. 
c) uzavřít s Michalem Panuškou dohodu o ukončení účinnosti smlouvy ke stávající bytové 
jednotce. 
d) uzavřít s Michalem Panuškou  smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytů. 
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Usnesení č.1099/2004 (79/1) 
9/9/2004  Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) b.j. o vel. 1+1, nást. 77/Str.II, 
ul. Bezděkovská  
I. Rozhodla 
uzavřít s Pavlínou Krátkou smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1, č.b. 019 v č.p. 77/Str. II, v ul. 
Bezděkovská..  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím 
podpisem.  
 
Usnesení č.1100/2004 (79/1) 
10/9/2004  Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) b.j.  o vel. garsoniéra  nást. 
205/Str.II,  ul. Stavbařů   
I. Rozhodla 
uzavřít s Petrou Hrdinovou Str., smlouvu o nájmu bytu o vel. garsoniéra, č.b. 020 v č.p. 
205/Str. II, v ul. Stavbařů.  
II. Ukládá  
odboru maj., úseku bytovému uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č.1101/2004 (79/1) 
11/9/2004  Stanislava Chvostová, Str.I, žádost o přidělení bytu 
I. Rozhodla  
souhlasit s návrhem bytové komise a  vyzvat Stanislavu Chvostovou Str., k podání žádosti o 
nájem bytu a zařadit jí  do seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2 . 
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat jmenovanou o rozhodnutí rady města. 
 
Usnesení č.1102/2004 (79/1) 
12/9/2004  Lenka Uhlíková, Str.II, náj. b.j.1+1 žádá o souhlas s podnájmem bytu pro Daniela 
Rajnocha  
I. Rozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemci Lence Uhlíkové,  Str.II,  
pro  Daniela Rajnocha Str.I,  (1 osobu) 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.1103/2004 (79/1) 
13/9/20040 Věra Hrdličková, Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu Věře Hrdličkové, Str.II, k  b.j. 1+2, č.b. 004.            
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č.1104/2004 (79/1) 
14/9/2004 Obsazení 10ti  podkrovních b.j. v ul. Mírová 774, 775, 776 a Husova 799 ve 
Strakonicích I 
I. Rozhodla  
uzavřít smlouvy o nájmu bytu (1+1/6) a 1+0/4 )  s těmito uchazeči (popř. náhradníky): 
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         b.j./ m2 :  
  1. 1+0/40,63/   č.p. 774 s Mgr. Ludmilou Rubešovou, Str. 
  2. 1+1/49,41/   č.p. 774 s Alexandrou Auterskou, Str.II. 
  3. 1+1/49,41/   č.p. 775 s Martinou Blahovcovou, Miloňovice  
  4. 1+1/49,17/   č.p. 775 s Evou Svobodovou,  Malenice  
  5. 1+1/49,41/   č.p. 776 s Kateřinou  Miklasovou, Str. 
  6. 1+1/50,32/   č.p. 776 s Lenkou Soukupovou, Str. 
  7. 1+1/53,57/   č.p. 799 s Helenou Gerlichovou, Str.  
  8. 1+0/33,81/   č.p. 799 s Martinou  Jurajdovou, Str. 
  9. 1+0/32,37/   č.p. 799 se Zdeňkem  Zeleným Str.  
10. 1+0/43,70/   č.p. 799 s Dagmar Zubrikovou, Str.  
náhradníci na b.j. o vel. 1+1: 1)  Miloslava Bálská, Str. 
    2) Pavla Tůmová, Str. 
    3) Monika Švarcová, Str. 
náhradníci na b.j. o vel. 1+0: 1) Jarmila Petrželová, Str. 
    2) Edita Řezníková, Str.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít příslušné smlouvy a pověřuje starostu jejich 
podpisy.  
 
Usnesení č.1105/2004 (79/1) 
15/9/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) b.j.  o vel. garsoniéra  nást. 
v č.p. 205/Str.II,  ul. Stavbařů   
I. Rozhodla 
uzavřít s Hanou Kiliánovou Str., smlouvu o nájmu bytu o vel. garsoniéra, č.b. 019 v č.p. 
205/Str. II, v ul. Stavbařů.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím 
podpisem.  
 
Usnesení č.1106/2004 (79/1) 
16/9/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) b.j. o vel. 1+1 614/Str.I, ul. 
Budovatelská  
I. Rozhodla 
uzavřít s Dášou Mojenovou Str., smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1, č.b. 013 v č.p. 614/Str. I, 
v ul. Budovatelská   
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím 
podpisem.  
 
Usnesení č.1107/2004 (79/1) 
17/9/2004 Obsazení (dále jen uzavření smlouvy o nájmu bytu) b.j. o vel. 1+1, 614/Str.I, ul. 
Budovatelská   
I. Rozhodla 
uzavřít s Helenou Irdzovou  smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1, č.b.004 v č.p. 614/Str. I, v ul. 
Budovatelská   
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít příslušnou smlouvu a pověřuje starostu jejím 
podpisem.  
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Usnesení č.1108/2004 (79/1) 
18/9/2004 Změna Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů 
I. Souhlasí  
s návrhem bytové komise provést změnu Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů -  
vypustit odst. a)  čl. II  Pravidel pro obsazování tzv, startovacích bytů ve vlastnictví města 
Strakonice schválená  Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2003.   
II. Doporu čuje ZM 
schválit předloženou změnu Pravidel pro obsazování tzv. startovacích bytů ve vlastnictví 
města Strakonice schválená  Zastupitelstvem města Strakonice dne 26. 2. 2003.   
 
Usnesení č.1109/2004 (79/1a) 
1) Výše nájemného u 10 b.j. v čp. 774,775,776 a 799 Strakonice I. vzniklé formou půdní 
vestavby 
I. Schvaluje 
výši nájemného 10 podkrovních b.j. v čp. 774,775, 776/I. Mírova ul. a 799/I. Husova ul. 
Strakonice dle předloženého návrhu v mat. č. 79/1a 
 
11) STARZ - posílení investičního fondu z fondu rezervního   
Usnesení č.1110/2004 (79/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s převodem částky 400 000,- Kč v organizaci STARZ z  fondu rezervního do fondu 
investičního. Finanční prostředky budou použity na stavební úpravy restaurace Palermo na 
zimním stadionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 
 
 
 


