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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 81. jednání Rady města Strakonice 
konané 13.10. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička,  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. MěKS – Salve Caritas   Salve Vita 
                            Usnesení č. 1150/2004 
2. Výroční zprávy základních škol o činnosti 
                            Usnesení č. 1151/2004 
3. Zpráva z průběhu Dne bez aut a Evropského týdne mobility 
                            Usnesení č. 1152/2004 
4. Počítačová sestava pro infocentrum 
                            Usnesení č. 1153/2004 
5. Příspěvek do mzdových prostředků – ZŠ J. z Poděbrad 
                            Usnesení č. 1154/2004 
6. Rozpočtové opatření č. 104     
                            Usnesení č. 1155/2004 
7. Zadání  realizace ,,Liniové výsadby na Vyhlídkách v k.ú. Modlešovice“   
                            Usnesení č. 1156/2004 
8. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1157/2004 – 1164/2004 
9. Smlouva - grant v rámci Programu na podporu zpracování dokumentace pro žádosti do SF   
    EU na projekt „Obnova a nové využití strakonického hradu - víceúčelový sál“ 
                            Usnesení č. 1165/2004 
10. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za III. Q 2004 
                            Usnesení č. 1166/2004 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   81. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
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1. MěKS – Salve Caritas   Salve Vita 
Usnesení č. 1150/2004 (81/1) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
přípravný výbor festivalu zdravotně postižených hudebníků  SALVE CARITAS   SALVE 
VITA pro rok 2005 ve složení: zástupce vedení města, Eva Dresslerová, PhDr. I. Říhová, D. 
Kolářová, P. Šulista. 
II.  Bere na vědomí  
informaci o termínu konání festivalu 27. – 29. 4. 2005 
 
2. Výroční zprávy základních škol o činnosti 
Usnesení č. 1151/2004 (81/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložené výroční zprávy o činnosti ZŠ Dukelská, F.L.Čelakovského, Jiřího z Poděbrad a ZŠ 
a MŠ Povážská 
 
3. Zpráva z průběhu Dne bez aut a Evropského týdne mobility 
Usnesení č. 1152/2004 (81/3) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
předloženou zprávu o průběhu Dne bez aut a Evropského týdne mobility 
 
4. Počítačová sestava pro infocentrum 
Usnesení č. 1153/2004 (81/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením počítačové sestavy pro infocentrum s využitím dotace Svazku obcí středního 
Pootaví z titulu 6/POV, která činí 25 200 Kč a doplacením vlastního podílu k této dotaci ve 
výši 22.809,- Kč. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje převést zmíněnou částku na účet Svazku obcí středního Pootaví z položky 
určené na spolupráci s mikroregiony a Program obnovy venkova. 
 
5. Příspěvek do mzdových prostředků – ZŠ J. z Poděbrad 
Usnesení č. 1154/2004 (81/5) 
Rada města po projednání a hlasování I. neschválila navržené usnesení: 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města do mzdových prostředků pro ZŠ J. z Poděbrad ve výši 
142 000 Kč 
II. Ukládá 
oddělení školství informovat o usnesení rady města ředitele ZŠ J. z Poděbrad 
 
6. Rozpočtové opatření č. 104     
Usnesení č. 1155/2004 (81/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 104  ve výši 117 000,- Kč - úhrada úklidu po Václavské pouti. RO bude kryto z tržeb 
za veřejné prostranství - pouť.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 104 provést 
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7. Zadání  realizace ,,Liniové výsadby na Vyhlídkách v k.ú. Modlešovice“   
Usnesení č. 1156/2004 (81/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním realizace ,,Liniové výsadby Na Vyhlídkách v k.ú. Modlešovice,, dle 
zpracovaného projektu  
II. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy  o dílo  s podnikatelem p. Ladislavem Lešákem - ORCHIS, bytem 
Dubského 387, Strakonice, IČ 419 15 283,  za projektovanou cenu 432 570,- Kč včetně DPH  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
IV. Bere na vědomí  
krytí finančních prostředků na realizaci akce a to částkou 355 979,- Kč z prostředků 
Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu 
V. Souhlasí 
s uvolněním finanční částky ve výši 77 100,- Kč na dofinancování projektované finanční 
částky na realizaci předmětné akce. Tyto finanční prostředky ve výši 77 100,- Kč budou v 
příjmech kryty z přeplněných příjmu z veřejného prostranství – pouť - RO č. 105 
 
8. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1157/2004 (81/6) 
1) Marie Zahajská – žádost o rozšíření stávající bytové jednotky do půdního prostoru v domě 
č.p. 412 v ul. Dukelská. 
I. Souhlasí  
s rozšířením bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 412 v ul. Dukelská (nájemce paní Marie 
Zahajská) do půdního prostoru na vlastní náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu a architektky města. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká 
právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do 
půdního stavu. 
 
Usnesení č. 1158/2004 (81/6) 
3) Dlužné nájemné z  objektu Velké nám. 141 -  p. Mgr. Hrabákové  
I. Ukládá 
právnímu odboru uzavřít splátkový kalendář s nájemcem nemovitosti Velké náměstí 141 p. 
Mgr. Hrabákovou na úhradu dlužného nájemného ve výši 458.100,- Kč a úroků z prodlení za 
rok 2003 ve výši 3.036,- Kč a úroků z prodlení za rok 2004 ve výši 4.824,- Kč následovně: 
- dlužné nájemné za III. čtvrtletí 2004 ve výši 229.050,- Kč bude uhrazeno do 31.10.2004  
- dlužné nájemné za IV. čtvrtletí 2004 ve výši 229.050,- Kč bude uhrazeno do 30.11.2004 
- úroky z prodlení za rok 2003 a 2004 ve výši 7.860,-Kč budou uhrazeny do 30.11.2004. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem splátkového kalendáře.  
 
Usnesení č. 1159/2004 (81/6a) 
1)  Silnice I/4 a I/22 – okružní křižovatka Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Jihočeskou energetikou a.s. a mezi Městem Strakonice, jejímž 
předmětem je převzetí práv a povinností ze stavebního povolení týkající se překládky NN. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1160/2004 (81/6a) 
2) Žádost o povolení sjezdu 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.  
V zastoupení ATELIER PENTA s.r.o, Raisova 1004, Strakonice. 
I. Revokuje 
původní usnesení č. 884/2004 ze dne 4.8.2004 z důvodu změny počtu sjezdů ze dvou na 
jeden. 
II. Souhlasí 
s povolením sjezdu 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. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1161/2004 (81/6a) 
3) Souhlas s umístěním přijímacího zařízení na internet  
I. Souhlasí  
s umístěním přijímacího zařízení na internet pro organizaci Muzeum středního Pootaví 
Strakonice na střeše objektu Zámek čp. 1, jedná se o zařízení o rozměrech  30x30 cm, které 
bude umístěno  před komínem na jedné z budov, v níž jsou pronajaty NP výše uvedené 
organizaci.  
 
Usnesení č. 1162/2004 (81/6a) 
4) Žádost o povolení provedení opravy dvou přístupových prostorů před hlavními vchody do 
domů č.p. 1068 a č.p. 1069 v ul. Hradeckého ve Strakonicích. Žadatel: Bytové družstvo 
Hradeckého, Strakonice, Hradeckého 1068, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s opravou dvou přístupových prostorů před hlavními vchody do domů č.p. 1068 a č.p. 1069 o 
velikosti cca 2x10 m2 v ul. Hradeckého ve Strakonicích na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 781/1 v k.ú. Strakonice. 
    
Usnesení č. 1163/2004  
5) Severní dopravní půloblouk (pí Dvořáková) – kompenzace 
I. Souhlasí 
s kompenzací nákladů za přeložení telefonu a antény ve výši  4.000,- Kč, na základě 
předložených vyúčtování. Bude hrazeno z výkupu pozemků 
 
Usnesení č. 1164/2004 (80/16a) 
4) Půdní vestavby bytových domů, Mírová 774, 775, 776 a Husova 799 
I. Souhlasí  
s uplatněním smluvní pokuty  vůči firmě Aldast spol s r.o. na akci „Půdní vestavby bytových 
domů, Mírová 774, 775, 776 a Husova 799“ ve výši  80.000,- Kč z důvodu pozdního předání. 
 
9. Smlouva - grant v rámci Programu na podporu zpracování dokumentace pro žádosti   
    do SF EU na projekt „Obnova a nové využití strakonického hradu - víceúčelový sál“ 
Usnesení č. 1165/2004 (81/11) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo SD/OREI/699/2004 v  rámci Programu na 
podporu zpracování dokumentace pro žádosti do Strukturálních fondů Evropské unie na 
projekt „Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na 
Strakonicku – víceúčelový sál“ mezi městem Strakonice (příjemcem finanční podpory) a JČ 
krajem (poskytovatelem finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 700.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
10. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za III. Q 2004 
Usnesení č. 1166/2004 (81/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSS za III. Q 2004  
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


