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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 82. jednání Rady města Strakonice 

konané 20.10. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 

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

                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Joza 
 
Program: 
 
1. Azylový dům: A) Ubytování 2x 
                 Usnesení č. 1167/2004 – 1168/2004 
                            B) Prodloužení ubytování 
                            Usnesení č. 1169/2004 
2. Zpráva o projednání zadání ÚP velkého územního celku Jihočeského kraje 
                            Usnesení č. 1170/2004 
3. Dodatek č. 2 o poskytování telekomunikačních služeb s GTS CZECH, a.s. 
                            Usnesení č. 1171/2004 
4. Konečné vyúčtování  výstavby dotřiďovací linky odpadů Vydlaby 
                            Usnesení č. 1172/2004 
5. Servisní smlouva o zápůjčce počítačů na volby 
                            Usnesení č. 1173/2004 
6. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ 
                            Usnesení č. 1174/2004 
7. Rozpočtová opatření č. 106 - 108 
                            Usnesení č. 1175/2004 
8. Dotisk publikace "Památné stromy Strakonicka"      
                            Usnesení č. 1176/2004 
9. Projekt „Rekonstrukce – zastřešení házenkářského hřiště, Strakonice“  
                            Usnesení č. 1177/2004 
10. MěKS – částečné zastřešení Letního kina 
                            Usnesení č. 1178/2004 
11. Uzavření smlouvy s firmou Vodoinstalatérství A. Hromek, Strak. - rekonstrukce topení v   
      budovách MěÚ č.p. 2 a 3 
                            Usnesení č. 1179/2004 
12. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+2, Heydukova ul. 11/Str.II 
                            Usnesení č. 1180/2004 
13. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1181/2004 – 1189/2004 
14. SK Strakonice 1908 - užívání části pozemku parc. č. 441/1 v k.ú. Strakonice 
                            Usnesení č. 1190/2004 
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Zahájení jednání 
   82. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členi RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Azylový dům:  
A) Ubytování 2x 
Usnesení č. 1167/2004 (82/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování p. Josefa Pitelky ke dni 5.10.2004 z důvodu porušování domácího a 
provozního řádu Azylového domu 
II. Revokuje 
usnesení Rady města č. 979/2004 ze dne 8.9.2004 - uzavření smlouvy  s p. Pavlem Marešem  
Jmenovaný bez udání důvodu do Azylového domu nenastoupil 
 
Usnesení č. 1168/2004 (82/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  na dobu určitou : 
a/ od  21. 10. 2004   do  31. 1. 2005   pana  Václava  Frčky 
b/ od 1.11.2004 do 31.1.2005 paní  Vladimíry Božovské a jejího dítěte Nikoly Glaserové     
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou s : 
a/ panem Václavem Frčkou od 21. 10. 2004  do  31. 1. 2005  
b/ paní Vladimírou Božovskou od 1.11.2004 do 31.1.2005 
III. Pov ěřuje   
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
B) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 1169/2004 (82/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  od  1. 10. 2004   do  31. 12. 
2004 p. Parkánové Jiřině  
II. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě p. Mileny Bledé  od  1. 11. 2004  do  30. 11. 2004 
III. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou od 1.11.2004 do 31.12.2004   
s p. Parkánovou Jiřinou  
IV. Ukládá 
sociální odboru uzavřít dodatek ke smlouvě na dobu určitou  od 1.11.2004 do 30.1.2004   
s paní Milenou Bledou 
 
2. Zpráva o projednání zadání ÚP velkého územního celku Jihočeského kraje 
Usnesení č. 1170/2004 (82/3) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o projednání zadání územního plánu velkého územního celku 
Jihočeského kraje 
 
3. Dodatek č. 2 o poskytování telekomunikačních služeb s GTS CZECH, a.s. 
Usnesení č. 1171/2004 (82/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke   smlouvě mezi GTS CZECH, a.s. a městem Strakonice uzavřené 
dne 24.2.2003, přičemž předmětem je zlevnění volání do mobilních sítí v ČR od 1.11.04 o 5%  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
 
4. Konečné vyúčtování  výstavby dotřiďovací linky odpadů Vydlaby 
Usnesení č. 1172/2004 (82/5) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí  
Informaci o tom, že výstavba dotřiďovací linky odpadů ve Vydlabech  stála celkem 24 250 
801,- Kč, z toho částku 23 351 007,- Kč činily stavební náklady a částku 899 794,50 Kč činily 
náklady, které byly vynaloženy v rámci přípravy stavby (viz. přiložený seznam jednotlivých 
položek) 
II. Bere na vědomí  
že městu Písek v rámci konečného vyúčtování  na  základě  smlouvy o spolupráci, zašle město  
Strakonice  poloviční částku celkového vyúčtování, která činí 1 442 108,70 Kč 
III. Souhlasí   
s uhrazením částky 1 442 108,70 Kč městu Písek z kapitoly životní prostředí - dotřiďovací 
linka  
 
5. Servisní smlouva o zápůjčce počítačů na volby 
Usnesení č. 1173/2004 (82/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
servisní smlouvu na zápůjčku počítačů na volby do krajských zastupitelstev 2004 s firmou 
Vladimír Krejčí, Orion Computers s cenou 36.400,- Kč v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
 
6. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ 
Usnesení č. 1174/2004 (82/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Obec Sousedovice odstupuje od uzavření smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ 
s městem Strakonice  
II. Souhlasí 
s uzavřením smluv o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcemi Droužetice a Mutěnice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv o příspěvku za umístění dětí v MŠ obcím Droužetice a 
Mutěnice 
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7. Rozpočtová opatření č. 106 - 108 
Usnesení č. 1175/2004 (82/8,a) 
Rada města po projednání 
I. Rada města schvaluje 
RO  č. 106  ve výši   82 000,- Kč 
Příspěvek KÚ na činnost dobrovolných hasičských sborů obcí. 
RO č. 107  ve výši 23 300,- Kč 
Navýšení položky oprav  městské policie – na opravu  služebního vozidla.  
RO bude kryto z  uhrazené  pojistné události od pojišťovny.  
RO  č.  108 ve výši 90 000,- Kč 
Finanční prostředky na dotisk „Publikace  památných stromů na pohlednicích“ 
Rozpočtové opatření bude kryto v příjmech  - z veřejného prostranství (pouť).  
II. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 106 - 108 provést.  
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
8. Dotisk publikace "Památné stromy Strakonicka"      
Usnesení č. 1176/2004 (82/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s dotiskem 2 000 kusů publikace Památné stromy Strakonicka.  
II. Souhlasí  
s prodejem této publikace v IC města Strakonic a v jiných distribučních zařízeních za prodejní 
cenu 50,- Kč za kus. 
III. Uvol ňuje  
na dotisk publikace celkovou částku  90.000,- Kč (RO č. 108) 
 
9. Projekt „Rekonstrukce – zastřešení házenkářského hřiště, Strakonice“  
Usnesení č. 1177/2004 (82/14) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o investiční dotaci na projekt „Rekonstrukce – zastřešení 
házenkářského hřiště, Strakonice“ ze státního rozpočtu z programu MŠMT č. 233510, tj. 
Program na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu pro rok 2005, 
kde žadatelem o dotaci a současně realizátorem projektu je Tělovýchovná jednota ČZ 
Strakonice, Máchova 108, Strakonice (IČ: 00475921) 
II. Souhlasí  
v případě, že TJ ČZ Strakonice získá investiční dotaci z výše uvedeného programu, se 
začleněním finančních prostředků v potřebné výši do návrhu rozpočtu města Strakonice na 
rok 2005 na spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce – zastřešení házenkářského 
hřiště, Strakonice“ (realizátorem bude TJ ČZ Strakonice).  
 
10. MěKS – částečné zastřešení Letního kina 
Usnesení č. 1178/2004 (82/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním studie částečného zastřešení Letního kina ve Strakonicích ateliéru STS Strakonice, 
za cenu 59.500,- Kč vč. DPH, s termínem dokončení studie 10.12.04. Bude financováno z  
prostředků určených na projekty. 
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11. Uzavření smlouvy s firmou Vodoinstalatérství A. Hromek, Strak. - rekonstrukce   
topení v  budovách MěÚ č.p. 2 a 3 
Usnesení č. 1179/2004 (82/11) 
Rada města na základě výsledků poptávkového řízení, po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním zakázky a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vodoinstalatérství Aleš Hromek, 
Na Ohradě 520, Strakonice, přičemž předmětem smlouvy je: nahrazení stávajících 30 ks 
ocelových článkových těles deskovými panely, osazení těles 62 ks termostatických ventilů a 
výměna 3 ks oběhových čerpadel v objektech MěÚ Velké nám. č.p. 2 a 3, v hodnotě 
384.920,- Kč vč. DPH 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 
12. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+2, Heydukova ul. 11/Str.II 
Usnesení č. 1180/2004 (82/12) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+2, č.b. 03 v č.p. 11/Str.II, ul. Heydukova  
s Renatou Zemenovou  s cenovou nabídkou 382 768,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.  
II. Ukládá   
odboru majet., úseku bytovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle pravidel pro byty nad 50 m2 

v souladu se zveřejněnou nabídkou volného bytu 11/2004-N/I,  RM 852/2004  040804. 
 
13. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila ing. Narovcová 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1181/2004 (82/9) 
1) MUDr. Ivo Horný, Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě Mládežnická 1228, Strakonice – manželé Horných. 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. 1182/2004 (82/9) 
2) Prodej bytových jednotek v domě č.p. 400-402 v ul. Nádražní. 
I. Souhlasí  
s výměnou oken v domě č.p. 400 – 406 v ul. Nádražní na náklady ŘSD a dle doporučení 
architektky města 
II. Nedoporučuje  
ZM souhlasit se snížením ceny bytů v domě 400-406 v ul.  Nádražní. 
 
Usnesení č. 1183/2004 (82/9a) 
1) Posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky v souladu s usnesením města č. 
438/2004 ze dne 14.4.2004 v souvislosti s realizací stavby: „SSZ  ST.07 Volyňská – Tovární, 
Strakonice“. 
I. Souhlasí   
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a bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky na 
dodavatele stavby : „SSZ  ST.07 Volyňská – Tovární, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s doporučením komise pro posuzování a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky 
v souvislosti s realizací stavby: „SSZ  ST.07 Volyňská – Tovární, Strakonice“ a výběrem 
nejvhodnější nabídky  podané společností Znakon, a.s., Sousedovice 44, Strakonice“ za cenu 
2.322.972,82,- Kč včetně DPH., termín do 30.11.2004. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o dílo  
                                                                                                                      
Usnesení č. 1184/2004 (82/9a) 
2) Posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky v souladu s usnesením města č. 
438/2004 ze dne 14.4.2004 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace ulice 
Tovární, Strakonice“. 
I. Souhlasí   
a bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky na 
dodavatele stavby : „Rekonstrukce komunikace ulice Tovární, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s doporučením komise pro posuzování a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky 
v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace ulice Tovární, Strakonice“              
a výběrem nejvhodnější nabídky  podané společností Znakon, a.s., Sousedovice 44, 
Strakonice“ za cenu 2.343.377,- Kč včetně DPH, termín do 30.11.2004.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o dílo  
 
Usnesení č. 1185/2004 (82/9a) 
3) Žádost o souhlas se zaústěním kabelů NN do budovy Městské policie v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st.341 v   katastrálním území  Nové Strakonice  souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice, Teplárna -  kabel NN“, stavba bude probíhat 
společně s pokládkou optického kabelu pro Městskou policii. Žadatel: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. Investor: 
Teplárna Strakonice a.s. Komenského 56, Strakonice. 
I. Souhlasí 
se zaústěním kabelů NN do objektu v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.341 ( budova 
Městské policie ) v   katastrálním území  Nové Strakonice.  
 
Usnesení č. 1186/2004 (82/9a) 
4) Žádost o uzavření dohody o zřízení stavby v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice, 
Městská policie – TST – propojení optickými kabely“ 
I. Souhlasí 
souhlasí s uzavřením dohody o zřízení stavby v souvislosti s realizací stavby „ Strakonice, 
Městská policie – TST – propojení optickými kabely“.  Cena za poskytnutí kabelového mostu 
a podzemního přechodu je sjednána na částku 10.000,- Kč za celou dobu trvání dohody, 
přičemž lze uložit 4 kusy kabelu. V případě, že město Strakonice do 1 roku od podpisu této 
dohody oznámí JČE, a.s., že nebude stavba realizována, bude částka vrácena městu Strak. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1187/2004 (82/9a) 
5) Žádost o souhlas uložit kabel NN a nový podpěrný sloup do  pozemků v majetku města 
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Strakonice p.č. dle KN 604–PK 604 a p.č. dle KN 599  vše v   katastrálním území  Střela  v 
souvislosti s realizací stavby „Dražejov, Virt – kabel NN pro p. Řežábovou, p. Němcovou, 2 x 
RD“ Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN  a nového podpěrného sloupu do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 604 – PK 604 a   p.č. dle KN 599 vše v  katastrálním území  Střela pro připojení 
nových odběrů el. energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem    
 
Usnesení č. 1188/2004 (82/9a) 
6) Blatenská ryba, spol s r.o., Na Příkopech 747, Blatná – oprava hráze Velkoholského 
rybníku – žádost o povolení překopu hráze 
I. Souhlasí 
s překopem  hráze – pozemku p.č. 486/1 a 486/4 v k.ú. Nové Strakonice, nacházející se u 
Velkoholského rybníka.  Oprava spočívá v překopu hráze, výměně původní roury za ocelovou 
a jejím zavedení. Pozemek bude  uveden do původního stavu. Tento  souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele. 
 
Usnesení č. 1189/2004 (82/9a) 
7) Žádost o souhlas s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s ukončením realizace 
stavby: „Rekonstrukce komunikace Bavorova“. Žadatel : STRABAG a.s. 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na pozvánku týkající se slavnostního otevření stavby 
„Komunikace Bavorova, Katovická, Strakonice“. 
 
14. SK Strakonice 1908 – užívání části pozemku parc. č. 441/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1190/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 441/1 v k.ú. Strakonice s SK 
Strakonice 1908 za účelem výstavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem, přičemž 
užívání je bezplatné a je sjednáno na dobu do 31.12.2020 s možností odstoupení od dohody ze 
strany města 
II. Pověřuje  
starostu podpisem této smlouvy 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 


