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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 86. jednání Rady města Strakonice 
konané 1.12. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Joza, ing. Šíp  
                      ing. Seknička – tajemník  
 
Omluveni:    ing. Vondrys, starosta 
 
Program: 
1. Sponzorský dar pro ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ Dukelská     
                            Usnesení č. 1312/2004 
2. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zabezpečení o zabezpečení posuzování zdravotní   
    způsobilosti k civilní službě         
                            Usnesení č. 1313/2004 
3. Licenční smlouvy – film Otavská plavba 
                            Usnesení č. 1314/2004 
4. Zápis do kroniky města za rok 2002 
                            Usnesení č. 1315/2004 
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o   
    příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, družin, klubů 
                            Usnesení č. 1316/2004 
6. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu – MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 1317/2004 
7. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ  
                            Usnesení č. 1318/2004 
8. Pasport majetku města 
                            Usnesení č. 1319/2004 
9. Dodatek č. 3 ke  smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené dne 2.1.2003 ve znění   
    dodatku č. 1 ze dne 20.1.2004 a dodatku č. 2 ze dne 17.5.2004 mezi ČR – Úřadem pro   
    zastupování státu ve věcech  majetkových  a městem Strakonice  
                            Usnesení č. 1320/2004 
10. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
                            Usnesení č. 1321/2004 
11. Označení veřejných prostranství ve městě Strakonice 
                            Usnesení č. 1322/2004 
12. Sankce ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu   
    a stavebnímu řízení  „Komunikace a inženýrské sítě zóny Přední Ptákovice – Na Muškách“ 
    Smlouva o dílo na vypracování podkladů k žádosti o dotaci z programu regenerace   
    panelových sídlišť na realizaci 3. etapy regenerace sídliště Stavbařů 
                            Usnesení č. 1323/2004 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému    
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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                            Usnesení č. 1324/2004 
14. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu -  Šmidingerova knihovna 
                            Usnesení č. 1325/2004 
 
15. Návrh rozpočtu na r. 2005 
                            Usnesení č. 1326/2004 
16. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1327/2004 – 1373/2004 
17. TS s.r.o. – změna nájemného v objektu Zvolenská 805/I Str. 
                            Usnesení č. 1374/2004 
18. Azylový dům - ubytování 
                            Usnesení č. 1375/2004 
19. DPS – přidělení bytu 
                            Usnesení č. 1376/2004 
20. A) Obsazení uvolněné b.j. v č.p. 58/Str.I, ul. U Sv. Markéty 
                            Usnesení č. 1377/2004 
      B) Obsazení uvolněné b.j. v č.p. 805/Str.I, ul. Zvolenská 
                            Usnesení č. 1378/2004 
 
 
 
Zahájení jednání 
   86. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta  ing. Pavel Pavel v 15,35 hodin.  
   Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM 
usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Sponzorský dar pro ZŠ F.L.Čelakovského a ZŠ Dukelská     
Usnesení č. 1312/2004 (86/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím sponzorského daru – radiomagnetofonu SONY CFD-EX 35 v hodnotě Kč 4.990,10, 
který poskytne SRPŠ při ZŠ F.L.Čelakovského 
II. Souhlasí 
s přijetím sponzorského daru pro ZŠ Dukelská od Unie školských asociací ČR-Czesha, se 
sídlem Brno, Slovanské nám. 7 – 9 ks počítačových sestav v celkové hodnotě 4.800,- Kč 
II. Ukládá 
ředitelce ZŠ F.L.Čelakovského a řediteli ZŠ Dukelská zaevidovat majetek dle Směrnic pro 
hospodaření s majetkem 
 
2. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zabezpečení o zabezpečení posuzování     
    zdravotní způsobilosti k civilní službě         
Usnesení č. 1313/2004 (86/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti smlouvy  o zabezpečení posuzování zdravotní 
způsobilosti k civilní službě, uzavřené s MUDr. Jiřinou Audolenskou dne 6.2.2003. Smlouva 
bude ukončena s účinností ke dni 31.12.2004 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem této dohody. 
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3. Licenční smlouvy – film Otavská plavba 
Usnesení č. 1314/2004 (86/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předložené licenční smlouvy mezi městy Sušice, Horažďovice, Strakonice a 
Písek jako nabyvateli na jedné straně a Ing. Zdeňkem Junkem – BATIC FILM a Strakonickou 
televizí, s.r.o. jako autory na druhé straně, jejímž předmětem je bezúplatné udělení oprávnění 
(licence) užívat audiovizuální dílo – film Otavská plavba – v rozsahu neomezeném a na dobu 
neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
4. Zápis do kroniky města za rok 2002 
Usnesení č. 1315/2004 (86/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zápisem do kroniky města za rok 2002 podle přílohy 
II. Schvaluje  
odměnu kronikářům města, proplacené z rozpočtu města formou dohody za provedení zápisu 
za rok 2002, takto: 
Mgr. Josefu Samcovi ve výši 5.400,-Kč (slovy pěttisícčtyřista korun) 
PhDr. Miroslavu Špeciánovi ve výši 19.600,-Kč (slovy devatenácttisícšestset korun)   
III. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit svázání čistopisu zápisu a fotodokumentace ve třech vyhotoveních a 
archivaci kroniky v souladu se Směrnicí MěÚ Strakonice č.2/96 
 
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o   
    příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, družin,   
    klubů 
Usnesení č. 1316/2004 (86/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, 
družin, klubů, a to v předloženém znění s účinností ke dni 1.1.2005 
 
6. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu – MŠ Lidická 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila pí Vacková 
Usnesení č. 1317/2004 (86/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením  DDHM pro MŠ Lidická – středisko Spojařů – 3 ks radia s CD přehrávačem 
v celkové hodnotě do 10 000,- Kč. Pořízení bude hrazeno z ušetřených prostředků na nákup 
DDHM (byly pořízeny levněji, než bylo předpokládáno). 
 
7. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ  
Usnesení č. 1318/2004 (86/10) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Chrášťovice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Chrášťovice 
 
8. Pasport majetku města 
Usnesení č. 1319/2004 (86/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu pasportu pozemků v majetku města. 
II. Nesouhlasí 
se zadáním vypracování pasportu majetku města od firmy Hrdli čka spol. s r.o.  
 
9. Dodatek č. 3 ke  smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené dne 2.1.2003 ve znění   
    dodatku č. 1 ze dne 20.1.2004 a dodatku č. 2 ze dne 17.5.2004 mezi ČR – Úřadem pro   
    zastupování státu ve věcech  majetkových  a městem Strakonice  
Usnesení č. 1320/2004 (86/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 3 ke   smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené  mezi ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Strak. v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
 
10. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
Usnesení č. 1321/2004 (86/14) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s předloženým návrhem o vrácení nájemného za byt Housková Marie Strakonice 
II. Ukládá  
Technickým službám Strakonice s.r.o. s tímto seznámit jmenovanou 
 
11. Označení veřejných prostranství ve městě Strak. 
Usnesení č. 1322/2004 (86/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit názvy veřejných prostranství: „Jelenka“ ; „Kání vrch“ ; „U Hajské“ ; „Jezárka“ ; „Za 
Rájem“ vyznačených v  mapových přílohách tohoto materiálu 
II. Doporu čuje ZM  
revokovat bod č. I.a) usnesení ZM č. 587/ZM/2001 v části týkající se označení „Jezárka, Kání 
Vrch, Na Jelence, U Hajské, Za Rájem“ 
III. Doporu čuje ZM  
uložit odboru správnímu informovat příslušné organizace o názvech veřejných prostranstvích 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh označení veřejných prostranství k projednání v ZM 
 
12. Sankce ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu   
     a stavebnímu řízení  „Komunikace a inženýrské sítě zóny Př. Ptákovice – Na   
     Muškách“  
     Smlouva o dílo na vypracování podkladů k žádosti o dotaci z programu regenerace   
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     panelových sídlišť na realizaci 3. etapy regenerace sídliště Stavbařů 
Usnesení č. 1323/2004 (86/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Vladimírem Děrdou, České Budějovice na 
vypracování podkladů k žádosti o dotaci z programu regenerace panelových sídlišť na 
realizaci 3. etapy regenerace sídliště Stavbařů, za cenu ve výši 5 000,- Kč a za podmínek 
uvedených v příloze, namísto úhrady smluvní pokuty za prodlení díla projektové 
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení „Komunikace a inženýrské sítě zóny Přední 
Ptákovice – Na Muškách“ 
II. Souhlasí  
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 5 000,- Kč z kapitoly projekty 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu o dílo k podpisu a pověřuje starostu jejich podpisem 
 
13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému    
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních   
      odpadů 
Usnesení č. 1324/2004 (86/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
schválit 
 
14. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu -  Šmidingerova knihovna 
Usnesení č. 1325/2004 (86/13) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
pořízení DDHM: 

- 1 ks žebříku v hodnotě do 2 500,- Kč 
- 1 ks diaprojektor Fomeri AF 150E v hodnotě do 5 000,- Kč 
- 1 ks psací stůl v hodnotě do 3 500,- Kč 

Pořízení bude hrazeno z prostředků na provoz. 
 
15. Návrh rozpočtu na r. 2005 
Usnesení č. 1326/2004 (86/17) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit rozpočet města pro r. 2005 ve výši: 
Výdaje: 576 504 500,- Kč 
Příjmy: 524 504 500,- Kč 
Financování   52 000 000,- Kč – prostředky z min. let 
 
16. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1327/2004 (86/15c) 
1) Návrh čerpání vodohospodářského fondu města Str. v roce 2005. VaK JČ a.s., divize 
Prácheňsko, předložila návrh čerpání vodohospodářského fondu města Strak. v roce 2005.   
I. Souhlasí  
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s předloženou realizací jednotlivých akcí týkajících se úpravny vody, ČOV, rozvodů vody a 
kanalizace, vyjma čísla akce „V 13. Odvodnění pozemku v N. Dražejově  - 150.tis. Kč“ 
 
Usnesení č. 1328/2004 (86/15c) 
2)  Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 

1. Lesy Tábor a.s., polesí Sedlice, Sedlice 
2. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu 384 
3. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
4. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
5. LS Vltava s r.o., Ing. Silvestr Arpa, P. Kareše 405, 264 01   Sedlčany 
6. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou 49 
7. Jaroslav Kuberna 386 01 Pracejovice 33 
8. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
9. Petr Bednařík, 386 01 Strakonice Obránců míru 1263 
10. František Matějka, Lipka 11, 385 01 Vimperk 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 

1. Ing. Pavel Vondrys  
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing Jana Narovcová 

Náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Ivana Kadochová, Ing.Zdeněk Raffel, 
Milan Hromek, Ing. Tatiana Šamanková, Mgr. Martina Hadravová 
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1329/2004 (86/15c) 
3)  Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 

1. Lesy Tábor a.s., polesí Sedlice, Sedlice 
2. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu 384 
3. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
4. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
5. LS Vltava s r.o., Ing. Silvestr Arpa, P. Kareše 405, 264 01   Sedlčany 
6. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou 49 
7. Ing. Zdeněk Kašpar, sídl. Míru 281, Volary 
8. Radek Kuberna 386 01 Pracejovice 47 
9. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01  Písek 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 

1. Ing. Pavel Vondrys  
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
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5. Ing. Jana Narovcová 
Náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Ivana Kadochová, Ing.Zdeněk Raffel, 
Milan Hromek, Ing. Tatiana Šamanková, Mgr. Martina Hadravová 
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1330/2004 (86/15c) 
4)  Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 

1. Lesy Tábor a.s., polesí Sedlice, Sedlice 
2. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu 384 
3. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
4. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
5. LS Vltava s r.o., Ing. Silvestr Arpa, P. Kareše 405, 264 01   Sedlčany 
6. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou 49 
7. Jaroslav Kuberna 386 01 Pracejovice 33 
8. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
9. Kamil Franc, Dubského 976, Strakonice 
10. Petr Rokyta, Pracejovice V holi 60 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 

1. Ing. Pavel Vondrys  
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing Jana Narovcová 

Náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Ivana Kadochová, Ing.Zdeněk Raffel, 
Milan Hromek, Ing. Tatiana Šamanková, Mgr. Martina Hadravová 
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1331/2004 (86/15c) 
5) STA, projektový ateliér, v.o.s., Zámek 1, Strakonice – žádost o vydání vyjádření k využití 
území a umístění stavby. Investor: Bierhanzl Group, a.s. Sadová 517. Březnice. Název akce: 
ZTV A PARCELY PRO RD LOKALITA „CIHELNA“ Mutěnice  
I. Nesouhlasí 
z titulu  majitele sousedního pozemku  s akcí ZTV A PARCELY PRO RD LOKALITA 
„CIHELNA“ Mut ěnice. 
 
Usnesení č. 1332/2004 (86/15c) 
6) Prodej b.j. 1+0 o velikosti 20,70 m2 v domě č.p. 448 v ul. Luční. 
I. Souhlasí 
s vypsáním nabídkového řízení na prodej b.j. 1+0 o velikosti 20,70 m2 v domě č.p. 448 v ul. 
Luční se stanovením minimální ceny stanovené znaleckým posudkem, která činí 200.000,-Kč.  
 
Usnesení č. 1333/2004 (86/15a) 
1) Prodej nemovitosti č.p. 375 s pozemkem p. č. st. 479 v k.ú. Strakonice – „Na Růžku“- 
revokace usnesení ZM + vyhlášení záměru na prodej 
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I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení ZM číslo 432/ZM/2004, týkající se prodeje předmětné nemovitosti firmě 
GARANSTAV  - Fr. Žahour, Tisová 233, za cenu 1.500.000,- Kč, vzhledem k tomu, že firma 
odstupuje od záměru předmětný objekt koupit. 
II. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej domu s nájemními byty a nebytovým prostorem pivnice "Na Růžku" 
čp. 375,  s  pozemkem   p.č. st. 479 o výměře 362 m2 ,ulice Husova ve Strakonicích I. 
 
Usnesení č. 1334/2004 (86/15a) 
2) Prodej nemovitosti č.p. 220 s pozemkem parc.č.st. 95 v k.ú. Str. – bývalý bufet „KOFLÍK“ 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení ZM číslo 432/ZM/2004, týkající se prodeje domu s nájemními byty čp. 
220 ve Strakonicích s pozemkem p.č. st. 95 v k.ú. Strakonice firmě Julius Meinl, U 
Libeňského pivovaru 65, Praha 8-Libeň, za cenu 4.500.000,- , vzhledem k tomu, že firma 
Julius Meinl odstupuje od záměru předmětný objekt koupit. 
II. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej  domu s nájemními byty čp. 220 ve Strakonicích s pozemkem p.č. st. 
95 o výměře 623 m2 v k.ú. Strakonice , který se nachází v centru města Strakonice, na Velkém 
náměstí – bývalý bufet Koflík. 
 
Usnesení č. 1335/2004 (86/15a) 
3)  Jiřina Vokáčová,Strakonice – žádost o prodej domu na stavební parcele č. 33 - čp. 15 
v k.ú. Hajská – vyhlášení záměru  
I. Nedoporučuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej objektu čp. 15 v k.ú. Hajská, vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou 
společenskou místnost v obci Hajská. 
 
Usnesení č. 1336/2004 (86/15a) 
4) Teplárna a.s., žádost o odkoupení pozemku p.č. 614/10 v k.ú. Nové Strakonice – prodej 
pozemku 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku  p.č. 614/10 o výměře cca  40 m2  Teplárně Strakonice, 
a.s., Komenského 59, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2 .Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu. 
 
Usnesení č. 1337/2004 (86/15a) 
5) Mgr. Jana Malinová, Stanislav Malina, Strakonice – prodej části pozemku – prodej 
pozemku 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem  části pozemku p.č. 640/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 1,4 m2  
za cenu 500,- Kč/m2  manželům Mgr. Janě a Stanislavu Malinovým, Strakonice. Přesná 
výměra bude určena na základě GP. 
 
Usnesení č. 1338/2004 (86/15a) 
6) Richard a Jana Bořovi, Strakonice – žádost o prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice  - prodej pozemku  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 5 m2, 
přiléhající k pozemku p.č. 320/186 – zahrada žadatele za cenu 500,- Kč/m2  manželům 
Richardu a Janě Bořovým, Strak.. Přesná výměra bude určena na základě GP. 
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Usnesení č. 1339/2004 (86/15a) 
7) Manželé Miloš a Marie Bízkovi, Strakonice – doplnění usnesení ZM 147/ZM/2003 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s doplněním usnesení ZM číslo 147/ZM/2003 ze dne 11.6.2003 tak,  že výměra 
prodávaného pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice  činí 579 m2  . 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s úhradou celkové kupní ceny  tak, že kupní cena bude zaplacena v  stejných 
pololetních splátkách, prvá splátka bude splatná ihned po podepsání smlouvy o prodeji. Návrh 
na vklad vlastnického práva do KN bude podán po zaplacení poslední splátky. 
 
Usnesení č. 1340/2004 (86/15a) 
8) Jiří a Věra Křiváčkovi, Strakonice - prodej části  pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice –  vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Strakonice v ulici Hraniční , na základě 
předložené projektové dokumentace 
I. Doporučuje ZM 
vyřadit žadatele z evidence o prodej pozemku  
 
Usnesení č. 1341/2004 (86/15a) 
9) Směna pozemků v lokalitě „ Přední Ptákovice“ – Na Muškách“  
I. Doporučuje ZM  
změnit usnesení č. 756/ZM/2002 takto: 
I. souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemku  a to části 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře 814 m2 ve vlastnictví města Strakonice za pozemek parc.č. 320/247 o výměře 1427 
m2 a parc.č. 320/261 o výměře 14 m2 v k.ú. Přední Ptákovice. 
II. souhlasí s uzavřením budoucí směnné smlouvy po uplynutí zákonem stanovené lhůty a 
směnné smlouvy po realizaci lokality Na Muškách. 
 
Usnesení č. 1342/2004 (86/15a) 
11) Pavel a Karolina Kovářovi – vybudování bytové jednotky v půdním prostoru domu č.p. 
840 v ul. Žižkova. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s přidělením půdního prostoru pro vybudování  byt. jednotky v domě č.p. 840 v ul,. 
Žižkova manželům Pavlovi a Karolině Kovářovým, Strakonice  
 
Usnesení č. 1343/2004 (86/15a) 
12) Petr Mašek, Marie Mašková‚– žádost o bezúplatný prodej bytové jednotky z důvodu 
demolice původního domu. 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným prodejem byt. jednotky č. 14 v domě č.p. 1125 v ul. Čelakovského. 
 
Usnesení č. 1344/2004 (86/15a) 
13) Privatizace bytového fondu - žádost o snížení ceny bytu. 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se snížením ceny bytů v domech č.p. 287 v ul. P. Bezruče a v domě č.p. 1125 v ul. 
Čelakovského. 
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Usnesení č. 1345/2004 (86/15a) 
14) Privatizace bytového domu - změna stanovení ceny za m2 podlahové plochy u bytů v domě 
č.p. 409 v ul. P. Bezruče a č.p. 810 a 811v ul. Zahradní. 
I. Doporučuje ZM 
revokovat část usnesení č. 531/ZM/2004 – stanovení ceny za m2 podlahové plochy u bytů 
v domě č.p. 409 v ul. P. Bezruče a v č.p. 810,811 v ul. Zahradní.  
I. Doporučuje ZM 
schválit cenu za m2 podlahové plochy u bytů  v domě č.p. 409 v ul. P. Bezruče  ve výši 
2.000,-Kč a v č.p. 810,811 v ul. Zahradní ve výši 3.050,-Kč. 
 
Usnesení č. 1346/2004 (86/15a) 
15 ) Anna Zíková- žádost o výmaz předkupního práva  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v tomto mimořádném případě s výmazem předkupního práva pro město Strakonice 
k bytu č.2 v domě č.p. 1309 v ul. Bavorova včetně spoluvlastnického podílu na společních 
částech domu a pozemku a pověřit starostu města podpisem smlouvy. 
  
Usnesení č. 1347/2004 (86/15a) 
16) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
I. Doporučuje ZM 
vyřadit následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
STARZ Strakonice 
- Destarol – rolba, r. poř. 1978, poř. cena 253.000,-Kč, jen částečně funkční, rolba je zastaralá, 
pro STARZ nevyužitelná, neboť STARZ má 2 modernější funkční rolby, o odkoupení rolby 
má zájem Tělovýchovná jednota Lokomotiva, Sokolská ul., Veselí nad Lužnicí (IČO: 
00512460), který by měl rolbu jako náhradní,  cena navrhovaná za odprodej je 50.000,- Kč, 
cena rolby stejného typu – repasované – tedy plně funkční -  je cca 75.000,- Kč. 
- Destarol – rolba, r. poř. 1984, poř. cena 270.000,- Kč, přiložen posudek o neopravitelnosti, 
rolba je ve špatném stavu, oprava by byla nerentabilní, k dalšímu provozu by bylo nutné 
provést celkovou generální opravu, která by stála asi 850.000,- Kč, náhradní díly velmi těžce  
dostupné, doporučení v posudku stroj vyřadit a zlikvidovat,  dle posudku ani odprodej na 
náhradní díly není reálný, neboť stroje tohoto typu byly nahrazeny jinými stroji, ani 
společnost, která vypracovala posudek již stroje nevykupuje.     
 
MÚSS Strakonice 
- kopírovací stroj Sharp SF 7800, v r. 1999 zakoupen jako repasovaný, poř. cena 22.570,- Kč, 
přiložen posudek, dle něhož by oprava stroje byla nerentabilní, doporučení vyřadit  
- počítač, r. výroby 1995,  poř. cena 42.809,- Kč, počítač zastaralý,  dle přiloženého posudku 
neopravitelný 
- kopírovací stroj Minolta EP4210, r. poř. není možno zjistit, stroj převeden již použitý cca 
v r. 1993 z Chráněných dílen ÚSP do Štěkně,  poř. cena 48.500,- Kč, zastaralý, 
neprovozuschopný, oprava by byla dle doloženého posudku nerentabilní 
- počítač 104, převeden do organizace již použitý v r. 2001, poř. cena 44.614,- Kč, nelze 
zapnout, vadná elektronika základní desky, závadu nelze dle doloženého posudku odstranit  
 
Městský úřad Strakonice 
- kopírovací stroj UTAX C 148, r. poř. 1997, poř. cena 39.407,- Kč, nefunkční, dle posudku 
neopravitelný  
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- měřící přístroj Theo 020 A + stativ, r.poř. 1982, poř. cena 25.353,- Kč, dle vyjádření 
vedoucího stavebního úřadu je přístroj nefunkční, v současné stavební praxi se již nevyužívá, 
jeho uplatnění nelze předpokládat, přístroj zastaralý.  
- kopírovací stroj UTAX C 144, r. poř. 1992, poř. cena 72.670,- Kč, nefunkční, dle posudku 
by oprava stroje byla nerentabilní, doporučení stroj vyřadit 
- fax F 840, r.poř. 1992, poř. cena 30.614,- Kč, nefunkční, dle posudku by oprava faxu  byla 
nerentabilní, doporučení fax  vyřadit 
- soubor nábytku z kanceláře p. starosty, r.poř. 1978, pořiz. cena 115.253,- Kč, jednalo se o 
vybavení kanceláře p. starosty nábytkem včetně osvětlení, sedací soupravy a koberce. V roce 
1995 došlo k  vybavení kanceláře novým nábytkem  a stávající soubor nábytku  byl rozdělen, 
část odvezena na rekreační zařízení Zátoň (sedací souprava, skříňky), část přestěhována do 
kanceláře vedoucího odboru výstavby. Po dalším opotřebení byl nábytek vyřazen, část 
nábytku ze souboru se nachází v půdním prostoru MÚ. Nyní je nutno celý soubor vyřadit 
z evidence majetku. 
 
ZŠ Poděbradova, Strakonice 
- pobočková telefonní ústředna ATEUS 420 PX, poř. cena 28.209,- Kč, r.poř. 1996, značně 
poruchová, oprava by byla dle posudku nerentabilní.  
II. Doporu čuje ZM 
uzavřít kupní smlouvy, jejímž předmětem bude Destarol – rolba z organizace STARZ 
Strakonice, kupujícím bude Tělovýchovná jednota Lokomotiva, Sokolská ul., Veselí nad 
Lužnicí (IČO: 00512460), kupní cena 50.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 1348/2004 (86/15a) 
17) Eva Uhlíková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
I. Ukládá  
majetkovému odboru sdělit paní Evě Uhlíkové, Strakonice následující:  
žadatel odstraní zbytky staveb i základů  v zadní části pozemku žadatele p.č. 446/14 v k.ú. 
Strakonice  – směrem k lokalitě Jezárka, tak aby stávající stavby se nacházely  1 m od hranice 
pozemku města a to s termínem nejpozději  do konce roku 2005. 
II. Jednat 
s panem Šefránkem o možnosti výstavby RD domu na jiném místě v této lokalitě  Jezárky. 
III. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměru na prodej části pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice o výměře cca 10 m2 . 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu  
IV. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení ZM číslo 483/2004.     
 
Usnesení č. 1349/2004 (86/15a) 
19) Roman Novák, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
I. Doporučuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem výstavby 
rodinného domu o výměře cca 850 m2  .      
 
Usnesení č. 1350/2004 (86/15a) 
20) Jaroslava Rodová,  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1293/ 1 o výměře cca 55 m2  - přesná výměra bude 
určena na základě GP, za cenu 500,- Kč/m2 paní Jaroslavě Rodové, Strakonice. 
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Usnesení č. 1351/2004 (86/15a) 
21) Petr a Jana Petříkovi, Strakonice - prodej pozemku v lokalitě Jezárka  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/99 v k.ú. Strakonice o výměře 787 m2  za cenu 800,- 
Kč/m2 , manželům Petru a Janě Petříkovým, Strakonice, přičemž prodej bude řešen smlouvou 
o smlouvě budoucí kupní. 
 
Usnesení č. 1352/2004 (86/15a) 
22) Miloslava Vacíková,  Strakonice – prodej pozemku v lokalitě Jezárka 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/47 v k.ú. Strakonice o výměře 786 m2  za cenu 800,- 
Kč/m2, paní Miloslavě Vacíkové, Strakonice, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní. 
 
Usnesení č. 1353/2004 (86/15a) 
23) Petr Vintr, Vimperk – prodej pozemku v lokalitě Jezárka + snížení ceny za prodej 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/105 o výměře 967 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 800,- 
Kč/m2, Petru Vintrovi, Vimperk, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s návrhy pana Vintra na  snížení prodejní ceny části pozemku zatíženého věcným 
břemenem či změnu výměry plochy určené k prodeji, a to bez plochy zatížené věcným 
břemenem, popř. zvážení dlouhodobého pronájmu plochy zatížené věcným břemenem. 
 
Usnesení č. 1354/2004 (86/15a) 
24)  Český zahrádkářský svaz základní organizace „U letiště“, sídlo Strakonice, Na Ohradě  
522 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
I. Doporučuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej  pozemku p.č.  55/10 v k.ú. N. Strakonice o výměře 317 m2.  
         
Usnesení č. 1355/2004 (86/15a) 
25 ) Květoslava Sýkorová, Modlešovice  Strakonice – prodej pozemku – vyhlášení záměru  
I. Doporučuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej části poz. p.č. 1073/3 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 120 m2   
 
Usnesení č. 1356/2004 (86/15a) 
26) Dušan Färber,  Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1247/16 v k..ú. Strakonice o výměře cca 15 m2, 
vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází inž. sítě a dle vyjádření odboru dopravy není  
pozemek vhodný k prodeji k danému účelu.  Dále doporučuje panu Färberovi jednat 
s obchodním řetězcem LIDL na umístění stánku v jeho prostorách. 
 
Usnesení č. 1357/2004 (86/15a) 
27) DELTA TRADE CZ, s.r.o., Čejetice 64, Strakonice – žádost o prodej pozemku – částečná 
změna usnesení 
I. Nedoporučuje  ZM 
souhlasit s částečnou změnou usnesení ZM číslo 503/ZM/2004 
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Usnesení č. 1358/2004 (86/15b) 
1) Výměna vchodových dveří v domě č.p. 433 v ul. Bezděkovská.  
I. Nesouhlasí   
s výměnou vchodových dveří v domě č.p. 433 v ul. Bezděkovská.  
 
Usnesení č. 1359/2004 (86/15b) 
2) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v organizaci STARZ Strakonice  
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice v letním 
areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích, konkrétně se jedná o plochu cca 6 m2 jižně od 
dětských bazénů u živého plotu.   
 
Usnesení č. 1360/2004 (86/15b) 
3) Převod movitého majetku  
I. Souhlasí 
s převodem následujícího movitého majetku: 
a) z organizace MÚSS Strakonice do organizace STARZ  Strakonice: 
- pračka automatická PAC 8-7M, pořiz. cena 23.298,- Kč, rok pořízení 1995, pračka je pro 
MÚSS nevyužitelná z důvodu zrušení prádelny v rámci přestavby DD Lidická, v organizaci 
STARZ  bude tato pračka využívána. 
b) majetek z kanceláří MÚ (konkrétně z kanceláří sociálního oboru v ul. Smetanova) do 
organizace MÚSS Strakonice – do Azylového domu: 
- skříň vysoká A 133, pořiz. cena 1.220,- Kč  
- skříňka horní A 201, pořiz. cena 670,- Kč  
- skříň vysoká, pořiz. cena 1.900,- Kč  
- stolek Jirka, pořiz. cena 570,- Kč  
- skříňka horní A 202, pořiz. cena 480,- Kč  
- skříňka horní A 202, pořiz. cena 600,- Kč  
- skříň A4 policová s nástavcem, pořiz. cena 2.665,- Kč  
- skříň A 100 včetně polic, pořiz. cena 1.464,- Kč.  
 
Usnesení č. 1361/2004 (86/15b) 
4) Žádost p. Marie Čakrtové  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice  a p. Marií Čakrtovou dne 
29.6.2001 na pronájem obecního domku v Hajské, dohodou ke dni 31.12.2004.  
II. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem obecního domku v Hajské čp. 30.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
Usnesení č. 1362/2004 (86/15b) 
5) ČESKÝ TELECOM, a.s., FU-NEMOVITOSTI,  Pražská 16, České Budějovice – žádost o 
pronájem pozemku p.č.st. 1057 v k.ú. Nové Strakonice  
I. Souhlasí  
s pronájmem  pozemku p.č. st. 1057 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 33 m2  ČESKÉMU 
TELECOMU a.s. za cenu 100,- Kč/m2  /rok. Současně pověřuje starostu podpisem předmětné 
smlouvy. 
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Usnesení č. 1363/2004 (86/15b) 
6) Pozemek p.č. st. 22 v k.ú. Strakonice  o výměře 208 m2 , Bavorova ulice  - Jitka Štětková, 
Strakonice  - žádost o zpětvzetí výpovědi 
I. Souhlasí 
jednat s paní Štětkovou o možném odkoupení předmětného pozemku p.č. st. 22 o výměře 208 
m2 v k.ú. Strakonice a to za cenu minimálně 500,- Kč/m2, pokud paní Štětková neprojeví 
zájem doporučuje souhlasit s vyhlášením záměru na pronájem předmětného pozemku 
II. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměr na pronájem předmětného pozemku 
 
Usnesení č. 1364/2004 (86/15b) 
7) Pan Ing Vladimír Trnka, Ing. Jana Trnková, Strakonice – žádost o zřízení na katastrálním 
úřadě práva užívání 
I. Souhlasí 
se zřízením věcného břemene užívání pozemků par.č. 1371/103 a zřízení stavby RD na 
pozemku st. p.č.  st. 4063 v k.ú. Strakonice ve prospěch manželů Trnkových. Věcné břemeno 
se snižuje bezplatně. Současně pověřuje  starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1365/2004 (86/15b) 
8) EUROTEL Praha, spol. s r.o., Pobřežní 3, Praha 8, zastoupený PHOENIX_ ZEPPELIN 
spol s r.o. a dále STEL – INVEST s.r.o., - žádost o vyjádření z titulu majitele pozemku 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami , zahrnující osazení prefabrikovaného základu šířky 0,71 m a délky 
2,15 m, osazovací výška technologie je cca 0,4 m nad zemí a výška  trezoru je 1,35 m. Dále 
dojde k propojení záložního zdroje zemním kabelem se stávajcíí technologií v provozním 
objektu. Vše bude umístěno v oploceném areálu základnové stanice Eurotelu „STSIB“, na 
pozemku p.č. dle PK 640 v k.ú. Strakonice, pro EUROTEL Praha, spol. s r.o., Pobřežní 3, 
Praha 8, zastoupený PHOENIX_ ZEPPELIN spol s r.o. a dále STEL – INVEST s.r.o.. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
Usnesení č. 1366/2004 (86/15b) 
9) TMS PROJEKT, Ing. Jiří Treybal, Žižkova 312, Strakonice – žádost o souhlas z titulu 
majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Př. Ptákovice s výstavbou zahradní 
pergoly na pozemku žadatele p.č. 320/164 v k.ú. Př. Ptákovice, dle předloženého projektu  – 
manželé Horejšovi, Str. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 1367/2004 (86/15d) 
1) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům – změna nájemce. 
I. Doporučuje  
revokovat část usnesení ZM č. 168/ZM/2003 , část usn.č.9/II./24.6.1998, část usn. č. 
435/ZM/2004, 531/ZM/2004: prodej b.j. nájemcům dle níže uvedeného seznamu (uvedeni 
jako původní nájemci). 
II. Doporu čuje  
souhlasit s prodejem b.j. níže uvedeným nájemcům (uvedeni jako současní nájemci) těchto 
bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, 
dle zákona  č. 72/1994, v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou 
v souladu se schválenými platnými usneseními, týkající se prodeje bytů  
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původní nájemce současný nájemce č.p.  ulice 
Agneša Györyová byt nebude nabídnut 

k prodeji – soud.řízení 
1230 Kosmonautů  

Josef Strašil zatím neobsazeno 1226 Spojařů 
Vdovinová Božena Vdovinová Božena 

Josef Kropáček 
780 M. Alše 

Ivana Píchová Antonín a Martina 
Kočovi 

207 Stavbařů 

Josef Janota Hana Janotová 207 Stavbařů 
Jana Sulková David Janeček 1084 Mlýnská 
Jan Krátký Pavlína Krátká 

Elior Galliamov  
400 Nádražní 

Josef Kuncl 
Jiřina Kunclová 

Jiřina Kunclová 525 P. Bezruče 

Josef Kadečka Jana Kadečková 448 Luční 
Josef Mayer 
Marie Mayerová 

Marie Mayerová 1125 Čelakovského 

Miloš Vondrášek 
Eva Vondrášková 

Eva Vondrášková 87 Na Ohradě 

Petr Chalupa 
Jana Chalupová 

Jana Chalupová 87 Na Ohradě 

Pavel Kuneš Radka Kunešová 13 Tovární 
 
Usnesení č. 1368/2004 (86/15d) 
2 ) Prodej b.j. č.13 v č.p. 1238 v ul.Mládežnická  včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku. 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s paní Klárou Jakšovou, Strakonice na bytovou jednotku 
č. 13 o velikosti  4+1 o výměře 85,10 m2 v domě č.p. 1238 v ul. Bezděkovská včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1238  a pozemku st.3432 o výměře 
321 m2 za cenu 810.000,-Kč . 
          
Usnesení č. 1369/2004 (86/15d) 
3 ) Prodej  b.j. č. 8 v č.p. 169 v ul. Dukelská včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s manželi Igorem a Zuzanou Tesárovými,  na bytovou 
jednotku č.8 o velikosti o výměře 58,20 m2 v domě č.p. 169 v ul. Dukelská včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 169  a pozemku st. 183 o výměře 
331 m2 za cenu 406.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 1370/2004 (86/15d) 
4) Yvona Marhanová, Strakonice  - prodej pozemku v lokalitě Jezárka  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/83 v k.ú. Strakonice o výměře 692 m2  za cenu 800,- 
Kč/m2, paní Yvoně Marhanové, Strakonice, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní. Záloha na kupní cenu bude hrazena ve dvou splátkách s tím že první splátka 
bude uhrazena před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a druhá splátka nejpozději 
do 30.6.2005. Uhrazení splátek bude zajištěno možností odstoupit od předmětné  smlouvy.  
 
Usnesení č. 1371/2004 (86/15d) 
5) Daniel Matoušek,  Strakonice  - prodej pozemku v lokalitě Jezárka  
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice o výměře 650 m2  za cenu 800,- 
Kč/m2 , (pozemek určený k výstavbě dvojdomku), panu Danielu Matouškovi, Strakonice, 
přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  
 
Usnesení č. 1372/2004 (86/15d) 
6) Manželé Marie a Zdeněk Daňkovi, Strakonice – prodej pozemků v lokalitě Přední 
Ptákovice  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s návrhy manželů Daňkových, Českých lesů 384, Strakonice , týkající se prodeje 
části pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 650 m2  a trvá na 
usnesení ZM č. 511/ZM/2004 tj. že prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní – 
zahájit výstavbu RD do 2 let  a ukončit do 5-ti let 
II. Doporu čuje ZM 
revokovat usnesení ZM číslo 511/ZM/2004, vzhledem k tomu, že manželé Daňkovi 
nesouhlasí s koupí pozemku formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
III. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
cca 650 m2 . Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Z pozemku bude 
ponechána část pro vjezd na sousední pozemek (pozemek pana Frnocha) a chodník v ulici 
Nad školou.  
 
Usnesení č. 1373/2004 (86/15d) 
7) Jaroslava Mráčková, Klára Mráčková, Strakonice –  prodej části  pozemku p.č. 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice – částečná změna usnesení 
I. Bere na vědomí  
že kupní částku za pozemek p.č. 320/1 v k.ú. Př. Ptákovice lze zaplatit jednorázově i formou 
splátek. 
 
17. TS s.r.o. – změna nájemného v objektu Zvolenská 805/I Str. 
Usnesení č. 1374/2004 (86/21) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh – výpočet změny nájemného na jednotlivé byty v objektu Zvolenská 805/I 
Strakonice 
II. Ukládá 

a) TS Strak. s.r.o. zajistit přepočet nájemného s platností od 1.1.2005 
b) majetkovému odboru MěÚ změnu nájemného řešit dodatkem k nájemní smlouvě 

 
18. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1375/2004 (86/20) 
Rada města po projednání 
I . Souhlasí  
s ubytováním paní Ivety Danovové  a jejích dětí Žanety Peštové, Ivety Peštové, Sabiny 
Sichingerové do Azylového domu na dobu určitou od 2.12.2004 do 28.2.2005.  
II. Ukládá   
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 2.12.2004 do 28.2.2005. 
III. Pov ěřuje  
pana starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
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19. DPS – přidělení bytu 
Usnesení č. 1376/2004 (86/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice : 
č. B13 - p. Janovi Chruňákovi, Strakonice a uzavřením smlouvy o nájmu bytu od 1.1.2005  
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy o nájmu bytu v DPS, Rybniční 1283, Strakonice  
 
20. A) Obsazení uvolněné b.j. v č.p. 58/Str.I, ul. U Sv. Markéty 
Usnesení č. 1377/2004 (86/18) 
1/12/2004 Obsazení  uvolněné bytové jednotky v  č.p. 58/Str.I, v ul. U Sv. Markéty    
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
obsadit  uvolněnou  bytovou jednotku o velikosti 1+1, č.b. 003, v č.p. 58/Str.I, dle pravidel 
pro byty nad 50 m2            (tzn. nabídkou do nájmu, tzv. obálkovou metodou) 
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. 
 
      B) Obsazení uvolněné b.j. v č.p. 805/Str.I, ul. Zvolenská 
Usnesení č. 1378/2004 (86/18) 
2/12/2004 Obsazení uvolněné bytové jednotky  v  č.p. 805/Str.I., ul. Zvolenská   
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
a) obsadit uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+2, č.b. A 11 v č.p. 805/Str.I, ul. 
Zvolenská   (dále jen smlouvu o nájmu bytu uzavřít)  formou veřejného losování. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému úseku bytovému  
a) zveřejnit nabídku o uvolněné  bytové jednotce na úřední desce a ve Zpravodaji města 
Strakonice 
b) provést veškeré úkony související s uskutečněním tohoto losování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel      Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta       místostarostka 


