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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 87A. jednání Rady města Strakonice 
konané 15.12. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp  

           ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička 
 
 
Program: 
1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 1397/2004 
2. Vánoční plavání s kaprem Jakubem       
                            Usnesení č. 1398/2004 
3. Azylový dům – ubytování         
                            Usnesení č. 1399/2004 
4. Pojmenování letadla ČSA názvem a znakem města Strakonice 
                            Usnesení č. 1400/2004 
5. Smluvní vztahy se spol. Měšťanský  pivovar Strakonice a.s. 
                            Usnesení č. 1401/2004 
 
 
 
Zahájení jednání 
   87A. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 20,15 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. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1397/2004 (87A/1,1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku  
a) Od 8. prosince 2004 do 31.1.2005 – pořádá M –HAI plus s.r.o., Žerotínova 483/1, České   
    Budějovice – reprodukovaná taneční hudba – v Dance klub INFERNO, Spojařů 1254,   
    Strakonice denně a to: 
    všední dny                         22,00 hod – 3,00 hodin 
    pátky, soboty, neděle        22,00 hodin – 5,00 hodin 
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b) 14. ledna 2005 – Maturitní ples – živá hudba – FATIMA, pořádá Nadační fond Gymnázia   
     Strakonice, Máchova 174 – v MěDK   dne 14. 1. 2005 od 22,00 hodin do 3,00 hodin   
     následujícího dne. 
c) 12. února 2005 – PLES ZŠ Dukelská – živá hudba – EXPERIMENT, pořádá ZŠ    
    Dukelská 166, Strakonice v Sokolovně Strakonice dne 12. 2. 2005 od 22,00 hodin do 3,00   
    hodin následujícího dne. 
d) 1. ledna 2005 – 31. prosince 2005 – DISCO – REPRO – provozuje František    
     Břečka, Strakonice ve Hvězdě, Mlýnská 1081 denně a to 
     neděle - čtvrtek     22,00 hodin – 2,00 hodin následujícího dne 
     pátky, soboty         22,00 hodin – 4,00 hodin následujícího dne 
 e) 23. prosince a 30. prosince -  – DISCO – REPRO –pořádá František Břečka,  
     Strakonice ve Hvězdě, Mlýnská 1081 ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2004  
     od 22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 
 
2. Vánoční plavání s kaprem Jakubem       
Usnesení č. 1398/2004 (87A/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
se spoluprací Městského informačního centra na akci STRAZu pod názvem „Vánoční plavání 
s kaprem Jakubem“ konané dne 22. 12. 2004 a poskytnutím cen pro vítěze soutěží. Finanční 
prostředky ve výši do 3 000,- na zakoupení cen jsou v rozpočtu pro Městské informační 
centrum v podkapitole „akce Pohádkový festival“.  
II. Ukládá 
odboru rozvoje – pracovnicím Městského informačního centra přípravu cen a spolupráci na 
organizačním zajištění zmíněné akce. 
 
3. Azylový dům – ubytování         
Usnesení č. 1399/2004 (87A/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s ubytováním pana Vladimíra Procházky do Azylového domu na dobu určitou od 
16.12.2004 do 16.3.2005.  
b) s ubytováním pana Josefa Dubského  do Azylového domu na dobu určitou od 16.12.2004 
do 16.3.2005 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 16.12.2004 do 16.3.2005 
a) s panem Vladimírem Procházkou  
b) s panem Josefem Dubským. 
III. Pov ěřuje  
pana starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
4. Pojmenování letadla ČSA názvem a znakem města Strakonice 
Usnesení č. 1400/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pojmenováním jednoho letadla z flotily ČSA - názvem města Strakonice spolu s umístěním 
znaku města Strakonice 
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5. Smluvní vztahy se spol. Měšťanský  pivovar Strakonice a.s. 
Usnesení č. 1401/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu podniku Pivovar Strakonice vyčleněného ze státního podniku 
Pivovary ČB s.p., jako část podniku tvořící závod Strakonice se spol. Měšťanský pivovar 
Strakonice a.s.. Součástí podniku jsou níže uvedené nemovitosti a věci movité uvedené 
v aktualizovaném privatizačním projektu. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2005. 
Nájemné je sjednáno ve výši 6 mil. Kč ročně. 
Jedná se o nemovitosti:  
Pozemky, parcela   Výměra Druh pozemku 
poz. st. p.č. 17, bez č.p.  91  zastavěná   plocha a nádvoří 
poz. st. p.č. 375/1   16179  zastavěná   plocha a nádvoří 
poz. st. p.č. 375/2   894  zastavěná   plocha a nádvoří 
poz. st. p.č. 375/3   52  zastavěná   plocha a nádvoří 
            p.č. 217/1   928  ostatní plocha 
 p.č. 227/1   6731  ostatní plocha 
 p.č. 227/2   1031  ostatní plocha 
 p.č. 231/1   1082  ostatní plocha 
 p.č. 231/2   115  ostatní plocha 
 p.č. 239/2   1163  ostatní plocha 
 p.č. 239/5   1072  ostatní plocha 
 p.č. 239/7   326  ostatní plocha 
 p.č. 239/26   200  ostatní plocha 
 p.č. 239/27   58  ostatní plocha 
Část obce,    č. budovy     Způsob  využití  
Strakonice I, č.p. 324 na st. parc. č. 375/1   prům. obj 
Budova bez č.p./č.e. na st. parc. č. 17               prům. obj 
II. Souhlasí 
v rámci nabytí privatizovaného majetku (pivovar Strakonice – viz. us. ZM č. ….) s nabytím 
ochranných známek: 

1. Ochranná známka slovní „NEKTAR“, č. přihlášky 19766, č. zápisu 153925 
2. Ochranná známka obrazová, č. přihlášky 31714, č. zápisu 156356 
3. Ochranná známka kombinovaná „STRAKONICKÝ DUDÁK“, č. přihlášky 35672, č. 

zápisu 156683 
4. Ochranná známka slovní „STRAKONICKÝ DUDÁK“, č. přihlášky 102470, č. zápisu 

199532 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem výše uvedených dokumentů  
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


