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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 88. jednání Rady města Strakonice 
konané 22.12. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička  

          ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – DD Lidická      
                            Usnesení č. 1402/2004 
2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci     
                            Usnesení č. 1403/2004 
3. Smlouva o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace  
                            Usnesení č. 1404/2004 
4. Žádost o převedení dřevěných židlí z majetku MěÚ do majetku JDH Strakonice 
                            Usnesení č. 1405/2004 
5. Umístění dítěte do MŠ Lidická a MŠ Čtyřlístek 
                            Usnesení č. 1406/2004 
6. Rozpočtová opatření č. 136 – 140 a 143 – 149   
                            Usnesení č. 1407/2004 
7. Přijetí daru – ZŠ Dukelská 
                            Usnesení č. 1408/2004 
8. Pořízení DDHM – MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 1409/2004 
9. Uzavření smlouvy na nákup programového produktu MIS pro potřeby MIC  
                            Usnesení č. 1410/2004 
10. Změny jízdních řádů MHD 
                            Usnesení č. 1411/2004 
11. Nařízení města „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ 
                            Usnesení č. 1412/2004 
12. Rozšíření placených parkovacích míst ve Strakonicích 
                            Usnesení č. 1413/2004 
13. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1414/2004 – 1430/2004 
14. Azylový dům – ubytování  
                            Usnesení č. 1431/2004 
15. Obsazení b.j. 1+2/005/49, Velké nám. 49, Strakonice  
                            Usnesení č. 1432/2004 
16. Bytové záležitosti    
                 Usnesení č. 1433/2004 – 1437/2004 
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17. Přidělení obytné jednotky v domově-penzionu pro důchodce    
                            Usnesení č. 1438/2004 
18. Azylový dům – prodloužení a ukončení ubytování     
                            Usnesení č. 1439/2004 
19. Vyplacení finanční kompenzace 
                            Usnesení č. 1440/2004 
20. Přehled konvektomatů ve školních jídelnách ZŠ 
                            Usnesení č. 1441/2004 
21. ČSAD STTRANS – prodloužení samostatného spoje MHD Strakonice 
                            Usnesení č. 1442/2004 
22. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 
                            Usnesení č. 1443/2004 
23. Jmenování vedoucí odboru rozvoje MěÚ 
                            Usnesení č. 1444/2004 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   88. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 17,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – DD Lidická      
Usnesení č. 1402/2004 (88/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby „Stavební úpravy a přístavba 
DD Strakonice, Lidická 189“ uzavřené dne 1.11.2004 se společností Protom Strakonice s.r.o., 
IČ 43841252, přičemž předmětem dodatku č. 1 je změna první věty odst. 5.5. (způsob placení 
díla) smlouvy o dílo tak, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré měsíční faktury a to do výše 
90 % celkové sjednané ceny. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci     
Usnesení č. 1403/2004 (88/22a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla,  
že správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě ve městě Strakonice bude zajišťována 
vlastní organizací (právním subjektem), nebo organizací (právním subjektem), jež bude pro 
provádění této činnosti popř. zřízena. 
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3. Smlouva o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace  
Usnesení č. 1404/2004 (88/22b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
podat výpověď ze smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a 
kanalizace ve Strakonicích, Katovicích, Radošovicích, Mutěnicích a Pracejovicích uzavřené 
mezi těmito uvedenými obcemi jako pronajímatelem a společností VaK JČ a.s., České 
Budějovice, IČ 60071371, jako nájemcem dne 28.3.1997, z důvodu dle čl. II odst. 2.2.1. písm. 
b) smlouvy (zřízení vlastní organizace pro správu a provozování vodovodní a kanalizační sítě 
v obci). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této výpovědi ze smlouvy 
 
6. Rozpočtová opatření č. 136 – 140 a 143 – 149   
Usnesení č. 1407/2004 (88/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 136  ve výši   69 500,-   Kč 
Navýšení výdajů  správního odboru  u položky DDHM  – dovybavení malé zasedací síně. 
Navýšení výdajů na DDHM bude kryto přesunem finančních prostředků  ve výdajích z SPOZ 
– vítání dětí. 
RO č. 137 ve výši 100 000,- Kč 
Navýšení  výdajů správního odboru  na provoz (PHM,telefony) . 
Navýšení výdajů na provoz bude kryto přesunem finančních prostředků ve výdajích z SPOZ – 
balíčky.  
RO č. 138 ve výši 32 880,- Kč 
Dotace KÚ pro školy – „Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků (HODINA)“ 
RO č. 139 ve výši 95 000,-  
Grant KÚ na zpracování  projektu „ Revitalizace rybníka Borek – projektová a inženýrská 
příprava „ 
RO č. 140 ve výši 15 000,- 
Navýšení výdajů  na zeleň. Rozpočtové opatření bude kryto z finančních prostředků od spol. 
Fezko a.s. za nesplněné náhradní výsadby uložené odborem životního prostředí.                                
RO č. 143 ve výši  67 000,- Kč 
Navýšení výdajů na varovný systém – na  rozšíření výstražného informačního systému pro 
městskou čtvrť „Habeš“. Rozpočtové opatření bude kryto z přeplněných příjmů -  DPH. 
RO č. 144 ve výši 20 000,-Kč 
Navýšení výdajů na  nákup zboží  pro MIC. RO bude kryto z příjmů za zboží. 
RO č. 145 ve výši  90 000,- Kč 
Navýšení výdajů na dětská hřiště  - na úhradu údržby a kontrol, kterou provádí TS, s.r.o na 
základě smlouvy o dílo.   
Rozpočtové opatření bude kryto  z přeplněných příjmů – DPH. 
RO č. 146  ve výši 95 400,- Kč 
Navýšení výdajů na  úhradu úroků z úvěru – Pivovar. Vzhledem k tomu, že pro rok 2004 není 
uzavřena nájemní smlouva s provozovatelem pivovaru, bude toto RO bude kryto 
z přeplněných příjmů – DPH. 
RO č. 147 ve výši 150 000,-Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích  - z psího útulku na  realizaci naučné stezky 
Podkalí. (Úhrada panelů vyrobených SPŠ Strakonice). 
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RO č. 148 ve výši  150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích – z psího útulku na  zeleň v oblasti Mlýnského 
náhonu – doplnění finančních prostředků, které  daruje městu  Fezko, a.s. 
RO č. 149 ve výši  510 340,- Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost  odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření provést a RO č. 149  nad  150 tis. Kč  
předložit  v r. 2005 na prvním  zasedání ZM. 
III. Souhlasí 
s navýšením rozpočtu o rozpočtová opatření, která by byla nižší než 150 tis. Kč  -    
- případné dotace, které by ještě město obdrželo do konce roku 2004 .  
Tato  budou předložena na prvním zasedání rady města v r. 2005. 
 
7. Přijetí daru – ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 1408/2004 (88/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru pro ZŠ Strakonice, ul. Dukelská od firmy Unie školských asociací ČR – 
CZESHA, Slovanské náměstí 7, Brno- 9 licencí Microsoft Windows XP Professional Czech a 
9 licencí Microsoft Office XP Professional Czech v celkové hodnotě 2.646,- Kč 
 
8. Pořízení DDHM – MŠ Lidická 
Usnesení č. 1409/2004 (88/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením pracovního stolu s dřezem ve výši 10 000,- Kč do kuchyně ŠJ Školní. Pořízení 
bude hrazeno z fondu rezervního 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
9. Uzavření smlouvy na nákup programového produktu MIS pro potřeby MIC  
Usnesení č. 1410/2004 (88/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a Ing. Šalkovským (fa. NICE) na dodávku 
programového produktu MIS a služeb technické podpory na tento software. Cena 3lic. 
programu činí 13.000,-Kč, technická podpora 2.875,-Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu 3 
let. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
10. Změny jízdních řádů MHD 
Usnesení č. 1411/2004 (88/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zavedením objednávkové dopravy na trase městské hromadné dopravy v lokalitě Podsrp, 
Ptákovice. 
 
11. Nařízení města „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ 
Usnesení č. 1412/2004 (88/17) 
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Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
částečnou změnu nařízení města Strakonice č.1/2004 o místní úpravě silničního provozu ve 
městě Strakonice (spočívající v úpravě výše sazebníku za parkování) 
II. Vydává 
nařízení města Strakonice č.1/2004 o místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice. 
 
12. Rozšíření placených parkovacích míst ve Strakonicích 
Usnesení č. 1413/2004 (88/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s rozšířením placených parkovacích stání na Velkém náměstí a v ulici U sv. Markéty takto: 
1. V ulici U sv. Markéty (před zlatnictvím Voříšků), navrhla Policie ČR po dohodě s panem 

Voříškem. 
2. Rozšíření stávajícího parkoviště na Velkém náměstí ve směru do ulice Lidická, v dnešním 

prostoru bez jasného dopravního využití. 
3. Na Velkém náměstí ve směru do Bavorovy ulice a na rampě městského úřadu s tím, že 

nabude platnosti až v okamžiku osazení parkovacího automatu 
 
13. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1414/2004 (88/19) 
2) Rekonstrukce Kino Oko - Strakonice 
I. Bere na vědomí  
postup prací při realizaci akce „Rekonstrukce Kino Oko -  Strakonice“ 
 
Usnesení č. 1415/2004 (88/19) 
3) Ukončení nájemní smlouvy  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a st.p. Pivovary České 
Budějovice, s.p. dne 22.3.2002,  dohodou ke dni 31.12.2004. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP restaurace na Zimním stadionu Strakonice, jedná se o 
restaurační provoz o výměře 208 m2, ubytovací provoz o výměře 289 m2, bufet o výměře 54 
m2, celková výměra NP 551 m2. 
III. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem výše uvedených NP restaurace PALERMO na ZS 
Strakonice s panem Jaroslavem Doubkem, Strakonice na dobu určitou od 1.1. do 29.1.2005, 
přičemž výše nájemného činí 40.540,- Kč 
IV.  Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody a smlouvy. 
 
Usnesení č. 1416/2004 (88/19) 
4)  Pronájem části předmětu nájmu  třetí osobě – žádost Mgr. Hrabákové   
Rada města po projednání a hlasování neschválila navržené usnesení a : 
I. Nesouhlasí  
s pronájmem části předmětu nájmu třetím osobám   
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Usnesení č. 1417/2004 (88/19a) 
1) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 320/70 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/4 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Žadatel: Vladimír Vlasák, Strakonice, v zastoupení: Jiří Šperl, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 320/70 v k.ú. Př.Ptákovice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/4 v k.ú. Př. Ptákovice . 
 
Usnesení č. 1418/2004 (88/19a) 
2) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Šmidingerova přes pozemek p.č. dle KN 
1280/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 604/12 
v k.ú. Strakonice. Žadatel: Václav Vondra, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Šmidingerova přes pozemek p.č. dle KN 1280/1 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 604/12 v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1419/2004 (88/19a) 
3) Žádost o umožnění uložení sedimentu z rybníka Blatský ve Strakonicích na plochu 
aeroklubu Strakonice. Žadatel: Český rybářský svaz, MO Strakonice, Na Stráži 340, Strak. 
I. Bere na vědomí 
záměr Českého rybářského svazu, MO Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, týkající 
se uložení sedimentu z rybníka Blatský ve Strakonicích na plochu aeroklubu Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru sdělit Českému rybářskému svazu, MO Strakonice, uvedené požadavky  
nutné pro doplnění žádosti : 
� Zajištění měření mocnosti sedimentu. 
� Dopracování projektové dokumentace s předpokladem 70.000 m3 s ohledem na 

odvodnění plochy. 
� Geologické průzkumy zhutnitelnosti včetně průkazných zkoušek včetně zhutnitelnosti 

v mocnosti dle podélného a příčného profilu projektové dokumentace. 
� Provádění stavebních prací dle postupu výstavby. 
� V souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“  naplánovat 

harmonogramy předmětné výstavby s ohledem na provoz aeroklubu Strakonice. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru předložit zprávu do RM o výsledcích předmětných zkoušek. 
 
Usnesení č. 1420/2004 (88/19a) 
4)  Stavba „Kanalizační sběrač, vodovod, komunikace ulice Borová, Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s rozšířením předmětu díla v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační sběrač, vodovod, 
komunikace ulice Borová, Strakonice“ : 
� Rekonstrukce šachty Šd v ulici Vodárenská v souvislosti s plánovanou realizací 

stavby: „Rekonstrukce komunikace ulice Vodárenská, Strakonice“.  
� Rekonstrukce oplocení areálu koupaliště – Habeš, v části přiléhající komunikaci 

Borová, 
s termínem dokončení předmětného rozšíření do 30.4.2005 
Předmětné rozšíření díla bude hrazeno z odpočtů méněprací výstavby. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětného dodatku a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Usnesení č. 1421/2004 (88/19a) 
5) Kočí  Antonín,  Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu v ulici Stavbařů 207,  Strakonice, spočívající  v rekonstrukci 
bytového jádra v bytě číslo 23. Dojde k vybourání stávajícího a k vyzdění nového jádra, 
půdorys bude zachován, a to na vlastní náklady nájemce bytu pana  Antonína Kočího, 
Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 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. 1422/2004 (88/19a) 
6) Hana Kiliánová, Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu , spočívající v probourání dveří z místnosti č. 11 do místnosti č. 13 
v bytě čp. Stavbařů 205, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
Usnesení č. 1423/2004 (88/19a) 
7) Ivana Koubová, Bezděkovská 77, Strak. – žádost o souhlas s zavedením kabelové televize 
I. Souhlasí 
se zavedení kabelové televize do bytu č. 21 v pátém podlaží domu č. 77 v Bezděkovské ulici 
Strakonice. 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. 1424/2004 (88/19a) 
8) Odbor dopravy, MěÚ Strakonice – vyjádření k projektové dokumentaci – „Parkoviště 
prodejna Jiskra, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 718/5 v k.ú. Nové Strakonice s předloženou 
projektovou dokumentací  “Parkoviště prodejna Jiskra, Strakonice„  na pozemku p.č. 627/3 
v k.ú. Nové Strakonice ve vlastnictví Jednoty spotřební družstvo ve Volyni. 
 
Usnesení č. 1425/2004 (88/19a) 
10) Žádost o vypracování dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemků 
v majetku města Strakonice na akci: „Prodejna a servis malých motocyklů - Strakonice“ 
Žadatel: Mgr. Jana Malinová, Stanislav Malina, Strakonice 
I. Souhlasí 
s rozšířením o uložení plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
640/14 v k.ú. Nové Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
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Usnesení č. 1426/2004 (88/19a) 
11) Výběrové řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strak. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou umístěnou na prvním místě : 
Josef Berger, Nihošovice Volyně, výše nabídkové ceny včetně DPH  475.877,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1427/2004 (88/19a) 
12) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Str. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou : 
Josef Berger, Nihošovice Volyně, výše nabídkové ceny včetně DPH  346.410,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1428/2004 (88/19a) 
13) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou umístěnou na prvním místě : 
Ing. Zdeněk Kašpar, sídl. Míru 281, 384 51 Volary, za uvedené ceny jednotlivých sortimentů :  
 
Dřevina Sortiment  čep 

cm 
délka  

m 
Vlastnosti sortimentu Cena 

Kč/m3 
Surové kmeny 
 

4 14  Bez měkké hniloby, tvrdá ano  
700 

Kulatina III.A 
 

20 6-14 Bez hniloby, suky do 4 cm,  
1630 

Kulatina III.B 
 

18 6-14 Suky bez omezení  
1330 

Kůrovcová 
 

18 6-14 Bez hniloby  
1200 

KPZ 
 

18 4-8 Ne měkká hniloba 
830 

smrk 

Vláknina 
 

 4 Včetně dutin 
500 

Surové kmeny 
 

4 14 Bez měkké hniloby 
600 

Kulatina III.A 
 

20 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 
1300 

Kulatina III.B 
 

18 6-14 Suky bez omezení 
1100 

borovice 
  

KPZ 
 

18 8-14 Souše 
900 

modřín Surové kmeny 
 

5 14 Bez měkké hniloby 
600 

 Kulatina III.A  
 

22 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 
1600 
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Uvedené ceny jsou bez DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1429/2004 (88/19a) 
14) Žádost odborové organizace OS KOVO ČZ a.s. Strakonice 
I. Souhlasí  
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny v MěDK Strakonice pro činnost 
Klubu důchodců při odborové organizaci OS KOVO ČZ a.s. Strakonice, na dobu 1 roku 
 
Usnesení č. 1430/2004 (88/19b) 
1) Teplárna Strakonice a.s. – žádost o umožnění užívání teplovodů v lokalitě Jezárky 
I. Souhlasí  
s užíváním teplovodu v lokalitě Jezárky – pozemky p.č. 1371/1, 1371/45, 1371/54, 1371/56, 
1371/58, 1371/59, 1371/112, 1385, 1560, 1557, 1558, 1559,  1371/16, vše v k.ú. Strakonice. 
Doba užívání bude na dobu určitou v trvání 20 let, a to od 1.1.2005, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Výše ceny za užívání celé délky teplovodů se stanoví  částkou 500.000,- Kč/rok, tato 
cena je splatná v 1 splátce, s termínem splatnosti do 31.1.2005 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
14. Azylový dům – ubytování  
Usnesení č. 1431/2004 (88/3) 
Rada města po projednání 
I . Nesouhlasí  
s ubytováním pana Ivana Kudrače do Azylového domu  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit panu Kudračovi schválené usnesení 
 
15. Obsazení b.j. 1+2/005/49, Velké nám. 49, Strakonice  
Usnesení č. 1432/2004 (88/11a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
uzavřít s manželi Miroslavem Tyburcem a Martou Tyburcovou Str. I, smlouvu o nájmu  
bytové jednotky o velikosti 1+2 č.b. 005 ve II. patře  domu č.p. 49/Str.I,  Velké náměstí  na 
dobu určitou s možností automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu s měsíčním nájemným ve výši 33,76 Kč/m2 s tím, že  výše nájemného bude 
upravována dle příslušného cenového předpisu platného pro regulované nájemné.  
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.   
 
16. Bytové záležitosti    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1433/2004 (88/11) 
1/12/2004  Jana Smrčková, Str, 1+1/051/988, Aloisie Kopecká,Str, 1+3/031/1142  žádost o 
schválení dohody o výměně bytových jednotek  
I. Rozhodla  
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek nájemcům:  Janě Smrčkové k b.j. 1+1, č.b. 051 ve II. patře domu 988/Str,  v ul. 
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Ellerova   s  Aloisií Kopeckou,  k  b.j. 1+3, č.b. 031 v VI. patře domu 1142/Str,. 
Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s jmenovanými  dohody o ukončení účinnosti smluv 
b) uzavřít s jmenovanými smlouvy o nájmu bytů na základě výměny bytů a pověřuje starostu 
jejich podpisy. 
 
Usnesení č. 1434/2004 (88/11) 
2/12/204 Miloš Kolář, I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+3/003 v domě č.p. 779 v ul. M. Alše panu  Miloši  Kolářovi (vzt. syn).  
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1435/2004 (88/11) 
3/12/2004 Pavla Mistrová, Str.,  přechod nájmu bytu  
I. Rozhodla  
uzavřít s Pavlou Mistrovou Str.I, smlouvu o nájmu bytu  o vel. 1+3, č.b.012 v domě č.p. 
1231/Str.I,  ul. Kosmonautů   dle usn. RM č. 497/2002.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s jmenovanou smlouvu o nájmu bytu a 
pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1436/2004 (88/11) 
4/12/2004  Olga Rampichová, Str.,  žádá o souhlas s podnájmem bytu  
I. Rozhodla  
neudělit  souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemci b.j. 1+4, č.b. 11 Olze 
Rampichové Str/I, 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele o rozhodnutí rady města.  
 
Usnesení č. 1437/2004 (88/11) 
5/12/2004  Jiří Prokopius,  Str,  Martina Prokopiusová, Str.  
návrh dohody o ukončení nájmu bytu v Tržní ul. 815/Str, spolu s dohodou o přechod nájmu 
bytu o vel. 1+3 č.b. 004 v domě v ul. Nádražní č.p. 406Str.II.   
I. Rozhodla 
nesouhlasit s navrhovanou dohodou  manželů  Jiřího  a Martiny Prokopiusových.  
 
17. Přidělení obytné jednotky v domově-penzionu pro důchodce    
Usnesení č. 1438/2004 (88/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a)    s přidělením obytné jednotky  v domově-penzionu pro důchodce: 
        ing.Václavu Šedivému, Strakonice 
b)   s přidělením obytné jednotky  v domově-penzionu pro důchodce: 
       pí.Marii Hýblové, Strakonice 
 
18. Azylový dům – prodloužení a ukončení ubytování     
Usnesení č. 1439/2004 (88/7) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí   
ukončení pobytu paní Mileny Bledé s dětmi a pana Ladislava Bledého ke dni 11.12.2004.  
II. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  od  1. 1. 2005   do  28. 2. 2005    
p. Jiřiny Parkánové. 
III. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou od 1.1.2005 do 28.2.2005 s 
p. Jiřinou Parkánovou. 
IV. Pověřuje  
p. starostu podpisem dodatku ke smlouvě o ubytování v Azylovém domě 
 
19. Vyplacení finanční kompenzace 
Usnesení č. 1440/2004 (88/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků ve výši 525 806,- Kč jako kompenzace ušlých příjmů za 
sportovní činnost mládeže do 18 let od 1.9. do 31.12. 2004 v zařízeních STARZ a 
tělocvičnách ZŠ dle přiloženého přehledu o skutečně využitých hodinách:  
- STARZ                                  450 438,- Kč       1 162 hod. 
- ZŠ Dukelská                              3 564,- Kč            36 hod. 
- ZŠ Čelakovského                    13 740,- Kč           160 hod. 
- ZŠ Poděbradova                      23 958,- Kč           242 hod. 
- ZŠ Povážská                            34 106,- Kč           364 hod. 
 
20. Přehled konvektomatů ve školních jídelnách ZŠ 
Usnesení č. 1441/2004 (88/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
s výhradou, předložený přehled a ceny zakoupených konvektomatů do školních jídelen 
základních škol ve městě. 
 
21. ČSAD STTRANS – prodloužení samostatného spoje MHD Strakonice 
Usnesení č. 1442/2004 (88/20) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením usnesení RM č. 1124/2003 ze dne 10.9.03 – zřízení samostatného spoje na 
odpolední přepravu žáků ZŠ Povážská po skončení vyučování – a to od 1.7. 2004 na dobu 
neurčitou, za původních podmínek s tím, že od 1.1.2005 bude cena činit 67,- Kč/den + 5% 
DPH, ve dnech školního vyučování a vyúčtováním nezávislým na MHD. Bude hrazeno z 
prostředků vyčleněných na MHD 
 
22. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 
Usnesení č. 1443/2004  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 251/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období II. 
pololetí 2004 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice.  
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23. Jmenování vedoucí odboru rozvoje MěÚ 
Usnesení č. 1444/2004  
Rada města po projednání 
I. Ukončuje 
na základě usnesení RM č. 1293/2003, pověření ing. Václava Hejpetra řízením odboru, 
rozvoje ke dni 31.12.2004 
II. Jmenuje 
na základě výběrového řízení dle zákona 312/2002 Sb. a dle § 102 odst. 2 pís. g) zákona 
128/2000 Sb. o obcích, do funkce vedoucího odboru rozvoje ing. arch. Martu Slámovou s 
platností od 1.1.2005  
III. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ připravit návrh na organizační a platové zařazení pracovníka v souladu s 
nařízením vlády 358/2000 Sb. 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


