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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 94. jednání Rady města Strakonice 

konané 16.2. 2005 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Azylový dům – prodloužení ubytování 
                                     Usnesení č.118/2005 
2. Rozpočtová opatření č. 5.- 8. 
                                     Usnesení č.119/2005 
3. Bytové záležitosti 
                  Usnesení č.120/2005-č.131/2005 
4. Nařízení města č. 1/2005 
                                     Usnesení č.132/2005 
5. Výběrové řízení na „Zpracování lesních hospodářských osnov“ 
                                     Usnesení č.133/2005 
6. Rekonstrukce zeleně v lokalitě „Na Dubovci“ 
                                     Usnesení č.134/2005 
7. Projekt na keřovou podsadbu v lokalitě Mlýnského náhonu 
                                     Usnesení č.135/2005 
8. Darovací smlouva ČZ a.s. 
                                     Usnesení č.136/2005 
9. Dodatek zřizovací listiny STARZ 
                                     Usnesení č.137/2005 
10. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č.138/2005-č.150/2005 
11. Vybavení MIC audiovizuální technikou 
                                     Usnesení č.151/2005 
12. NP PHARE 2003  
      a) Smlouva o poskytnutí grantu   (část II) 
                                     Usnesení č.152/2005 
      b) Smlouva o dílo č.3 na provedení auditu 
                                     Usnesení č.153/2005 
      c) Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu – řízení projektu 
                                     Usnesení č.154/2005 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                                     Usnesení č.155/2005 
14. Bytové záležitosti 
                                     Usnesení č.156/2005 
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Zahájení jednání 
   94. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Azylový dům – prodloužení ubytování 
Usnesení č.118/2005 (94/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou  
od  1.3.2005 do 30.4.2005   Ivety Danovové a paní Jiřiny Parkanové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke smlouvě  na  dobu určitou s paní Ivetou Danovovou a 
paní Jiřinou Parkanovou 
III. Pov ěřuje  
p. starostu podpisem dodatku ke smlouvám o ubytování v Azylovém domě 
 
2. Rozpočtová opatření č. 5.- 8. 
Usnesení č.119/2005 (94/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 5  ve výši 100 000,- Kč 
Navýšení položky soudní poplatky.  (Příloha č. 1) 
RO č. 6  ve výši 150 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru správního – zařazení položky DDHM do upraveného rozpočtu 
města. (Příloha č. 1) 
RO č. 7 ve výši  12 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu hasičů – zařazení položky  pevná paliva do upraveného rozpočtu města. 
(Příloha č. 2). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit: 
RO č. 8  ve výši  250 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru majetkového  - zařazení položky oprav a kontrol dětských hřišť do 
upraveného rozpočtu města. (Příloha č. 3) 
Rozpočtová opatření budou kryta z HV r. 2004, který bude o schválená RO snížen. 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválená RO č. 5-7 provést a RO č. 8 předložit ke schválení nejbližšímu 
ZM 
 
3. Bytové záležitosti 
 
Usnesení č.120/2005 (94/3) 
3/1/2005  Josef Petřík, Eva Petříková, 1+2/001/815,  Michal Bartzok, G/005/43,  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: Josefu a Evě Petříkovým k b.j. 1+2/001/815, ul. Tržní,  s Michalem 
Bartzokem, k b.j. G/005/43,  ul. Dukelská.  
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II. 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.121/2005 (94/3) 
4/1/2005   Tomáš Petrášek, žádost o výměnu nájemního bytu 
I. Bere na vědomí 
žádost Tomáše Petráška ve věci výměny bytové jednotky s tím, že město nemá k dispozici 
bytové jednotky v rámci výměny bytů a doporučuje řešit předmětnou  bytovou záležitost 
v souladu s občanským zákoníkem,  kdy se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci 
dohodnout o výměně bytů, když výměna b.j. je dobrovolnou dohodou a nelze ji nařídit.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat jmenovaného o rozhodnutí rady města. 
 
Usnesení č.122/2005 (94/3) 
6/1/2005  Štefan Koňarik, 400/II, žádost  o souhlas s podnájmem bytu 
I. Rozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemci b.j. GAR/010/400 ul. 
Nádražní,  Štefanu Koňarikovi  pro Ing. Zbyňka Gabriela a Janu Šibalovou, Třebíč  (2 osoby)  
na dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. 
Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č.123/2005 (94/3) 
7/1/2005  Štefan Demetr, žádost  o souhlas s podnájmem bytu 
I. Rozhodla  
neudělit souhlas s podnájmem bytu v souladu s ust. § 719 oz. nájemci b.j. 1+2, č.b. 002 
Štefanu Demetrovi, Bažantnice. 
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 
 
Usnesení č.124/2005 (94/3) 
8/1/2005  Radka Petelová,   žádost o převod dispozičních práv k družstevnímu bytu  
I. Rozhodla  
souhlasit s převodem dispozičních práv k družstevnímu bytu 1+1 v č.p. 894/Str.I. ul. Máchova 
na pí Radku Petelovou, s tím, že pí Petelová uhradí veškeré náklady související s tímto 
převodem.  
II. Souhlasí 
s přijetím finančního daru účelově vázaného na financování v oblasti kultury, školství popř. 
tělovýchovy ve výši 103.000,- Kč od paní Radky Petelové, ul. Máchova,     
a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
Usnesení č.125/2005 (94/3) 
9/1/2005  Tomáš Adamec,  přechod nájmu bytu   
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+1/018 v domě č.p. 206 v ul. Stavbařů  panu  Tomáši Adamcovi (vzt.s.)  
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II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu. 
 
Usnesení č.126/2005 (94/3) 
10/1/2005  Olga Teuschlová, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+3/005 v domě č.p. 639 v ul. P. Bezruče   Olze Teuschlové   (vzt.dc.)  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu. 
 
Usnesení č.127/2005 (94/3) 
11/1/2005 Kateřina Lexová, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+1/021 v domě č.p. 205 v ul. Stavbařů  Kateřině Lexové  (vzt.druh). 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu. 
 
Usnesení č.128/2005 (94/3) 
12/1/2005 Karel Ondrášek, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+0/024 v domě č.p. 1065 v ul. Mlýnská  panu Karlu Ondráškovi 
(vzt.b.přít.). 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu. 
 
Usnesení č.129/2005 (94/3) 
13/1/2005 Jakub Vanko,  přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
přechod nájmu bytu 1+1/002 v domě č.p. 221 v ul. Tovární panu Jakubu Vankovi (vzt. 
děd.manž.). 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu. 
 
Usnesení č.130/2005 (94/3) 
14/1/2005 (2004)  Policie České republiky, Správa Jihočeského kraje, České Budějovice – 
žádost o zhotovení nové nájemní smlouvy  
I. Rozhodla  
uzavřít  s Českou republikou - Ministerstvo vnitra, Policie ČR, Správa Jihočeského kraje 
smlouvu o nájmu  bytové jednotky o velikosti 1+1, č.b. 038 ve II.  podlaží domu č.p. 988 v ul. 
Ellerova ve Strakonicích I.  se smluvním nájemným 33,76 Kč/m2 s tím, že  výše nájemného 
bude upravována dle příslušného cenového předpisu platného pro regulované nájemné.  
II. Ud ěluje 
souhlas s podnájmem výše uvedené bytové jednotky  pro  osobu, která je ve služebním 
poměru k výše uvedenému nájemci (Policie ČR)  s tím, že jméno této konkrétní osoby musí 
být vždy před uzavřením podnájemní smlouvy písemně sděleno pronajímateli.  
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II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu  a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.   
 
15/1/2005  Viktor Medveď s manželkou Zeulinou (a čtyřmi dětmi) t.č. v  Integračním azylovém  
středisku v Havířově  -  žádost o přidělení integračního bytu 
I. Odkládá  
své rozhodnutí týkající se žádosti výše jmenovaných. 
 
Usnesení č.131/2005 (94/3) 
16/1/2005  Linda Chárová, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje 
přechod nájmu bytu 1+2/008 v domě č.p. 789 v ul. M. Alše Lindě Chárové  (vzt. vn). 
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu 
bytu.  
 
4. Nařízení města Strakonice č.1/2005 
Usnesení č.132/2005 (94/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vydat nařízení města Strakonice č.1/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov pro majitele lesů o výměře do 50 ha v  těchto katastrech: Nová Ves u Strakonic, Lhota 
pod Kůstrým, Víska u Strakonic, Kváskovice u Drážova, Zálesí u Drážova, Drážov, Dobrš, 
Dřešín, Čestice, Hoslovice, Chvalšovice, Vacovice, Krušlov, Nahořany u Čkyně, Nuzín, 
Starov, Radešov u Čestic, Malenice, Úlehle u Předslavic, Černětice, Předslavice a  Dřešínek. 
 
5. Výběrové řízení na „Zpracování lesních hospodářských osnov“ 
Usnesení č133/2005 (94/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla „zpracování lesních hospodářských osnov“ 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
Ing. Václav Kliment, Jeronýmova 217/3 370 01 České Budějovice 
Lesní projekty České Budějovice, a.s. Vrbenská 8, 370 01 České Budějovice 
Ing. Vladimír Jablonský, Nádražní 1257, Písek 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise 
1. člen Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen Ing. Zdeněk Raffel 
4. Ing. Miroslav Šobr 
5. člen Mgr. Martina Hadravová 
náhradníky členů hodnotící komise 
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Josef Vácha 
3. náhradník Ing. Lucie Ouředníková 
4. náhradník Ing. Ivana Kadochová 
5. náhradník Mgr. Jaroslava Mrůzková 
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III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí panu Ing. Jaroslavu Brůžkovi zajistit plnění veškerých 
úkonů při zadání této zakázky 
 
6. Rekonstrukce zeleně v lokalitě „Na Dubovci“ 
Usnesení č.134/2005 (94/10) 
Rada města po projednání 
I  Bere na vědomí 
záměr rekonstrukce zeleně v lokalitě „Na Dubovci“  
II Souhlasí 
s uvolněním částky 20.000,- Kč na zpracování projektu rekonstrukce zeleně ve výše uvedené 
lokalitě z kapitoly Projekty. 
 
7. Projekt na keřovou podsadbu v lokalitě Mlýnského náhonu 
Usnesení č.135/2005 (94/12) 
Rada města po projednání 
I  Souhlasí  
s uvolněním částky 50.000,- Kč na zpracování projektu na výsadbu keřového patra v lokalitě 
Mlýnského náhonu z kapitoly Projekty 
 
8. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č.136/2005 (94/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s darovací smlouvou ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5, jejíž finanční částka 
činí 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnance ČZ a.s. umístěné v MŠ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy 
 
9. Dodatek zřizovací listiny STARZ 
Usnesení č.137/2005 (94/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek zřizovací listiny č. 2  o vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
Usnesení č.138/2005 (94/5) 
1) Přehled výběrových řízení za rok 2004 
Bere na vědomí 
přehled výběrových řízení za rok 2004.  
 
Usnesení č.139/2005 (94/5) 
2) Přehled reklamací za rok 2004 
Bere na vědomí 
přehled reklamací za rok 2004.  
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Usnesení č.140/2005 (94/5) 
3) Pronájem části předmětu nájmu  třetí osobě – žádost Mgr. Hrabákové   
I. Souhlasí  
s pronájmem části předmětu nájmu níže uvedené  třetí osobě: 
- Miloslava Dvořáková, Blatná, IČ: 73483273, předmět podnikání – prodej rostlin a květin.  
 
Usnesení č.141/2005 (94/5) 

4) Výběrové řízení na projektanta stavby „Hrad  Strakonice  obnova městské části ,  ZUŠ  
I. Souhlasí   
s vyhodnocením  nabídek, uzavřením smlouvy na vypracování projektu  s firmou  STA s.ro. 
Strakonice   za cenu 690 200,- Kč. Cena za projekt  bude  hrazena  z  kapitoly  projekty. 
II. Pověřuje 
starostu  podpisem  smlouvy. 
   
Usnesení č.142/2005 (94/5) 
5) Pan Jiří Kupka, Velhartice, 341 42 Kolinec – žádost o souhlas se zvláštním užíváním 
komunikace.   
I. Souhlasí  
se zvláštním užíváním komunikace na pozemku p.č. 726/4 v k.ú. Nové Strakonice, prostor 
před obchodním domem PRIOR, za účelem umístění přívěsu určeného k prodeji grilovaných 
kuřat. Tento souhlas je časově omezen do 31.12. 2005. 
 
6) Vyhlášení záměru na pronájem rodinného domu čp. 502 za účelem bydlení.  
I. Nepřijala 
usnesení týkající se vyhlášení záměru za účelem bydlení na  

− nemovitost čp. 502 v ulici Radomyšlská 
− pozemku  p.č. st. 643 o výměře 198 m2 
− pozemku p.č. st. 3594 o výměře 33 m2 
− pozemku p.č. 770/2 o výměře 901 m2  
− garáže na pozemku p.č. st. 3594,  

vše v k.ú. Strakonice, za účelem bydlení. 
 
Usnesení č.143/2005 (94/5) 
7) Poplatky za služby o hrob rodiny Plánkovi – žádost paní Marie Sokolové   
I. Souhlasí  
s tím, že město Strakonice bude hradit poplatky za údržbu hrobu  evidenční číslo 0/8  J.V. 
Plánka. 
Poplatek bude hrazen z kapitoly správního odboru – poplatky. 
 
Usnesení č.144/2005 (94/5a) 

1)  Výběrové řízení na projektanta prováděcí projektové dokumentace stavby „Strakonice 
hrad – komunikace a parkoviště“  

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektu stavby „Strakonice hrad – komunikace 
a parkoviště“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům.  
Ing. Arch . Jan  Rampich ,  Strakonice 
Ing. Pavel Bláha, Katovice 
Atelier Penta  s.r.o. Strakonice 
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Komplet , Ing. Neumitka   Strakonice 

II. Jmenuje 

členy hodnotící komise:  náhradníky členů hodnotící komise: 
1. člen:  PhDr. Říhová     1. náhradník: Ing. Vondrys  
2. člen: PhDr. Špecián    1. náhradník: Ing. Pavel  
3. člen: Ing. Narovcová    1. náhradník: Mgr. Hadravová  
4. člen: Ing. Býček     1. náhradník: Ing. arch. Slámová  
5. člen: Ing. Haiser     1. náhradník: Ing. Švehla 
6. člen: p. Štrébl     1. náhradník : PhDr. Šimek 
7. člen :RNDr. Havel 
III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č.145/2005 (94/5a) 
2) I. Beneš, Střela, Strakonice –  žádost o prodej  - vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej objektu bývalé truhlárny + přilehlého prostoru na 
části pozemku p.č. 1224/7 v k.ú. Strakonice z důvodu že v budoucnu je plánováno 
vybudování autocampu ve sportovním zařízením. 
 
Usnesení č.146/2005 (94/5a) 
3) Odvlhčení  zdiva  domu č.p. 427 v ul. Chelčického. 
I.Souhlasí  
s objednáním uvedených  výkonů u ing. Trejbala  za cenu 5 000,- Kč 
II. Souhlasí 
s  provedením stavebních úprav v domě č.p. 427 v ul. Chelčického  za cenu 75 540,-Kč včetně 
DPH. Práce a dodávky provede  H +T s.r.o. Strakonice 
III. Ukládá 
TS s.r.o. zajistit uvedené stavební  úpravy   
 
Usnesení č.147/2005 (94/5a) 
4) Majetková komise se zabývala problematikou složení zálohy při zasílání dotazníků na 
prodej nemovitostí.  
I. Souhlasí 
předmětné prohlášení, týkající se zálohy při prodeji/pronájmů nemovitostí,  vkládat do 
dotazníků, jež budou zasílány žadatelům na prodej , případně pronájem nemovitostí, 
(nebytových prostorů) a souhlasí   každý případ projednat zvlášť a určit výši zálohy.  
II. Souhlasí 
v případě vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Jezárka za účelem výstavby 
bytových domů složit dle výše uvedeného zálohu ve výši 15.000,- Kč.  
 
Usnesení č.148/2005 (94/5a) 
5) Ing. arch.  Dana Zákostelecká, Bezručova ulice – žádost o bezúplatný pronájem pozemku 
p.č. 579/13 v k.ú. Strakonice a spoluúčast města na realizaci projektu úpravy předmětného 
pozemku 
I. Bere na vědomí 
informaci o majiteli předmětného pozemku. 
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Usnesení č.149/2005 (94/5a) 
6) Nájemní smlouva s Pivovary České Budějovice, státní podnik , týkající se nadchodu přes 
silnice na Katovice – sídliště Mír 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 30.11.2004 výpovědí, uzavřené na dobu neurčitou , 
mezi městem Strakonice a Pivovary České Budějovice  , s.p.  
II. Bere na vědomí 
ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.4.1995, uzavřenou na dobu určitou do 30.4.2005, mezi 
městem Strakonice a Pivovary České Budějovice  , s.p.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem boční plochy nadchodu přes Katovickou silnici, spojující 
sídliště Mír a Bavorovou ulicí směrem od Strakonic a do Strakonic. 
 
Usnesení č.150/2005 (94/5a) 
7) Převod movitého majetku 
I. Souhlasí  
s převodem následujícího movitého majetku z organizace MÚSS  Strakonice(DD Lidická)  do 
organizace STARZ Strakonice: 

- noční stolek – 1 ks á 3.441,90 Kč, r.poř. 1998 
- noční stolek – 3 ks á 4.075,05 Kč, r.poř. 1998 

Majetek je pro MÚSS nevyužitelný z důvodu provádění celkové rekonstrukce objektu DD 
Lidická – navrhován na vyřazení, v org. STARZ bude dále využíván na ubytovně ZS 
Strakonice. 
 
11. Vybavení MIC audiovizuální technikou 
Usnesení č.151/2005 (94/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
nákup audiovizuální techniky pro vybavení infocentra dle předloženého návrhuza cenu  18220 
Kč. 
II.  Pověřuje  
odbor správní zakoupením audiovizuální techniky. 
 
12. NP PHARE 2003 
a) Smlouva o poskytnutí grantu (část II) 
Usnesení č.152/2005 (94/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Národního programu PHARE 
2003 (Část II) - Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury (CZ2003/005-
601.08.07) na realizaci projektu „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“ mezi 
městem Strakonice (příjemcem finanční podpory) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
(poskytovatelem finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 600.000,- EUR. 
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
b) Smlouva o dílo č. 3 na provedení auditu 
Usnesení č.153/2005 (94/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o dílo č. 03/PHARE/2003 mezi městem Strakonice a firmou BDO CB, 
s. r. o., O. Ostrčila 18, 370 05 České Budějovice. Předmětem smlouvy je provedení auditu 
projektu „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“, který je spolufinancován z  
Národního programu PHARE 2003 (část II) - Grantové schéma na podporu turistické 
infrastruktury (CZ2003/005-601.08.07). Cena díla je 40.000,- Kč bez DPH (tj. 47.600,- Kč 
včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
c) Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu  – řízení projektu 
Usnesení č.154/2005 (94/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení na řízení projektu „Hrad Strakonice – infrastruktura 
cestovního ruchu“ (spolufinancovaný z NP PHARE 2003): 

1. pořadí – Raven Consulting, a. s., Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o vykonání dotačního managementu a Mandátní smlouvy s vybraným 
uchazečem tj. Raven Consulting, a. s., Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno a pověřuje starostu 
jejich podpisem 
III. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č.155/2005 (94/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : 
19. února 2005 – Maturitní ples – živá hudba – TOP BAND – pořádá Nadační fond SOŠ a 
SOU Volyně, Lidická 135 v MěDK Strakonice, dne 19. 2. 2005 od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
 
14. Bytové záležitosti 
 
Usnesení č.156/2005 (94/3) 
5/1/2005 Věra Ešlerová, Josef Ešler, žádost  o souhlas s podnájmem bytu  
I. Nerozhodla  
udělit souhlas s podnájem bytu v souladu s ust. § 719 oz., nájemcům b.j.1+1/013/632 ul. P. 
Bezruče Věře a Josefu Ešlerovým. 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


