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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 96. jednání Rady města Strakonice 
konané 2.3. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM:, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
Omluveni:    ing. Šíp, ing. Joza 
 
Program: 
 
1. Volební řád  pro volbu školské rady základních škol 
                                     Usnesení č.171/2005 
2. Smlouva s obcemi o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
                                     Usnesení č.172/2005 
3. Pořízení DHM nad rámec schváleného rozpočtu 
                                     Usnesení č.173/2005 
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Velká Turná 
                                     Usnesení č.174/2005 
5. a) Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1 + 2/A11 v čp. 805/Str. ul. Zvolenská 
                                     Usnesení č.175/2005 
    b) Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1 + 1, 58/ Str. I.,ul. u Sv. Markéty 
                                     Usnesení č.176/2005 
6. Majetkové záležitosti  
                  Usnesení č.177/2005-č.181/2005 
7. Smlouva o spolupráci se společností GTS International 
                                     Usnesení č.182/2005 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                                     Usnesení č.183/2005 
9. Rozpočtová opatření 
                                     Usnesení č.184/2005 
10. Muzeum středního Pootaví – žádost o přesunutí finančních prostředků 
                                     Usnesení č.185/2005 
11. Finanční dar – HC Strakonice 
                                     Usnesení č.186/2005 
 
 
Zahájení jednání 
   96. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,35 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. 
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1. Volební řád pro volbu školské rady základních škol 
Usnesení č.171/2005 (96/1) 
Rada města po projednání 
I. Vydává 
pracovní postup – Volební řád pro volbu školské rady při základních školách ve Strakonicích 
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – dle přílohy 
II. Stanovuje 
3 člennou školskou radu při základních školách ve Strakonicích 
III. Ukládá  
oddělení školství sdělit ředitelům ZŠ usnesení rady města a předat jim Volební řád pro volbu 
školské rady  
 
2. Smlouva s obcemi o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Usnesení č.172/2005 (96/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s obcemi 
Němětice, Třebohostice, Mutěnice a Pracejovice 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
3. Pořízení DHM nad rámec schváleného rozpočtu 
Usnesení č.173/2005 (96/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením počítače s příslušenstvím a skartovačky v hodnotě do 55.000,- Kč pro ZŠ 
Poděbradova. Pořízení bude hrazeno z fondu investičního. 
 
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Velká Turná 
Usnesení č.174/2005 (96/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Velká Turná 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí 
Velká Turná 
 
5.  a) Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1 + 2/A11 v čp. 805/Str. ul. Zvolenská 
Usnesení č.175/2005 (96/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis bytové komise ze dne  28. února 2005 ve věci  obsazení bytu (dále jen uzavření smlouvy 
o nájmu bytu na základě veřejného losování) v domě  č.p. 805 /Str.I, ul. Zvolenská. 
II.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu  bytu o velikosti 1+2/A11 v domě č p. 805 v  ul. Zvolenská ve 
Strakonicích I,  s Monikou Švarcovou (popř. 1. náhr. Lukášem Póčem 2. náhr. Zlatou 
Ferencovou, 3. náhr. Romanem Lackem)   na dobu určitou jednoho roku s možností 
automatického obnovení nájmu při plnění podmínek smlouvy.  



 3

III. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít s  Monikou Švarcovou  (popř. náhradníky) 
příslušnou smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu jejím podpisem.   
 
b) Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1 + 1, 58/ Str. 1, ul. u Sv. Markéty 
Usnesení č.176/2005 (96/7) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.b. 003 v č.p. 58/Str.I, ul. U Sv. Markéty 
s Karlem Taschnerem, 794/I, s cenovou nabídkou 352 000,-  Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem.  
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle pravidel pro byty 
nad 50 m2 v souladu se zveřejněnou nabídkou volného bytu 58/2004-N/I, RM 1377/2004, 
041201. 
 
6. Majetkové záležitosti  
Rada města po projednání 
Usnesení č.177/2005 (96/4) 
1) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I.Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP pod tribunou fotbalového stadionu na hřišti SK 1908 , 
areál na sídlišti Strakonice, jedná se o NP o výměře cca 2x3 m, v případě provozování 
občerstvení nutné zajištění úprav NP.  
 
Usnesení č.178/2005 (96/4) 
2) Pronájem části předmětu nájmu  třetí osobě – žádost Mgr. Hrabákové   
I. Nesouhlasí 
s pronájmem části předmětu nájmu - objektu Velké náměstí 141 ve Strakonicích níže uvedené  
třetí osobě: 
- HK SPORTSWEAR s.r.o., Rašínova 854/14, Písek, IČ: 26035871, předmět podnikání – 
prodej sportovního oblečení a doplňků firmy ALPINE PRO z důvodu neuhrazeného 
nájemného. 
 
Usnesení č.179/2005 (96/4) 
3) Žádost o vydání souhlasu  
I. Souhlasí  
se zřízením sídla společnosti s ručením omezeným METEORA GROUP s.r.o. na adrese 
Obránců míru 1257, Strakonice, tj. v  místě trvalého bydliště p. Ludmily Mikulkové 
(žadatelka), přičemž zřízením sídla s.r.o. a s tím souvisejícími činnostmi nesmějí být 
narušována práva ostatních nájemců a uživatelů bytů v tomto domě.  
 
Usnesení č.180/2005 (96/4) 
4) Žádost o prodloužení termínu odstranění nedodělků 
ŽADATEL: Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
V souvislosti s realizací stavby: „Úprava parteru – sídliště Stavbařů – část A, B“ byla 
stanovena dle předávacího protokolu lhůta pro odstranění vad a nedodělků s termínem do 
15.3. 2005. Jednalo se především o výměnu dřevěných částí laviček a úpravu zeleně – 
založení trávníků – přesetí a opětovné převálcování předmětných ploch. 
I. Souhlasí  
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s prodloužením termínu odstranění nedodělků v souvislosti s realizací stavby „Úprava parteru 
– sídliště stavbařů – část A, B“. Termín pro odstranění nedodělků je stanoven ke dni 
30.4.2005 z důvodu klimatických podmínek.      
 
Usnesení č.181/2005 (96/4) 
Výkup (pronájem) pozemku parc.č. st. 571/2 , parc.č. 619/3, pac.č. 692/3 v  v k.ú. Nové 
Strakonice. 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků parc.č.st. 571/2 , parc.č. 619/3 , parc. č. 692/3  vše v k.ú. Nové 
Strakonice (areál a okolí MŠ Holečkova 413) za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
vyhotoveným soudním znalcem p. Miroslavem Beránkem ve výši 1.151.950,-Kč s tím, že 
tímto dojde mezi městem Strakonice a PhMr. Zdenkem Titzem k vyrovnání veškerých 
vzájemných závazků souvisejících s těmito nemovitostmi.  
 
7. Smlouva o spolupráci se společností GTS International 
Usnesení č.182/2005 (96/8) 
Rada města po projednání 
I.  Nesouhlasí 
s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o spolupráci se společností GTS International. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  
    omezujících opatřeních   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č.183/2005 (96/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku:  
od 1. března 2005 – na neurčito – DANCE CLUB INFERNO – reprodukovaná taneční hudba 
– provozuje M-HAI PLUS, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice v Dance clubu 
INFERNO, Spojařů 1254, Strakonice každý pátek, sobotu a svátek od 22,00 hodin do 5,00 
hodin následujícího dne. 
 
9. Rozpočtová opatření  
Usnesení č.184/2005  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení  rozpočtu o 150.000,-Kč na nákup knih, časopisů a AV médií – RO č.13 
II. Doporu čuje ZM 
schválit zvýšení rozpočtu Šmidingerovy knihovny na rok 2005 – mzdový fond a odvody ve 
výši 192.000,-Kč – RO č.12 
 
10. Muzeum středního Pootaví – žádost o přesunutí finančních prostředků 
Usnesení č.185/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč z kapitoly kultury – nahodilé akce 
odboru regionálního rozvoje na akci ukončení II. světové války  - Rekonstrukce bitvy na 
Slivici (jízda historických vozidel) 
 
11. Finanční dar – HC Strakonice 
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Usnesení č.186/2005  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit pro HC Strakonice s ohledem na úspěšné působení v soutěžním ročníku 2004-2005 
finanční dar ve výši 100.000,-Kč, který by byl předán zástupcům HC ve formě symbolického 
šeku, kterým by mohli uhradit náklady spojené s pronájmem ledové plochy od STARZu 
v sezóně 2004/2005. 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


