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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 99. jednání Rady města Strakonice 
konané 6.4. 2005 v kanceláři starosty 

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

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Rekonstrukce Naučné stezky na Podskalí 
                                     Usnesení č. 231/2005 
2. Vypracování Plánu odpadového hospodářství města Strakonice 
                                     Usnesení č. 232/2005 
3. Úprava projektu psího útulku – příjem a ošetřovna 
                                     Usnesení č. 233/2005 
4. Nákup tiskárny pro MŠ Čtyřlístek 
                                     Usnesení č. 234/2005 
5. Revokace us. RM č. 1438/2004 (Přidělení obytné jednotky v  DPD 
                                     Usnesení č. 235/2005 
6. Dodatek ke smlouvě o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve Strakonicích 
                                     Usnesení č. 236/2005 
7. Otavská cyklistická stezka – otevírání cyklistické sezóny 
                                     Usnesení č. 237/2005 
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování regulačního plánu Mezi lesy 
                                     Usnesení č. 238/2005 
9. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie regenerace sídliště Mír  
                                     Usnesení č. 239/2005 
10. Partnerská návštěva Lengnau – kuchařská soutěž 
                                     Usnesení č. 240/2005 
11. Úprava památníku na Dubovci 
                                     Usnesení č. 241/2005 
12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                                     Usnesení č. 242/2005 
13. Přesun finančních prostředků 
                                     Usnesení č. 243/2005 
14. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování datových služeb 
                                     Usnesení č. 244/2005 
15. Mimořádné odměny ředitelů základních a mateřských škol 
                                     Usnesení č. 245/2005 
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16. Platový tarif ředitelky ZŠ a MŠ Povážská 
                                     Usnesení č. 246/2005 
17. Yamaha hudební škola, Str. – žádost o poskytnutí finančního příspěvku (RO č. 15) 
                                     Usnesení č. 247/2005 
18. Azylový dům – ubytování 
                                     Usnesení č. 248/2005 
19. MěKS – dodávka židlí pro divadelní uspořádání 
                                     Usnesení č. 249/2005 
20. MěKS – dodatek k nájemní smlouvě na pronájem restaurace a baru v MěDK 
                                     Usnesení č. 250/2005 
21. Soudní spor – J. Holeksová 
                                     Usnesení č. 251/2005 
22. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 252/2005 – 292/2005 
 
 
 
Zahájení jednání 
   99. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. Rekonstrukce Naučné stezky na Podskalí 
Usnesení č. 231/2005 (99/10) 
Rada města po projednání 
I  Bere na vědomí 
záměr rekonstrukce Naučné stezky na Podskalí  
II Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na výrobu desek s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou 
školou ve Strakonicích  
a s uvolněním částky 56.000,- Kč  z prostředků převedených z loňského roku z úspor 
ostatních kapitol odboru ŽP 
III.  Pověřuje 
starostu ing.Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy 
 
2. Vypracování Plánu odpadového hospodářství města Strakonice 
Usnesení č. 232/2005 (100/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby Plán odpadového hospodářství města Strakonice zpracovaly pracovnice odboru 
životního prostředí MěÚ Strakonice, Ing. Ouředníková a Ing. Frčková, na základě dohod o 
provedení práce, které tento dokument vypracují mimo svou pracovní náplň a pracovní dobu, 
(dle předloženého materiálu) 
 
3. Úprava projektu psího útulku – příjem a ošetřovna 
Usnesení č. 233/2005 (100/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) se změnou projektu na vybudování psího útulku – umístění příjmu a ošetřovny v obytné 
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buňce a dále s vypracováním doplňku k uvedenému projektu firmou ing. Pavel Bláha, Na 
Břehu 414, Katovice 
b) s uvolněním částky 10.000,- Kč na úpravu projektové dokumentace, z kapitoly Projekty 
II. Pověřuje  
ing. Pavla Vondryse podpisem doplňku smlouvy na výše uvedenou změnu projektu 
 
4. Nákup tiskárny pro MŠ Čtyřlístek 
Usnesení č. 234/2005 (99/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem tiskárny pro MŠ Čtyřlístek ve výši 2.300,- Kč. Úhrada bude provedena z rozpočtu 
MŠ na provoz. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související a ředitelce MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410 
dodržet Směrnice pro hospodaření s majetkem. 
 
5. Revokace us. RM č. 1438/2004 (Přidělení obytné jednotky v  DPD 
Usnesení č. 235/2005 (99/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM ze dne 22.12.2004  č.1438/2004 : 
„a/ přidělení obytné jednotky v Domově-penzionu pro důchodce: 
     Ing. Václavu Šedivému, Zeyerovo náb. Strakonice 
b/  přidělení obytné jednotky v Domově-penzionu pro důchodce: 
     p. Marii Hýblové, Skalní  Strakonice“, 
jelikož výše jmenovaní bez udání důvodu nenastoupili. 
 
6. Dodatek ke smlouvě o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 236/2005 (99/3) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
úhradu neinvestičních výdajů za dítě v MŠ ve Strakonicích v průměrné výši těchto výdajů 
v mateřských školách za uplynulý kalendářní rok. Týká se vyúčtování obcím, ve kterých mají 
děti trvalý pobyt a navštěvují MŠ ve městě - předškolní vzdělávání v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky - a tyto obce nejsou zřizovateli MŠ (§ 179, odst. 2, písm, 
b) zákona č. 561/04 Sb. (školský zákon). 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k již uzavřeným smlouvám o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve 
Strakonicích, jejichž předmětem bude stanovení úhrady neinvestičních výdajů v průměrné 
výši těchto výdajů v MŠ ve Strakonicích. 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
7. Otavská cyklistická stezka – otevírání cyklistické sezóny 
Usnesení č. 237/2005 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním finanční částky ve výši 10 000,- Kč z kapitoly významné akce – ostatní nahodilé 
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akce na zajištění otevírání cyklistické sezóny dne 16. 4. 2005 při průjezdu městem Strakonice 
II. Jmenuje 
Ing. P. Pavla a sl. J. Synkovou DiS do pracovního týmu projektu Otavské cyklistické stezky  
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit část akce otevírání cyklistické sezóny dne 16. 4. 2005 při průjezdu 
městem Strakonice dle přiložené důvodové zprávy 
 
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování regulačního plánu Mezi lesy 
Usnesení č. 238/2005 (100/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Vladimírem Děrdou, Jírovcova 2, 
České Budějovice na vypracování regulačního plánu Mezi lesy ve Strakonicích – změna 
termínu plnění 
II. Ukládá 
odboru rozvoje  předložit dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje 
starostu jeho podpisem 
 
9. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování studie regenerace sídliště Mír  
Usnesení č. 239/2005 (100/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování studie regenerace sídliště Mír ve Strak. 

1. pořadí – Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
2. pořadí – Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, Strakonice 
3. pořadí – Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, domov mládeže, Strakonice 
4. pořadí – UA Projekce, Ing. arch. Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s  uchazečem umístěným na 1. místě a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 67 830,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
10. Partnerská návštěva Lengnau – kuchařská soutěž 
Usnesení č. 240/2005 (100/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s objednáním autobusové dopravy do švýcarského partnerského města Lengnau ve dnech       
5. – 8. 5. 2005 za celkovou cenu do Kč 60 000,--. Doprava bude zajištěna přes CK 
Ciao…(autobus Volvo) 
 
11. Úprava památníku na Dubovci 
Usnesení č. 241/2005 (100/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k předložení návrhu na úpravu památníku na Dubovci 
II. Souhlasí  
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s obesláním těchto uchazečů: 
Jiří Kubelka, Mládežnická 1227, Strakonice 
Petr Kolář, Trhová 106, Horažďovice 
Josef Svoboda, ateliér Gravis, Lužice 3, Netonice 
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 
III. Souhlasí 
s uvolněním finanční částky ve výši 60 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Souhlasí  
se zněním následujících textů : 
- „Na památku padlým a trpícím za svobodu, demokracii a lidská práva“ 
- „Obětem obou světových válek občané města Strakonice“ 
- deska v současné době umístěná na „paláci“ bude zakomponována do památníku 
- památník bude označen textem připomínajícím dobu rekonstrukce prostoru na Dubovci 
V. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit poptávku 
 
12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
     omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 242/2005 (99/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku  

a) 6. dubna 2005 - 6. dubna 2006 – DISCO HVĚZDA – reprodukovaná taneční 
hudba – provozuje Libor Kuba, Zvolenská Strakonice v Disco Hvězdě, Mlýnská 
1081, Strakonice každý pátek, sobotu, státní svátek, Vánoce, Silvestr a Velikonoce od 
22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 

b) 16. dubna 2005 – 16. dubna 2006 – HVĚZDA SPORTBAR – reprodukovaná 
taneční hudba – provozuje Vladimír Hlaváček ve Sportbaru Hvězda, Mlýnská 1081, 
Strakonice každý čtvrtek od 22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 

 
13. Přesun finančních prostředků 
Usnesení č. 243/2005 (99/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přesunem finančních prostředků DDHM do výše 100.000,- Kč z vybavení tříd na vybavení 
školní zahrady MŠ Lidická, pracoviště MŠ Školní 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související a ředitelce MŠ Lidická dodržet Směrnice pro 
hospodaření s majetkem. 
 
14. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování datových služeb 
Usnesení č. 244/2005 (99/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování datových služeb LL-83-2002-CB mezi 
firmou Ipex a.s., Č. Budějovice a městem Strakonice, přičemž předmětem smlouvy je 
navýšení rychlosti připojení města Strakonice na Internet, při zachování současné ceny 
II. Pověřuje  
starostu podpisem dodatku smlouvy 
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15. Mimořádné odměny ředitelů základních a mateřských škol 
Usnesení č. 245/2005 (99/6) 
Rada města projednala předložený písemný návrh, který je uložen na oddělení školství MěÚ 
I. Schvaluje 
udělení mimořádné odměny za 1. pololetí šk. r. 2004/2005 ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných městem Strakonice dle přiloženého návrhu 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
16. Platový tarif ředitelky ZŠ a MŠ Povážská 
Usnesení č. 246/2005 (99/11) 
Rada města projednala předložený písemný návrh, který je uložen na oddělení školství MěÚ 
I. Bere na vědomí 
zvýšení platového tarifu ředitelky ZŠ a MŠ Povážská od 1.4.2005 z důvodu absolvování 
studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 
odst. 4 písm. a) zákona č. 53/2004 Sb.  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství zpracovat pro ředitelku ZŠ a MŠ Povážská nový 
platový výměr platný od 1.4.2005. 
 
17. Yamaha hudební škola, Str. – žádost o poskytnutí finančního příspěvku (RO č. 15) 
Usnesení č. 247/2005 (100/3) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč, formou RO č. 15,  k uspořádání 3. 
ročníku dětské pěvecké soutěže „SOLASIDO – YAMAHA SHOW 2005“ – regionální finále, 
které se uskuteční 19.4.05 ve Strakonicích. Bude kryto přesunem finančních prostředků 
z odboru správního – služby. 
 
18. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 248/2005 (100/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě :  
- paní Pavlíny Vogelové  a jejích dětí -  Maria  Vogela a Daniely Sivákové   
- paní  Lucie Loučinské  
- pana Milana Kotlára  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru oznámit rozhodnutí RM výše jmenovaným 
 
19. MěKS – dodávka židlí pro divadelní uspořádání 
Usnesení č. 249/2005 (98/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi MěKS Strak. a firmou Žižka Zdeněk, Praha 515, na nákup 350 ks 
stohovatelných židlí a 2 ks transportních vozíků, v celkové hodnotě 1.181.613,- Kč vč. DPH 
 
20. MěKS – dodatek k nájemní smlouvě na pronájem restaurace a baru v MěDK 
Usnesení č. 250/2005 (99/9) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem restaurace a baru v Městském domě 
kultury Strakonice, uzavřené s  p. Jiřím Šornou, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 
30.06.2005. 
 
21. Soudní spor – J. Holeksová 
Usnesení č. 251/2005 (99/14) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zpětvzetím žaloby v právní věci projednávané u OS ve Strakonicích pod č.j. 6 C 261/2002 
II. Rozhodla 
v případě, že soud nepřihlédne k nesouhlasu města Strakonice se zpětvzetím žaloby a řízení 
zastaví s tím, že nepřizná městu Strakonice náhradu nákladů řízení, podat odvolání proti 
tomuto výroku o nákladech řízení 
 
22. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 252/2005 (99/8) 
1) Žádost o opravu střešní krytiny v domě č.p. 1256 v ul. Obránců míru. 
I. Nesouhlasí  
s provedením střešní krytiny v domě č.p. 1256 v ul. Obránců míru. 
 
Usnesení č. 253/2005 (99/8) 
2) Eva Svobodová, Mírová, Strakonice – žádost o stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě č. 7,  čp. 775, ulice Mírová, jehož je paní Svobodová nájemcem. 
Stavební úpravy spočívají ve zhotovení sádrokartonové příčky v obývací ložnici, čímž 
vzniknou dvě samostatné místnosti.  Uvedené práce budou realizovány za účelem vytvoření 
dětského pokoje. Příčka bude zhotovena na stávající podlahu ze sádrokartonového systému 
Rigips nebo Knauf. Ocelová konstrukce šířky 50mm je z každé strany 2x opláštěná deskami 
tl. 12,5 mm. Do rastru jsou vloženy izolační desky nebo rohož tj. 40 mm. Celková šířky 
příčky je 100 mm. 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 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 254/2005 (99/8) 
3) Hana Kadlecová, Stavbařů, Strakonice – žádost o umístění vlastní antény 
I. Souhlasí 
s umístění vlastní antény pro příjem bezdrátového internetu. Jedná se o drátěnou parabolickou 
anténu o průměru asi 60 cm – tzv. síto, která bude umístěna na vnější plášť budovy tak, aby 
byla zajištěna přímá viditelnost na přípojný Hot-Spot. 
Anténa bude umístěna na stávající stožár STA, který není v dolních dvou třetinách osazen 
anténami a kde je možné a technologicky jednoduché anténu umísti pomocí standardních 
úponů. Anténa bude umístěna na náklady žadatelky paní Hany Kadlecové, Stavbařů, Strak. V 
případě opuštění bytu  nájemcem, bude parabolická anténa ze stožáru odstraněna. 
 
Usnesení č. 255/2005 (99/8) 
4) Pan Rác, Budovatelská, Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Nesouhlasí 
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na základě předloženého nákresu předpokládaných stavebních úprav a vzhledem charakteru 
objektu komise nedoporučuje souhlasit se předloženými stavebními úpravami v bytě v ulici 
Budovatelská čp. 614, vzhledem k tomu, že stavební úpravy tohoto charakteru nejsou vhodné.  
 
Usnesení č. 256/2005 (99/8) 
5) Pavel Polan, Mečíchov, Mečíchov – vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 776/11 a 1285/1 v k.ú. Strakonice s projektovou 
dokumentací na akci: „Novostavba garáže na pozemku p.č. 780/12 v k.ú. Strakonice. „ 
Investorem akce jsou manželé Vasalovi, Nerudova, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas   stavebního úřadu. 
II. Souhlasí 
s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek p.č. 1285/1 v k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 257/2005 (99/8) 
6) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost o souhlas s návrhem 
na zapsání kulturní památky do státního seznamu nemovitých kulturních památek ČR 
I. Souhlasí 
s návrhem na zapsání kulturní památky do Státního seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR – jedná se o kamenné základy zděné šibenice na pozemku p.č. 640 v k.ú. Strakonice a 
doporučuje další propagaci předmětného místa.   
Žadatel -  Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice 
 
Usnesení č. 258/2005 (99/8) 
7) Městský úřad Strakonice – stavební úřad – vyjádření k převodu majetku  
I. Bere na vědomí 
vyjádření p. ing. Frýdla – administrátora zastupujícího Římskokatolickou farnost ve Strak. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve výše uvedené věci jednat o způsobu řešení 
 
Usnesení č. 259/2005 (99/8) 
8) M. Linhartová,Zvolenská 1103, Strakonice – žádost o výměnu vany za sprchový kout 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě  ve Zvolenské ulici č. 1103. Jedná se o výměnu vany za sprchový 
kout a vydláždění koupelny. Stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatelky paní M. 
Linhartové, Zvolenská, 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. 260/2005 (99/8) 
9) Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí - žádost o pokácení ořešáku 
Žádost pana Ladislava Vlasáka, bytem Svatopluka Čecha, Strakonice, 
I. Souhlasí 
s pokácením ořešáku jenž roste na pozemku p.č 550 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města 
Strakonice, s tím že bude zajištěna náhradní výsadba na předmětném pozemku – 2 nové 
stromy. 
 
Usnesení č. 261/2005 (99/8) 
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10) Beneš L., Čelakovského, Strakonice, - žádost o povolení informační desky 
Žadatel – L. Beneš, Čelakovského, Strakonice. 
I. Nesouhlasí 
s povolení instalace informační tabulky na  vnější straně zábradlí balkónu /lodžie/ na adrese 
Čelakovského 1126, Strakonice a doporučuje panu Benešovi jednat s architektkou města o 
vzhledu a způsobu umístění místní tabule. 
 
Usnesení č. 262/2005 (99/8) 
11) TMS PROJEKT, Ing. Jiří Treybal, Žižkova 312, Strakonice – žádost o vyjádření 
k projektové dokumentaci 
I. Souhlasí 
s předloženým projektem týkajícím se stavebních úprav čp. 207, Lidická ulice, Strakonice.  
Investor akce je Tomáš Maleč, Říční, Katovice  
 
Usnesení č. 263/2005 (99/8) 
12) ČESKÝ TELECOM, a.s., FU-NEMOVITOSTI,  Pražská 16, České Budějovice, pronájem 
pozemku p.č. 1057 v k.ú. Nové Strakonice – vyjádření k nájemní smlouvě 
I. Trvá 
na již zaslané nájemní smlouvě (na základě usnes. RM č. 1362/2004 ze dne 1.12.2004) a 
nesouhlasí s  připomínky Českého Telecomu, a.s., FU-NEMOVITOSTI,  Pražská 16, Č.B. 
 
Usnesení č. 264/2005 (99/8) 
13) Prodej nemovitosti č.p. 375 s pozemkem p. č. st. 479 v k.ú. Strakonice – „Na Růžku“ – 
stanovení podmínek při prodeji nemovitosti 
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji 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 
ve výši 50.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 265/2005 (99/8) 
14) Prodej nemovitosti č.p. 220 s pozemkem parc.č.st. 95 v k.ú. Strakonice – bývalý bufet 
„KOFLÍK“ – stanovení podmínek při prodeji nemovitosti 
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji domu s nájemními byty čp. 220 ve Strakonicích s pozemkem 
p.č. st. 95 v k.ú. Strakonice, který se nachází v centru města Strakonice, na Velkém náměstí - 
bývalý bufet KOFLÍK ve výši 100.000,- Kč pro první 3 nabídky vzešlé z výběrového řízení a 
doporučené radou města jako nejvýhodnější  
 
Usnesení č. 266/2005 (99/8) 
15) Dům čp. 356 v Havlíčkově ulici – stanovení podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji obytného domu čp. 356 ve Strakonicích, ulice Havlíčkova 
s pozemky p.č. st. 451 a p.č. 572/6 v k.ú. Strakonice ve výši 50.000,- Kč s tím, že budou 
upřednostněny nabídky i s koupí části pozemku č. 1322/1 v k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 267/2005 (99/8) 
16)  Část pozemku p.č. 320/1 a 608/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 650 m2   –  prodej 
pozemku - stanovení podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí  
se stanovením zálohy při prodeji části pozemku  p.č. 320/70 a p.č. 608/1  v k.ú. Př. Ptákovice 
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o výměře cca 650 m2, určený pro výstavbu  rodinného domku ve výši 30.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 268/2005 (99/8) 
17) Prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice – Havlíčkova ulice o výměře cca 300 
m2 – prodej pozemku - stanovení podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji části pozemku  p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice o výměře 300 
m2, určený pro výstavbu  rodinného domku  ve výši 50.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 269/2005 (99/8) 
18) Pozemek p.č. 537/3 v k.ú. Strakonice o výměře 652 m2 – prodej pozemku - stanovení 
podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji pozemku  p.č. 537/3 v k.ú. Strakonice o výměře 652 m2,   
určený pro výstavbu  rodinného domku ve výši 30.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 270/2005 (99/8) 
19) Roman Novák, Strakonice – prodej pozemku - stanovení podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí 
se stanovením zálohy při prodeji části pozemku  p.č. 320/1  v k.ú. Přední Ptákovice o  výměře   
cca 850 m2, určený pro výstavbu  rodinného domku ve výši 30.000,- Kč 
 
Usnesení č. 271/2005 (99/8) 
20) Prodej nebytového prostoru v ulici Alfonse Šťastného, Strakonice - prodej nebytových 
prostorů -  stanovení podmínek při prodeji nemovitosti  
I. Souhlasí 
a) se stanovením zálohy při prodeji nebytových jednotek č. 397/10 a 397/11 v ulici Alf. 
Šťastného v k.ú. Nové Strakonice  ve výši 10.000,- Kč/ jedna nebytová jednotka. 
b) se stanovením minimální prodejní ceny ve výši 100.000,- Kč 
 
Usnesení č. 272/2005 (99/8) 
21) Žádost o vyjádření k akci:„ Rekreační zařízení – Podskalí“, Strakonice z hlediska 
dopravního řešení stavby, jež vyplývá z Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby 
č.j. SÚ/2434/2438/04/Př vydané stavebním úřadem MěÚ Strakonice 19.10.2004.  
Žadatel : Ing. Pavel Svoboda, Tržní,  Strakonice.  
I. Souhlasí 
s dopravním řešením stavby v rámci akce „Rekreační zařízení – Podskalí“, jež vyplývá 
z Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby č.j. SÚ/2434/2438/04/Př vydané 
stavebním úřadem MěÚ Strakonice 19.10.2004, za předpokladu, že nebude v rozporu 
s dopravním režimem na plánované cyklostezce 
 
Usnesení č. 273/2005 (99/8) 
22) Žádost o stanovisko Města Strakonice k provedení terénních úprav přístupové cesty 
včetně vybudování chodníku Městem Strakonice podél příjezdové komunikace a úprav pro 
vjezd ke garáži na pozemku dle KN p.č. 1371/99 v k.ú. Strakonice (lokalita Jezárky)  
v souvislosti s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem a mezi Petrem a 
Janou Petříkovými.  
I. Konstatuje, 
že RM svým usnesením č. 913/2003 schválila vzorový text Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní týkající se převodu pozemků v lokalitě Jezárka, který je používán pro 
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všechny jednotlivé případy bez dalších úprav 
 
Usnesení č. 274/2005 (99/8) 
23) Žádost o  vybudování zpevněného chodníku k novostavbě rodinného domu č.p. 519 v ul. B. 
Havlasy ve Str. Chodník by byl situován na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
609/2 v k.ú. Př. Ptákovice, stavebně  by navazoval na stávající chodník v ul. B. Havlasy, délka 
nově provedeného chodníku by byla cca 20 m. Žadatelé: Vlastimil Křivan, Hodějovská, Staré 
Hodějovice, České Budějovice, v zastoupení Ing Rudolf Oberfalcer, Velké nám.  Str. 
I. Nesouhlasí 
s  vybudováním zpevněného chodníku v délce cca 20 m k objektu č.p.519 v ul. B. Havlasy, 
Strakonice na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 609/2 v k.ú. Přední 
Ptákovice. Chodník bude řešen v rámci komplexního  řešení dané lokality.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 275/2005 (99/8) 
24) Žádost o povolení k vypouštění splaškových vod do náhonu řeky Na Ostrově ve 
Strakonicích. Žadatel: Dana Solusová, Na Ostrově, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s vypouštěním splaškových vod z objektu č.p. 126 Na Ostrově ve Strakonicích přes stávající 
tříkomorový, betonový, monolitický septik a pískový filtr do vodoteče, která je v majetku 
města Strakonice, s podmínkou,  že tento odvod splaškových vod  bude dočasný do 
vybudování odkanalizování této části města v rámci celkového řešení lokality Na Ostrově. Po 
vyřešení této lokality  bude objekt č.p. 126 napojen přímo  do kanalizačního řadu. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasných vyjádření příslušných orgánů státní správy 
v rámci vodoprávního řízení a dodržení všech podmínek z toho plynoucích, a to zejména co 
se týká kvality vody  ve vodoteči .  
 
Usnesení č. 276/2005 (99/8) 
26) Výběrové řízení na projektanta stavby „Cyklostezka mezi částí města Nový Dražejov a 
Katovicemi (Cyklotrasa A – úseky 45-58)“ 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Cyklostezka mezi částí města 
Nový Dražejov a Katovicemi (Cyklotrasa A – úseky 45-58)“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ateliér PENTA, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Cyklostezka mezi částí města Nový Dražejov a 
Katovicemi (Cyklotrasa A – úseky 45-58)“, za cenu 354.620,- Kč včetně DPH, s termínem 
zhotovení 24 týdnů od podpisu smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Cyklostezka mezi částí města Nový Dražejov a Katovicemi 
(Cyklotrasa A – úseky 45-58)“ ve výši 354.620,- Kč. 
 
Usnesení č. 277/2005 (99/8) 
27) Výběrové řízení na projektanta stavby „Cyklostezka ze Strakonic do Radošovic“ 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Cyklostezka ze Strakonic do 
Radošovic“ 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ateliér PENTA, s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Cyklostezka ze Strakonic do Radošovic“, za cenu 
257.040,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 22 týdnů od podpisu smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Cyklostezka ze Strakonic do Radošovic“ ve výši 257.040,- Kč. 
 
Usnesení č. 278/2005 (99/8) 
28) Žádost Ústavu sociálních služeb Jindřichův Hradec  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a ÚSS 
Jindřichův Hradec dne 29.9.2003, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu NP v ul. 
Tovární 220 a sice na dobu od 1.10.2005 do 30.9.2006. 
 
Usnesení č. 279/2005 (99/8) 
29) Informace o provozu a vytápění domu č.p.47 Velké náměstí   
I. Bere na vědomí 
a) informaci týkající se technického stavu objektu č.p. 47  
b) informaci týkající se vytápění v objektu č.p. 47 
II. Ukládá 
majetkovému odboru jednat ohledně vyřešení majetkoprávních vztahů v objektu č.p. 47. 
 
Usnesení č. 280/2005 (100/9) 
1) Výzva o zakázku k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k územnímu 
řízení „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky  v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 
438/2004 ze dne 14.4.2004  na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení 
v souvislosti s realizací stavby: „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ v 
rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
1.Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12, České Budějovice 
2.Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s, Nábřežní 4, 150 56 PRAHA 5 – Smíchov 
3. Hydroprojekt CZ a.s., odštěpný závod Č. Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, Č. Budějovice. 
4. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, Praha 5 
5. Hubert Faber –Servis, Raisova 1004, Strakonice 
6. Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 
7. Atelier PENTA s.r.o., Raisova 1004, Strakonice 
II. Jmenuje  
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
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1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Bc. Srb  
4. člen  p.Hromek  
5. člen p.Štrébl  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Jaroslav Houska 
4. náhradník Zdeněk Nikodem  
5. náhradník MUDr. Josef Vávra 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
Usnesení č. 281/2005 (100/9) 
2) Žádost o povolení výstavby dvou parkovacích stání na pozemku v majetku města Strak. 
Žadatel: Luděk a Martin Vrškovi v zastoupení STA projektový ateliér, Zámek 1, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s  vybudováním dvou parkovacích míst na náklady žadatele na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. st.554 v k.ú. Strakonice.  
 
Usnesení č. 282/2005 (100/9a) 
1)  Žádost o povolení odstranit stávající dřevěný plot mezi pozemkem v majetku města 
Strakonice a mezi pozemkem žadatele z důvodu havarijního stavu plotu. Žadatel: Jiří Polata, 
U Studánky, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s odstraněním stávajícího plotu celkové délky cca 25 m, který je mezi pozemkem v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 563/53 v k.ú. Strakonice a mezi pozemkem žadatele p.č. dle KN 
559/13 v k.ú. Strakonice. 
 
Usnesení č. 283/2005 (100/9a) 
2) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky  na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 222/2 v katastrálním území Strakonice . Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., 
Komenského 59, Strakonice, v zastoupení: Pavla Poskočilová - soukromý projektant –  
Palackého nám.,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s  uložením nové teplovodní přípojky pro objekt č.p.624 v ulici Sokolovská ve Strakonicích, 
na pozemku v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 222/2  v katastrálním území Strakonice , 
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Usnesení č. 284/2005 (100/9a) 
3) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
614/4 v k.ú. Př. Ptákovice. Žadatel: Jiří a Yvonna Oberreiterovi, Spojařů, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s uložením plynové a vodovodní přípojky pro připojení novostavby RD na pozemcích 
žadatele p.č. dle KN 93/3 a p.č. dle KN 93/4 vše  v k.ú. Přední Ptákovice , dle sazebníku. 
Investorem akce jsou Jiří a Yvonna Oberreiterovi , Spojařů 1223, 386 01 Strakonice.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 285/2005 (100/9a) 
4) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
770/11 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Hana Bažatová, Na Stráni, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s uložením plynové , vodovodní a kanalizační přípojky pro připojení novostavby prádelny na 
pozemcích žadatele p.č. dle KN 770/41 a p.č. dle KN 771/19 vše  v k.ú. Strakonice, dle 
sazebníku. Investorem akce je Hana Bažatová, Na Stráni, Strakonice.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 286/2005 (100/9a) 
5) Žádost o uzavření dohody o umožnění opravy vzdušného vedení VN přes pozemky 
v majetku města Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Podsrp – rekonstrukce VN 
Podsrp“.Žadatel: Elektroinvest Str. s.r.o. Palackého 113, Str. – projektová kancelář elektro.   
Rada města v souvislosti s realizací stavby. „Podsrp – rekonstrukce VN Podsrp“. 
I. Souhlasí 
s umožněním opravy vzdušného vedení VN přes pozemky v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 161, p.č. dle KN 617, p.č. dle KN 106/16, p.č. dle KN 106/5, p.č. dle KN 106/3, p.č. 
dle KN 614/3, p.č. dle KN 616/1, p.č. dle KN 122/2, p.č. dle KN 122/3  a p.č. dle KN 615/1, 
vše k.ú. Přední Ptákovice. Investorem akce je E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení 
Elektroinvest Strak. s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 287/2005 (100/9a) 
6) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemku v majetku města 
Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, ulice  Havlíčkova -  Sokolovna – 
výměna kabelů NN“.Žadatel: Elektroinvest  Str. s.r.o. Palackého 113, Str.– projektová 
kancelář elektro.   
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 192/2  v  k.ú. Strakonice. Investorem akce je E.ON Distribuce a.s. v zastoupení 
Elektroinvest Strakonice s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 288/2005 (100/9a) 
7) Žádost o souhlas s uložením kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice  v souvislosti 
s realizací stavby „Strakonice, ulice  Havlíčkova -  Sokolovna – výměna kabelů NN“. Žadatel: 
Elektroinvest Strakonice s.r.o. Palackého 113, Strak. – projektová kancelář elektro.   
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I. Souhlasí 
s novou trasou uložení kabelu NN na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN  st. 
114/1, p.č. dle KN  st. 115/1, p.č. dle KN  st. 115/2 a p.č. dle KN  1321/1 vše v  k.ú. 
Strakonice, bez zpoplatnění. Investorem akce je E.ON Distribuce a.s. v zastoupení 
Elektroinvest Strak. s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 289/2005 (100/9a) 
8)  Pronájem NP v organizaci STARZ  Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem NP pod tribunou fotbalového stadionu na hřišti SK 1908 , areál na sídlišti 
Strakonice, jedná se o NP o výměře cca 2x3 m, následujícímu žadateli za uvedených 
podmínek: p. Martin Chylík, bytem Tisová, Strakonice, nájemce zajistí po dohodě s ředitelem 
STARZ p. MVDr. Duškem a KHS Strakonice  potřebné úpravy uvedeného NP na své 
náklady, nájemné je stanoveno částkou 400,- Kč/měsíčně + voda a odpad + elektrická energie 
 
Usnesení č. 290/2005 (100/9a) 
9) Uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a.s., na připojení nového rezervovaného příkonu pro 
26 parcel v lokalitě Na Muškách. 
I. Souhlasí           
s uzavřením smlouvy č.5419922000010 s E-ON Distribuce, a.s. na připojení nového 
rezervovaného příkonu v hodnotě hlavního jističe 3x25 A pro 26 ks parcel v lokalitě na 
Muškách ve Strakonicích (U studánky a Strojařů,Strakonice 2 ) a zaplacení podílu odběratele 
na úhradě oprávněných nákladů za připojení, který činí 330.000 ,- Kč (až do pojistkové skříně 
v pilíři na hranici parcely) .První splátka ve výši 15 % z kalkulované částky za připojení tj. 
50.000 Kč je splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy na účet Provozovatele DS.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy č. 541992000010 
III. Revokuje 
usnesení č. 03/2005. 
 
Usnesení č. 291/2005 (100/9a) 
10) Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 8004209681. 
RM v souvislosti s nákupem automobilu pro Městskou policii,  SPZ 2C06362: 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 8004209681 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s. na pojištění  havarijní, odcizení, úrazové pojištění přepravovaných osob a 
pojištění čelního skla  ve výši 14.290,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.7. 
 
Usnesení č. 292/2005 (100/9a) 
11) Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 3000046109 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 300046109 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s. na bezúplatné  pojištění vandalizmu vnitřního vybavení nemovitostí. 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem dodatku č.12. 
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ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


