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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 100. jednání Rady města Strakonice 
konané 13.4. 2005 v kanceláři starosty 

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

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Plnění usnesení RM za období I., II. a III. čtvrtletí  2004 
                                     Usnesení č. 293/2005 
2. Zápis z 2. jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport  
                                     Usnesení č. 294/2005 
3. Osadní výbor Modlešovice – Den dětí 
                                     Usnesení č. 295/2005 
4. Azylový dům: A) Ubytování 
                                     Usnesení č. 296/2005 
                            B) Prodloužení ubytování 
                                     Usnesení č. 297/2005 
5. Nákup telefonní ústředny – ZŠ Dukelská 
                                     Usnesení č. 298/2005 
6. STARZ - jmenování zástupců do komise pro VŘ 
                                     Usnesení č. 299/2005 
7. Sportovní výměna Strakonice – Ijsselstein ; Smlouva o poskytnutí grantu 
                                     Usnesení č. 300/2005 
8. ASK Strak. – žádost o povolení parkování ve dvoře MěÚ  
                                     Usnesení č. 301/2005 
9. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 302/2005 – 312/2005 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   100. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. 
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1. Plnění usnesení RM za období I., II. a III. čtvrtletí  2004 
Usnesení č. 293/2005 (100/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I., II. a III. čtvrtletí 2004 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 1092 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 1031/2002 ; 806/2003 ; 877/2003 ; 967/2003 ; 975/2003/b) ; 1033/2003 ; 
1364/2003 ; 1459/2003 ; 1535/2003 ; 104/2004 ; 259/2004 ; 324/2004; 491/2004 ; 
460/2004/I.b) ; 519/2004 ; 663/2004 ; 723/2004 ; 816/2004 ; 818/2004 ; 819/2004 ; 859/2004; 
904/2004  
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 297/2003 ; 1625/2003 ; 539/2004 ; 782/2004 ; 823/2004 ; 1077/2004 ; 1091/2004 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 50 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
2. Zápis z 2. jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport  
Usnesení č. 294/2005 (100/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sportovní komise ze dne 30. 3. 2005 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků následujícím sportovním oddílům a klubům: 
TJ ČZ Strakonice – oddíl orientačního běhu 
- příspěvek na zakoupení cen na závod jihočeského žebříčku v orientačním běhu u obce  
  Truskovice (22. 5. 2005) a na mistrovství jižních Čech v nočním závodě v orientačním běhu  
  (8. 10. 2005) ve výši 2.000,- Kč  
Český červený kříž 
- příspěvek na zakoupení cen na Republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků                       
  ve výši 1.000,- Kč 
HC Strakonice – 8. třídy 
- příspěvek na ceny a propagační materiál města na Mistrovství ČR 8. tříd pro sezonu  
  2004/2005 (1. – 3. 4. 2005) ve výši 5.000,- Kč (částka bude uvolněna po vyrovnání závazků 
  vůči STARZ Strakonice)   
- návrh na souhlas s užitím znaku města na vlaječkách 
TJ Otava Strakonice 
- příspěvek na technické zajištění a na zakoupení cen při pořádání 16. ročníku veřejných  
  závodů ve vodním slalomu ve výši 5.000,- Kč 
SK Judo – 1990 
- příspěvek na zajištění turnajů (Krajský turnaj mláďat, mladšího a staršího žactva, Náborové  
  ukázky juda a náborový turnaj mláďat a mladšího žactva, „Vánoční turnaj“) 
  ve výši 3.000,- Kč 
SK policie Strakonice 
- příspěvek na úhradu nákladů spojené s účastí v kanadském Québecu ve výši  3.000,- Kč 
TJ ČZ Strakonice 
- příspěvek na vybavení házenkářské přípravky děvčat (s ohledem na náklady spojené s 
dojížděním na zápasy mimo Strakonice) ve výši 10.000,- Kč 
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3. Osadní výbor Modlešovice – Den dětí 
Usnesení č. 295/2005 (100/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši  2.000,- Kč na zajištění Dne dětí (11. 6. 2005), na zakoupení 
cen. Bude hrazeno z položky osadní výbory. 
 
4. Azylový dům: 
A) Ubytování 
Usnesení č. 296/2005 (100/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou od  1.7.2005 do 31.8.2005   paní Kateřiny 
Pohlotkové a jejích dětí 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o nájmu  na  dobu určitou s paní Kateřinou Pohlotkovou 
na dobu určitou  od 1. 7. 2005  do  31. 8. 2005 
III. Pov ěřuje   
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 
B) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 297/2005 (100/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou od  1.5.2005 do 30.6.2005 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 
 
5. Nákup telefonní ústředny – ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 298/2005 (100/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na nákup telefonní ústředny Ateus Omega ve výši cca 58.000,- 
Kč pro ZŠ Dukelská. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související, řediteli ZŠ Dukelská dodržet Směrnice pro 
hospodaření s majetkem 
 
6. STARZ - jmenování zástupců do komise pro VŘ 
Usnesení č. 299/2005 (100/7) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice MVDr. Vondřičku a p. Váchu (Mgr. Hadravová – náhradník) členy 
výběrové komise na zakázky: 

- Demolice dřevěné budovy v areálu fotbalového stadionu Sídliště 
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- Rekonstrukce WC – sportovní hala STARZ 
- Náhradní zdroj el. energie (hala TJ ČZ Strakonice) 

Výběrová řízení se konají dne 6.5. 2005 od 8,00 hodin. 
 
7. Sportovní výměna Strakonice – Ijsselstein ; Smlouva o poskytnutí grantu 
Usnesení č. 300/2005 (100/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo 2005-01-0574 v  rámci  Programu „Town 
Twinning 2005 – Setkávání občanů“, na akci s názvem „Sportovní výměna Strakonice – 
Ijsselstein“, mezi městem Strakonice (příjemcem finanční podpory) a Evropskou komisí pro 
vzdělávání a kulturu (poskytovatelem finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 
5.378,88 EUR  - z toho je určena částka na organizační náklady ve výši 2.778,88 EUR a 2.600 
EUR na cestovní náklady pro město Ijsselstein. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
III. Souhlasí 
s úhradou finančních prostředků ve výši do Kč 90 000,- nutných na zajištění pobytu sportovců 
(22.- 25. 4. 2005) z holandského partnerského města s tím, že po ukončení a vyúčtování akce 
budou na kapitolu Reciproční fond vráceny díky grantu z EU. Prostředky jsou na kapitole 
Reciproční fond. 
IV. Souhlasí 
s úhradou nákladů na zajištění pobytu delegace z holandského partnerského města (ubytování, 
stravování apod.) ve výši do Kč 30 000,-. Finanční prostředky jsou na kapitole Reciproční 
fond. 
 
8. ASK Strak. – žádost o povolení parkování ve dvoře MěÚ  
Usnesení č. 301/2005 (100/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením parkování ve dvoře MěÚ dne 16.4.05 od 9,00 do 18,00 hod. za účelem konání 
akce „Soutěž ve společenských tancích dětí, juniorů a dospělých“. 
 
9. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 302/2005 (100/6) 
1) Pronájem části pozemku v organizaci STARZ Strakonice  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na  pronájem části pozemku p.č. 1224/1 v k.ú. Strakonice 
v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích panu Eduardu Brožovi, bytem Plánkova 
817, Strakonice, za účelem umístění druhého pojízdného karavanu s prodejem občerstvení.  
 
Usnesení č. 303/2005 (100/6) 
2) Informace – vyhodnocení energetických auditů 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o vyhodnocení energetických auditů,zadaných na základě vyhlášky 
č.291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.   
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Usnesení č. 304/2005 (100/6) 
3) Žádost o uzavření dodatku č.1 k smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: 
„Odvodnění viaduktu, Strakonice“. Žadatel: Sdružení firem pod názvem „Stoka Strakonice“, 
a.s. Novoveská 22, Ostrava – Mariánské Hory. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 v souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“ 
v celkové částce 424.809,- Kč včetně DPH v návaznosti na přehled více-méně prací. Uzavření 
předmětného dodatku je podmíněno souhlasem ZM předmětnou rozpočtovou změnou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku č.1 
 
Usnesení č. 305/2005 (100/6a) 
1) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše přes pozemek p.č. dle KN 
1557 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/49 
v k.ú. Strakonice z důvodu novostavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 1371/49 v k.ú 
Strakonice. Žadatel: Petr Vintr, Žižkova 418, Vimperk. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše  přes pozemek p.č. dle KN 1557 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/49 v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 306/2005 (100/6a) 
2) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemku v majetku města Str. p.č. dle KN 439/1 
ul. Prof. Skupy v k.ú. Str. Žadatel: Petr a Lenka Lukešovi, Povážská, Strak.  zastoupení: Ing. 
Lenka Hornychová, Projekční a inženýrská kancelář REDIS, Lidická 715, Volyně  
I. Souhlasí 
s uložením plynové, kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 439/1 v k.ú. Strakonice pro připojení rekonstruovaného RD na 
pozemcích žadatele p.č. dle KN st. 885 a p.č. dle KN 438/24 vše v k.ú. Strakonice, dle 
sazebníku. Investorem akce jsou  Petr a Lenka Lukešovi, Povážská, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 307/2005 (100/6a) 
3) Mgr. Jaroslav Babka, Na Ohradě, Strakonice – žádost o vyjádření k požárně-
bezpečnostnímu řešení stavby 
I. Souhlasí 
s požárně bezpečnostním řešení stavby z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1269/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic se stavební úpravou stávající zahradní chaty v Novém Dražejově 
na pozemku p.č. st. 386 a p.č. 1269/125  v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
 
Usnesení č. 308/2005 (100/6a) 
4)  Uzavření věcného břemene na kabely světelní signalizace uložené v  křižovatce ulic 
Volyňská x Hraniční do pozemku silnice I/4 p.č. dle KN 724/1 a p.č. dle KN 724/2 vše v k.ú. 
Nové Strakonice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o  smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a po dokončení díla 
smlouvy na zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správy České 
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Budějovice na uložení kabelů světelné signalizace, v  křižovatce ulic Volyňská x Hraniční, za 
úplatu ve výši 11 900,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 309/2005 (100/6a) 
5) Obsazení bytové jednotky č.2 v domě č.p. 780 v ul. M. Alše. 
I. Souhlasí  
s obsazením bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 780 v ul. M. Alše přímým prodejem, kdy 
minimální nabízená cena za koupi bytu č. 2/780 v ul. M. Alše včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 310/2005 (100/6a) 
6) Rekonstrukce Kino Oko - Strakonice 
I. Souhlasí 
s prodloužením termínu zhotovení akce „Rekonstrukce Kino Oko – Strakonice“ :  
a) vnitřní prostory do 31.5.2005 
b) dokončení fasády a pasáže do 15.6.2005  
a s navýšením ceny za dílo o 3.830.400,- Kč včetně DPH, vzhledem ke změně PD fasády a 
pasáže, s podmínkou zajištění finančního krytí akce (vč. případného projednání v ZM) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku 
 
Usnesení č. 311/2005 (100/6a) 
7)  Porušení Smlouvy o nájmu nemovitosti p. Mgr. Hrabákovou  
I. Rozhodla  
odstoupit od Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené mezi p. Mgr. Hrabákovou a městem 
Strakonice na pronájem objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích z důvodu  
prodlení v placení nájemného po dobu delší než 3 měsíce a dále z důvodu poskytnutí části 
předmětu nájmu do podnájmu v rozporu se smlouvou (bez souhlasu pronajímatele) 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 312/2005 (100/6a) 
8) Pronájem objektu Otavská 272 v Novém Dražejově  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu NP uzavřené mezi městem Strakonice a p. 
Václavem Janusem dne 15.4.1995 na pronájem objektu Otavská 272 v Novém Dražejově, 
jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu od 16.4. do 31.5.2005, z důvodu 
naplánovaných akcí v objektu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
III. Revokuje   
usn. RM č. 225/05 ze dne 23.3.2005  
IV. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem NP v objektu Otavská 272 v N. Dražejově 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


