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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 110. jednání Rady města Strakonice 
konané 29.6. 2005 v kanceláři starosty 

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

          ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    PhDr. Říhová 
 
Program: 
1. Kulturní program v době Václavské pouti 
                                     Usnesení č. 591/2005 
2. Sponzorský dar ZŠ F.L.Čelakovského 
                                     Usnesení č. 592/2005 
3. MěKS – vyhlášení záměru na pronájem baru v kině OKO 
                                     Usnesení č. 593/2005 
4. Zásady pro poskytování finančního příspěvku při „vítání občánků do života“ 
                                     Usnesení č. 594/2005 
5. Smlouva o užití digitálních dat (ortofotomapa) 
                                     Usnesení č. 595/2005 
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST s firmou Geovap spol.s r.o  
                                     Usnesení č. 596/2005 
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení   
    Cityware č. TP/MIS/Strakonice s firmou Geovap spol. s r.o. 
                                     Usnesení č. 597/2005 
8. Smlouva o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 na technické zařízení pro IISSDE s MV ČR 
                                     Usnesení č. 598/2005 
9.  Správa vodohospodářského majetku města  
                                     Usnesení č. 599/2005 
10. Realizace dětských hřišť u OD Labuť a v ul. Zvolenská 
                                     Usnesení č. 600/2005 
11. Smlouva o dílo s fy IPEX, a.s. na projekt „Metropolitní síť moderního města –  Strak.net“ 
                                     Usnesení č. 601/2005 
12. Zápis z 5. zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch   
                                     Usnesení č. 602/2005 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících    
     opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                                     Usnesení č. 603/2005 
14. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 604/2005-č.623/2005 
15. Rozpočtová opatření č. 52 a 53 
                                     Usnesení č. 624/2005 
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16. Nákup počítače s dataprojektorem – ZŠ J. z Poděbrad 
                                     Usnesení č. 625/2005 
17. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
                                     Usnesení č. 626/2005 
18. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem (I.pol.r.2005) 
                                     Usnesení č. 627/2005 
19. Smlouva o dílo s J. Hanušem na opravu hasičského automobilu CAS 25 LIAZ K 101 
                                     Usnesení č. 628/2005 
20. Uvolnění finančních prostředků z  kapitoly projekty 
                                     Usnesení č. 629/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   110. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Kulturní program v dob ě Václavské pouti 
Usnesení č. 591/2005 (110/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v rámci konání Václavské poutě (24.9. – 25. 9. 2005): 
- s uskutečněním kulturního programu na Velkém náměstí, na rampě před budovou čp. 2 za   
  podmínky, že akce bude hrazena z rozpočtu odboru rozvoje 
- s odběrem proudu pro zajištění akce z budovy MěÚ. 
II. Ukládá  
odboru rozvoje: 
- projednat s Policií ČR uzavření rampy od soboty 8,00 hodin do neděle 16 hodin 
- projednat s TS Strakonice postavení podia a s MěKS Strakonice umístění plátěného   
  přístřešku na podiu 
-zajistit program dle přiložené důvodové zprávy. 
 
2. Sponzorský dar ZŠ F.L.Čelakovského 
Usnesení č. 592/2005 (110/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím sponzorského daru v celkové hodnotě 2.003,- Kč. Materiál (karimatky 31 x, soft 
tenis 3 x, badmintonový set 3 x, míček soft 10 x) bude využit jako učební pomůcka. 
II. Ukládá 
ředitelce ZŠ F.L.Čelakovského zaevidovat majetek dle Směrnic pro hospodaření s majetkem. 
 
3. MěKS – vyhlášení záměru na pronájem baru v kině OKO 
Usnesení č. 593/2005 (110/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem baru v kině OKO ve Strakonicích 
II. Pověřuje 
majetkový odbor vypsáním výběrového řízení 
 
4. Zásady pro poskytování finančního příspěvku při „vítání občánků do života“ 
Usnesení č. 594/2005 (110/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
poskytovat při narození dítěte finanční částku ve výši 5.000 Kč rodičům tohoto dítěte, a to za 
současného splnění těchto podmínek: 
1) matka dítěte a dítě mají v době narození dítěte místo trvalého pobytu ve Strakonicích 
(vyjma místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny), 
2) ke dni konání obřadu „vítání občánků“ je dítě v péči alespoň jednoho z  rodičů, 
3) žádný z rodičů dítěte nemá ke dni vyplacení této částky vůči městu Strakonice nesplněné 
povinnosti peněžité či nepeněžité povahy. 
Finanční částka ve výši 5.000 Kč bude vyplacena, požádají-li rodiče (rodič) dítěte o její 
vyplacení nejpozději do 1 roku věku dítěte. 
II. Ukládá 
správnímu a finančnímu odboru zajistit  plnění tohoto usnesení. 
 
5. Smlouva o užití digitálních dat (ortofotomapa) 
Usnesení č. 595/2005 (110/4) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí ortofotomapy a s uzavřením smlouvy o bezúplatném užití 
digitálních dat mezi Krajským úřadem Jihočeského kraje a městem Strakonice  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST s firmou Geovap spol.s r.o  
Usnesení č. 596/2005 (110/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST mezi městem Strakonice a  
firmou Geovap spol.s r.o. na programové vybavení MIS Cityware pro majetkový odbor a jeho 
implementaci. Cena software včetně implementace činí 88.060,-Kč (včetně DPH).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení   
  Cityware č. TP/MIS/Strakonice s firmou Geovap spol. s r.o. 
Usnesení č. 597/2005 (110/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému 
vybavení Cityware č.TP/MIS/Strakonice mezi městem Strakonice a firmou Geovap spol.s 
r.o.za cenu 2.300,50 Kč/měsíc včetně DPH 
II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku 
 
8. Smlouva o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 na technické zařízení pro IISSDE s MV ČR 
Usnesení č. 598/2005 (110/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
smlouvu o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 technického vybavení pro IISSDE mezi  Městem 
Strakonice a Českou republikou – Ministerstvem vnitra 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.  
 
9.  Správa vodohospodářského majetku města 
Usnesení č. 599/2005  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
že správu a provoz vodohospodářského majetku města Strakonice (v jeho výlučném 
vlastnictví a se souhlasem ostatních spoluvlastníků i majetek v podílovém spoluvlastnictví) 
bude zajišťovat s účinností od 1.1. 2006 společnost Technické služby Strakonice s.r.o., 
přičemž konkrétní podmínky budou řešeny v nájemní smlouvě, která bude projednána RM 
II. Pověřuje 
starostu města realizací příslušných kroků směřujících ke splnění výše uvedeného usnesení. 
 
10. Realizace dětských hřišť u OD Labuť a v ul. Zvolenská 
Usnesení č. 600/2005 (110/9) 



 5

Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací dětských hřišť u OD Labuť a v ulici Zvolenská firmou Kulant cz s.r.o., Jiřího 
Potůčka 266, 530 09 Pardubice dle předložené nabídky 
II. Souhlasí 
s uvolněním příslušných finančních částek ve výši 300 000 Kč (OD Labuť) a 100 000,- Kč 
(ul. Zvolenská) z kapitoly dětská hřiště 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci dětských hřišť u OD Labuť a v ulici Zvolenská ve Strak. 
 
11. Smlouva o dílo s fy IPEX, a.s. na projekt „Metropolitní síť moderního města –    
  Strakonice.net“ 
Usnesení č. 601/2005 (110/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo č. 1/05/PH na zhotovení technické dokumentace pro projekt 
„Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ se společností IPEX, a.s., Široká 37,  
České Budějovice. Cena díla je 45.000,- Kč bez DPH (53.550,- Kč včetně 19% DPH), termín 
ukončení díla je 18.7.2005. Finanční částka ve výši 53.550,- Kč bude hrazena ze schváleného 
rozpočtu města – položky „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
12. Zápis z 5. zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch   
Usnesení č. 602/2005 (110/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch. 
II. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku občanské sdružení Ratejna Strakonice na recitál kytaristy Slávka 
Klecandry. 
III. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku pro občanské sdružení ADRA na pořádání ADRA dne pro děti – 11. 
9. 2005. 
IV. Nesouhlasí 
s prezentací města v novinách Podnikání a obchod. 
V. Nesouhlasí 
s prezentací města v publikaci firmy ProMost, realizační rozvojové agentrury a.s.  
VI. Nesouhlasí 
s prezentací měst na doméně firmy UNISOFT, Bílé Poličany. 
VII. Nesouhlasí 
se společnou prezentací s JCCR ve společném stánku jižních Čech za Kč 20 000,-- na 
veletrhu MADI (Praha, 8. – 10. 11. 2005). 
 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 603/2005 (110/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 
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- 8. července 2005 – Svatební hostina – Garden party – živá hudba – pořádá Hotel Garnet, 
Dr. Jiřího Fifky 186, pan Ladislav Jirsa v nebytové zóně za hotelem Garnet ve Strakonicích 
od 22,00 hodin do 23,00 hodin následujícího dne. 
- 9. července 2005 – Country – živá hudba – pořádá Gastro SPF, s. r. o., Velké náměstí 45, 
Strakonice v Restauraci – Pizzerii U Papeže ve Str. od 22,00 h do 24,00 h. 
 
14. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 604/2005 (110/10) 
1) Otakar Lejsek, Houžná, Lenora 384 42 – žádost o souhlas s přičleněním pozemku do 
honitby 
I. Nesouhlasí 
s bezúplatným  přičleněním pozemku p.č. 391/41 o výměře 39 m2  v k.ú. Horní Vltavice do 
honitby HOUŽNÁ – LENORA, jako pozemku nehonebního.   
 
Usnesení č. 605/2005 (110/10) 
2) ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Územní pracoviště 
České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice, Smetanova 533, Strakonice – 
užívání pozemků p.č. st. 549/2, 549/3, 549/4 v k.ú. Strakonice – vyřešení majetkových vztahů 
I. Nesouhlasí 
s výpůjčkou  pozemků p.č.  st. 549/2 o výměře 17 m2 ,  549/3 o výměře 16 m2  a 549/4 o 
výměře 16 m2 v k.ú. Strakonice, na kterých stojí řadové zděné garáže, ÚŘADU PRO 
ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Územní pracoviště Č. 
Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice, Smetanova 533, Str. a  to do 31.12. 2006.  
II. Doporu čuje ZM 
požádat o bezúplatný převod zděných garáží postavených na pozemcích p.č.  st. 549/2 o  
výměře 17 m2 ,  549/3 o výměře 16 m2  a 549/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Strakonice 
  
Usnesení č. 606/2005 (110/10) 
3) Prof. MUDr. Alois Martan DrSc, Podskalská 6, Praha 2, v zastoupení Mgr. Vladimíra 
Mourka  – žádost o prodej části pozemku 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 37/4 v k.ú. Strakonice, jež  město Strakonice vlastní 
podílem ve výši 6/48 – pozemek v ulici Na Stráži 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
4) Budova čp. 272 na stavební parcele číslo 346 o výměře 204 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic 
– „Myslivna“ – zvážení možného prodeje  
I. Odkládá 
své rozhodnutí týkající se tohoto bodu 
 
Usnesení č. 607/2005 (110/10) 
5) Prodej b.j. - uzavření mandátní smlouvy  s JUDr. Soňou Panuškovou a Bc. Luďkem Kočím. 
I. Souhlasí  
s  přímým zadáním činností souvisejících s  prodejem  b.j.,  v domech v majetku města dle 
níže uvedeného prostřednictvím  kanceláře právních vztahů k nemovitostem  Bc. Luděk Kočí, 
se sídlem Bavorova 10, Strak. v souladu se schválenými zásadami prodeje bytů a to za cenu: 
a) 2.200,-Kč za každou b.j. určenou k prodeji a 1000,-Kč za prohlášení vlastníka u bytových 
jednotek, které nejsou určeny k prodeji (vestavby financované městem Strakonice) v domech: 
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č.p. 774,775,776,799 v ul. Mírova (27 b.j. + 10 vestaveb)  
č.p. 425 v ul. Žižkova  (12 b.j. + 4 vestavby) 
b) 1.200,- Kč (prohlášení vlastníka hradí budoucí vlastník půdní vestavby)  za každou 
bytovou jednotku v domech,  kde bylo schváleno ZM vybudování vestavby z finančních 
prostředků stavitele:  
č.p. 144, 336 v ul. Klostermannova  (12 b.j.)  
č.p. 823 v ul. Žižkova (4 b.j.) 
č.p. 840 v ul.Žižkova (4 b.j.) 
č.p. 850 v ul. Žižkova (6 b.j.) 
č.p. 427 v ul. Chelčického (4 b.j.) 
č.p. 428 v ul. B. Němcové (6 b.j.)  
č.p.156 v ul. Bezděkovská (6 b.j.)  
II. Souhlasí  
s  přímým zadáním činností souvisejících s prodejem  b.j. v domech v majetku města dle níže 
uvedeného prostřednictvím  advokátky Soni Panuškové, Bavorova 26, Strakonice  v souladu 
se schválenými zásadami prodeje bytů a to za cenu: 
a) 2.200,-Kč za každou b.j. určenou k prodeji a 1000,-Kč za prohlášení vlastníka u bytových 
jednotek, které nejsou určeny k prodeji (vestavby financované městem Strakonice) v domech:  
č.p. 800,801,802,803 v ul. Husova (24 b.j. + 10 vestaveb )  
b) 1.200,-Kč (prohlášení vlastníka hradí budoucí vlastník půdní vestavby)  za každou bytovou 
jednotku v domech,  kde bylo schváleno ZM vybudování vestavby z finančních prostředků 
stavitele: 
č.p. 781,782,791,792 v ul. Husova  (24 b.j.) 
č.p.11, 49 v ul. Heydukova (8 b.j.) 
č.p.39,40 v ul. Školní (14  b.j.) 
č.p.41,42,43 v ul. Dukelská (21 b.j.) 
č.p.44, 60,61 v ul. Bezděkovská (12 b.j.) 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem mandátních smluv. 
 
Usnesení č. 608/2005 (110/10) 
6) Záměr na pronájem NP v objektu čp. 131 Na Ostrově ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených NP v objektu čp. 131 Na Ostrově: 
- NP o výměře 43 m2 v přízemí (rohový prostor u vstupních vrat do objektu )  
- NP o výměře 170 m2 rovněž v přízemí (bývalá autodílna vedle sklenářství). 
 
Usnesení č. 609/2005 (110/10) 
7) Jednací řízení bez uveřejnění  k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku úprav 
pozemní komunikace: „Chodník pro občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na dodávku úprav pozemní komunikace stavby „Chodník 
pro občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“  
Pořadí firem a cena včetně DPH: 

1. STRABAG, a.s., OZ České Budějovice, oblast Střed, Písek 10.233.670,90 Kč 
2. Silnice Klatovy, a.s., Klatovy     10.377.685,- Kč 
3. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice    10.520.671,- Kč 
4. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice    10.532.186,- Kč 
5. Stavby silnic a železnic, a.s., Praha     10.842.915,85 Kč 
6. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost,   10.878.083,- Kč 
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a.s., Strakonice 
7. SWIETELSKY stavební , s.r.o., České Budějovice   10.922.218,- Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Strabag a.s., Pražská 313, Písek, na zhotovení 
stavby „Chodník pro občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“, za cenu 
10.233.670,90 Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 30.06.2006. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 610/2005 (110/10) 
8) Výzva o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby: „Ulice Podsrpenská, Strakonice – 
vodovod, kanalizace“ 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení dle § 3 odst. 1 písm. a, b, e a § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 
Sb. na podlimitní zakázku na akci „Ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod, kanalizace“ 
Pořadí firem a cena včetně DPH (bez DPH): 
1. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice  14.042.832,- Kč  (11.800.699,- Kč) 
2. SWIETELSKY stavební , s.r.o., Č. Budějovice 14.158.062,- Kč  (11.897.531,- Kč) 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
Strakonice, na zhotovení stavby „Ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod, kanalizace“, za 
cenu 14.042.832,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 28.06.2006. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 611/2005 (110/10a) 
1) Žádost o povolení uložit telefonní přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Český Telecom  a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 . 
Zastoupena : PIK Písek, Na Houpačkách 624, 397 01 Písek. 
I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1223/1, 
p.č. dle KN 1323/1, p.č. dle KN 18 vše s k.ú. Strakonice, dle sazebníku 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene J – 053 – 2 –1113 
Strakonice, Sokolovská, ÚPS, ZTV a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 612/2005 (110/10a) 
2) Jiří Prokopius , Nádražní, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu. 
I. Rozhodla 
a) revokovat usn. RM: 457/2004 (63/1), 793/2004 /72/1), 1289/2004 (85/13) a č. 1437/2004 
(88/11) 
b) přiznat přechod nájmu bytu č. 4  v domě č.p. 406 v ul. Nádražní p. Jiřímu Prokopiusovi, po 
otci Miroslavu Prokopisovi za podmínky, že bude uzavřena dohoda o postoupení práv a 
povinností  ze smlouvy uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací na byt – garsoniéru o velikosti  52,85 m2  v domě č.p. 815 v ul. Tržní 
(nájemce paní Martina Prokopiusová – manželka p. Jiřího Prokopiuse) na p. Jiřího Kubatu, 
bytem Kosmonautů, Strakonice. 
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Usnesení č. 613/2005 (110/10a) 
3) Ing. Jan Král – žádost o poskytnutí finančních prostředků  
I. Nesouhlasí  
s vrácením fin částky ve výši 255.550,-Kč panu Ing. Janu  Královi, nájemci bytu č.22 v domě 
č.p. 74 v ul. Bezděkovská. 
 
Usnesení č. 614/2005 (110/10a) 
4) Obsazení b.j. č. 04, o velikosti 4+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve III. nadzemním podlaží 
domu č.p. 1230/I v ul. Kosmonautů  
I. Rozhodla 
udělit výjimku z pravidel pro obsazování bytů nad 50 m2 sourozencům Marku a Michalu 
Uhlířovým, oba bytem Kosmonautů, Strakonice, a to při obsazení bytu č. 04, o velikosti 4+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, ve III. nadzemním podlaží domu č.p. 1230/I v ul. Kosmonautů 
ve Strakonicích. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 04, o velikosti 4+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve III. 
nadzemním podlaží domu č.p. 1230/I v ul. Kosmonautů ve Strakonicích s Markem Uhlířem a 
Michalem Uhlířem (společný nájem bytu), oba bytem Kosmonautů, Strakonice. Smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností automatického obnovení 
při plnění podmínek smlouvy a s nájemným ve výši 33,76 Kč/m2, které bude upravováno dle 
příslušného cenového předpisu. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 615/2005 (110/10a) 
5) Stavební rozdělení domu č.p. 220, 221 v ul. Tovární 
I. Souhlasí  
s požárně stavebním oddělením objektů č.p. 220a 221 a s přemístěním elektroměru z č.p. 220 
a do 221 v ul. Tovární do výše nákladů 19.950,-Kč. 
II. Ukládá  
TS s.r.o. Strakonice zajistit uvedené stavební úpravy včetně přemístění elektroměru. 
 
Usnesení č. 616/2005 (110/10a) 
6) Ing. Alena Rampichová, Únice, Strakonice – žádost o vyjádření k umístění reklamního 
zařízení 
I. Souhlasí  
s umístěním  reklamního zařízení pro HYPO, stavební spořitelnu, a.s., na tzv. rampu na 
Velkém náměstí před budovou Městského úřadu Strakonice a to na dobu 1 roku, žadatelka – 
Ing. Alena Rampichová, Únice, Strakonice . Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru 
rozvoje 
 
Usnesení č. 617/2005 (110/10a) 
7) DMP spol. s r.o., Pracejovice 63, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku p.č. 496/4 
dle PK v k.ú. Střela – částečná změna usnesení 
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení RM číslo 402/2005, týkající se ceny nájmu . Cena nájmu za 
pronájem pozemku p.č. 496/4 v k.ú. Střela o výměře 7.380 m2  činí 285,60 Kč ročně pro 
společnosti DMP s.r.o., Pracejovice, Strakonice, Václav Horejš, Pracejovice, Strakonice.  
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Usnesení č. 618/2005 (110/10a) 
8) Žádost o uzavření smlouvy o připojení odběratele k distribuční soustavě podle §5 vyhlášky 
č. 297/01 Sb. v souvislosti s realizací stavby: „SSZ ST. 08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“.  
Žadatel: JČE, a.s., PS Strakonice, Holečkova 506, 386 01 Strakonice.  
Předmětem této smlouvy je závazek JČE, a.s. zajistit připojení nového požadovaného příkonu 
1 x 20 A před měřícím zařízením pro odběrné místo: světelné signalizační zařízení Volyňská – 
Hraniční, Strakonice.  Kategorie odběru C  
RM v souvislosti s realizací stavby „SSZ ST. 08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“.   
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení odběratele k distribuční soustavě podle §5 vyhlášky č. 
297/01 Sb. v souvislosti s realizací stavby: „SSZ ST. 08 Volyňská – Hraniční“. Finanční 
částka jako podíl na oprávněných nákladech JČE, a.s. spojený se zajištěním požadovaného 
příkonu bude uhrazena dle podmínek předmětné smlouvy jednorázově. 
II. Souhlasí 
pověřuje starostu  podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 619/2005 (110/10a) 
9) Návrh na vyhlášení zakázky: realizace stavby: „SSZ ST. 08  Volyňská – Hraniční, 
Strakonice“. 
RM v souvislosti s realizací stavby „SSZ ST. 08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“.   
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „SSZ ST. 08 Volyňská – Hraniční, 
Strakonice“. za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
� Stavby silnic a železnic, a.s., odstěpný závod ČB., Planá 72, P.O. BOX 151, 370 01 
České Budějovice  

� Strabag, a.s. odštěpný závod 61, České Budějovice, oblast střed, Pražská 313, 397 38, 
Písek 

� Protom Strakonice, s.r.o. Písecká 290, 386 01 Strakonice 
� Znakon, a.s., Sousedovice, 386 01 Strakonice 
� Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:  náhradníky členů hodnotící komise: 
p. Bezpalec   Ing. Zeman     
Ing. Jana Narovcová   Ing. arch. Slámová 
Ing. Švehla   Ing. Haiser 
Ing. Býček   p. Nikodem 
Bc. Srb   p. Houska 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 620/2005 (110/10a) 
10) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu 
Žadatel: VAK JČ, a.s. Jižní Čechy, České Budějovice 
Předmětem smlouvy se dodavatel zavazuje k dodávce vody a odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu pro objekty města Strakonice v rozsahu dle přílohy. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro 
veřejnou potřebu dle návrhu. Měsíční záloha  na vodné a stočné činí celkem 14.220 ,- Kč. 
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II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 621/2005 (110/10a) 
11) Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Vodovod – Zadní Podskalí, Strakonice“ 
V souvislosti s prováděcí projektovou dokumentací stavby: „Kanalizace – zadní Podskalí, 
Strakonice“ a dále pak stavby cyklostezky Podskalí doporučuje majetkový odbor (Bc. Srb) 
zadání předmětné projektové dokumentace. 
I. Souhlasí  
s vypracováním prováděcí projektové dokumentace stavby: Vodovod – Zadní podskalí, 
Strakonice“, přičemž projektová dokumentace bude hrazena z kapitoly „projekty“. 
II. Ukládá 
Majetkovému odboru zajistit plnění této zakázky 
 
Usnesení č.622/2005 (110/10a) 
12)  Identifikační prvky stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“ 
V souvislosti s dokončením stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“ vznikl požadavek na 
umístění identifikačních prvků této stavby na objektech kanalizace. 
Jedná se o šachtu Š1 dle návrhu pí. Vondrákové – loga firem + identifikační prvky. Dále pak 
o výrobu 2 ks bronz. cedulek pro šachtu Š3 (AREÁL VAK JČ, a.s.) a Š8 (kruhový objezd 
Volyňská). 
I. Souhlasí 
s umístěním identifikačních prvků stavby: „Odvodnění viaduktu Strakonice“ na objekty 
předmětné stavby: Š1, Š3, Š8  s použitím znaku města Strakonice pro předmětné účely 
identifikace. 
 
 Usnesení č. 623/2005 (110/10a) 
13) Převod movitého majetku  
I. Souhlasí 
s převodem níže uvedeného majetku z organizace ZŠ Strakonice, Jiřího z Poděbrad 882 
(středisko ŠJ) do organizace MŠ Čtyřlístek Strakonice, Holečkova 410: 
- dvoudřez nerez,  poř. cena 27.352,50 Kč,  r.poř. 1996. 
 
15. Rozpočtová opatření č. 52 a 53 
Usnesení č. 624/2005 (110/13) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
navýšení   rozpočtu o: 
RO č. 52  ve  výši 25  000,-  Kč 
Dotace KÚ pro MěKS na realizaci projektu „Skupovy Strakonice – postupová krajská 
loutkařská přehlídka“ 
RO č. 53 ve výši  17 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Dukelskou - na odvětrání prostoru nad myčkou černého 
nádobí. RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO  č.52 – 53 provést. 
 
16. Nákup počítače s dataprojektorem– ZŠ J. z Poděbrad 
Usnesení č. 625/2005 (110/14) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s nákupem dataprojektoru s počítačem ve výši 60.000,- Kč z fondu reprodukce investičního 
majetku pro ZŠ J. z Poděbrad.  
II. Ukládá 
řediteli ZŠ J. z Poděbrad dodržovat Směrnice pro hospodaření s majetkem. 
 
17. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
Usnesení č. 626/2005 (110/16) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 417/2005 
I. Rozhodla 
prodloužit nájemní smlouvy Ladě Sivákové na byt B. Němcové, Strakonice o velikosti 1+1 II. 
kategorie  s příslušenstvím, č.b. 001 ve III. nadzemním podlaží  
 
18. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem (I.pol.r.2005) 
Usnesení č. 627/2005  
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 I. 
pololetí 2005 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice.  
 
19. Smlouva o dílo s J. Hanušem na opravu hasičského automobilu CAS 25 LIAZ K 101 
Usnesení č. 628/2005 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s  Jiřím Hanušem, opravy motorových vozidel, Radošovice 51 na 
opravu karoserie hasičského automobilu CAS 25 LIAZ K 101, rok výroby 1984, pro družstvo 
Strakonice II. Jednotky  dobrovolných hasičů obce Strakonice za cenu 116 400,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem smlouvy o dílo. 
 
20. Uvolnění finančních prostředků z  kapitoly projekty  
Usnesení č. 629/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) s uvolněním částky 36.000,- Kč z  kapitoly projekty  na financování projektové 
dokumentace závlahového systému pro nové výsadby na Dubovci v souvislosti s rekonstrukcí 
strakonického hradu  
b) s uvolněním částky 29.000,- Kč z  kapitoly projekty  na financování projektové 
dokumentace sadové úpravy areálu hradu a bezprostředního okolí – předpolí hradu, III. 
Nádvoří, parkoviště u letního kina, stráň u švédské branky, vše v  souvislosti s obnovou 
povrchů na strakonickém hradu  
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


