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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 111. jednání Rady města Strakonice 
konané 20.7. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta; pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM:, PhDr. Říhová, ing. Šíp  
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička, ing. Joza 
 
Program: 
 
1. Azylový dům - ubytování 
                                     Usnesení č. 630/2005 
2. Rozpočtová opatření č. 55 – 59 
                                     Usnesení č. 631/2005 
3. Doplnění odpisových plánů DHM pořízeného příspěvkovými organizacemi  
                                     Usnesení č. 632/2005 
4. Den bez aut 
                                     Usnesení č. 633/2005 
5. Smlouva o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním  
    ruchu 
                                     Usnesení č. 634/2005 
6. Úprava památníku na Dubovci – vyhodnocení variant návrhu řešení 
                                     Usnesení č. 635/2005 
7. Mezinárodní soutěž v programování – příspěvek na dopravu 
                                     Usnesení č. 636/2005 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Cyklostezka Katovická, Strakonice“ 
                                     Usnesení č. 637/2005 
9. Smlouvy o partnerství na projekt „ Metropolitní síť moderního města – Strakonice net“    
                                     Usnesení č. 638/2005 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících    
     opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                                     Usnesení č. 639/2005 
11. Vydání publikace „Ohlédnutí za sportem 2004 Strakonice“ – finanční krytí 
                                     Usnesení č. 640/2005 
12. Zápis z 16. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
                                     Usnesení č. 641/2005 
13. ZŠ a MŠ Povážská – nákup DDHM 
                                     Usnesení č. 642/2005 
14. Udělení výjimky  z počtu žáků na školní rok 2005-06 
                                     Usnesení č. 643/2005 
15. MŠ Čtyřlístek – nákup skartovačky 
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                                     Usnesení č. 644/2005 
16. Změna nákupu DHM v MŠ Lidická  
                                     Usnesení č. 645/2005 
17. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro IISSDE  
                                     Usnesení č. 646/2005 
18. MěÚSS – přehled zakázek za II.Q 2005 zadávaných přímo  
                                     Usnesení č. 647/2005 
19. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 648/2005-č.688/2005 
20. 11. ročník Běhu městem Strakonice  21.srpna – úprava usnesení 
                                     Usnesení č. 689/2005 
21. Zápis ze soc. komise, umístění do DPD a DPS, rozdělení fin. příspěvků z rozpočtu města  
                                     Usnesení č. 690/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   111. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,35 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 630/2005 (111/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě na dobu určitou od  1.8.05 do 31.10.05 p.  Josefa Pitelky 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o nájmu na dobu určitou s panem Josefem Pitelkou od  
1.8.2005  do  31.10.2005 
III. Pov ěřuje  
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
2. Rozpočtová opatření č. 55 – 59 
Usnesení č. 631/2005 (111/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení   rozpočtu o: 
RO č. 55  ve  výši 70 000,-  Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu  na realizaci projektu – podprogram „ Veřejné 
informační služby knihoven“. 
RO č. 56 ve výši 100 000,- Kč 
Dotace  ze státního rozpočtu na realizaci projektu „SALVE CARITAS – SALVE VITA“. 
RO č. 57 ve výši 185 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz pro PO STARZ na opravu havarijního stavu na vodovodním 
řadu. RO  bude kryto v příjmech  z hospodářského výsledku VHČ  r. 2004. 
RO č. 58 ve výši 150 000,- Kč 
Nákup ojetého osobního vozu pro potřeby STTV - MěKS 
RO  bude kryto v příjmech  z dividend  
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO č. 59 ve výši 397.481,- Kč 
Dofinancování realizace projektu„Položení umělého povrchu na stávající házenkářské 
asfaltové hřiště“. RO  bude kryto v příjmech  z dividend  
III. Ukládá 
Odboru finančnímu schválená RO č. 55 – 58 provést a RO č. 59 předložit ke schválení ZM 
 
3. Doplnění odpisových plánů DHM pořízeného příspěvkovými organizacemi  
Usnesení č. 632/2005 (111/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním odpisových plánů DHM těchto příspěvkových organizací: 
MěKS Strakonice 
ZŠ F.L.Čelakovského , Jezerní 1280, Strakonice 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 
ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
MěÚSS, Jezerní 1281, Strakonice 
MŠ Strakonice, Lidická 625 
 
4. Den bez aut 
Usnesení č. 633/2005 (111/5) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s finanční podporou "Dne bez aut" uhrazením nákladů na bezplatný provoz MHD dne 
22.9.2005 ve výši cca 10.000,- Kč 
 
5. Smlouva o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Produkty a služby 
v cestovním ruchu 
Usnesení č. 634/2005 (111/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo SD/OREI/191/05 v  rámci Grantového 
programu „Produkty a služby v cestovním ruchu“ na projekt „Cizojazyčné verze filmu 
Otavská plavba“ mezi městem Strakonice (příjemcem finanční podpory) a Jihočeským krajem 
(poskytovatelem finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 70.368,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
6. Úprava památníku na Dubovci – vyhodnocení variant návrhu řešení 
Usnesení č. 635/2005 (111/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o vyhodnocení ankety – návrh řešení úpravy památníku v prostoru Na 
Dubovci ve Strakonicích 
II. Souhlasí  
s vyhodnocením ankety – návrh řešení úpravy památníku v prostoru Na Dubovci ve 
Strakonicích dle následujícího pořadí: 
pořadí – Ing. arch. Ondřej Šefců 
pořadí – Petr Kolář – Dílčí úprava stávajícího pomníku 
pořadí – Petr Kolář – Nové ztvárnění pomníku  
pořadí – Jiří Kubelka – Obelisk 
pořadí – Jiří Kubelka – Brána 
pořadí – Josef Svoboda, ateliér Gravis – Varianta I. – Pyramida 
pořadí – Josef Svoboda, ateliér Gravis – Varianta II. 
pořadí – Josef Svoboda, ateliér Gravis – Varianta III 
III. Ukládá 
odboru majetkovému připravit realizaci úpravy památníku v prostoru Na Dubovci ve 
Strakonicích dle vybrané varianty 
IV. Ukládá 
odboru majetkovému připravit smlouvu na výkon autorského dozoru při realizaci díla 
s vybraným uchazečem za cenu 50 000,- Kč  
 
7. Mezinárodní soutěž v programování  – příspěvek na dopravu 
Usnesení č. 636/2005 (111/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 300,-- na úhradu cestovného na mezinárodní soutěž 
v programování v Polsku, které se úspěšně zúčastnili dva žáci ZŠ Dukelská (Pavel a Jan 
Veselý) 
 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Cyklostezka Katovická, Strakonice“ 
Usnesení č. 637/2005 (111/12) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OREI/173/05 v  rámci Grantového programu 
Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku na projekt „Cyklostezka Katovická, 
Strakonice“ mezi Městem Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem České 
Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Grant je ve výši 800.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Smlouvy o partnerství na projekt „ Metropolitní síť moderního města – Strakonice 
net“    
Usnesení č. 638/2005 (111/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením předložených Smluv o partnerství na projekt „Metropolitní síť moderního města 
– Strakonice.net“ mezi městem Strakonice (realizátor projektu) a těmito subjekty – Městské 
kulturní středisko Strakonice, Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum středního Pootaví 
Strakonice, Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (partneři projektu), 
jejichž předmětem je spolupráce města Strakonice a výše uvedených subjektů v přípravné, 
realizační a provozní fázi projektu „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených Smluv o partnerství 
 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 639/2005 (111/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : 

a) 29. a 30. července 2005 – Disko – reprodukovaná hudba – pořádá TJ Fezko, vodní 
pólo muži v areálu plaveckého stadionu, Na Křemelce 305 ve Strakonicích od 22,00 
hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 

b) 29. července, 5. srpna a 12. srpna 2005 – Country – živá hudba – pořádá Gastro 
SPF, s. r. o., Velké náměstí 45, Strakonice v Restauraci – Pizzerii U Papeže na terase 
ve Strakonicích od 22,00 hodin do 24,00 hodin následujícího dne. 

c) 30. a 31. července 2005 – Středověké slavnosti Rumpálování – živá i 
reprodukovaná hudba, večerní program s ohňostrojem – pořádá Muzeum 
středního Pootaví, Městské kulturní středisko, SHŠ Markýz v celém areálu 
strakonického hradu dne 30. 7. 2005 od 22,00 hodin do 24,00 hodin následujícího dne. 

 
11. Vydání publikace „Ohlédnutí za sportem 2004 Strakonice“ – poskyt. finančních 
prostředků 
Usnesení č. 640/2005 (111/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou finančních nákladů spojených s vydáním publikace, Ohlédnutí za sportem 2004 
Strakonice, z kapitoly 213 (granty pro sport) v celkové částce 17.776,- Kč.  
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12. Zápis z 16. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 641/2005 (111/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
zápis z 16. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
 
13. ZŠ a MŠ Povážská – nákup DDHM 
Projednání tohoto b. se zúčastnila p. Řezáčová 
Usnesení č. 642/2005 (111/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem poličky do kanceláře v max. hodnotě 1.200,- Kč pro ŠJ Plánkova. 
 
14. Udělení výjimky  z počtu žáků na školní rok 2005-06 
Usnesení č. 643/2005 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s udělením výjimky z počtu žáků ve třídě 7.A. pro školní rok 2005/06 v ZŠ J. z Poděbrad 
na 31 žáka při splnění podmínek kvality vzdělávací činnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků. 
b/ s udělením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2005/06 v MŠ U Parku ve 3.třídě Dráčata 
na 28 dětí, v MŠ A.B.Svojsíka v 1., 2. a 4. třídě na 25 dětí, v MŠ Lidická ve všech třídách na 
28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 25 dětí, odloučené pracoviště 
MŠ Holečkova 413 ve 3. a 4. třídě na 25 dětí a odloučené pracoviště Spojařů ve všech třídách 
na 28 dětí při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
15. MŠ Čtyřlístek – nákup skartovačky 
Usnesení č. 644/2005 (111/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem skartovače za cenu 1.106,70 Kč pro MŠ Čtyřlístek a úhradou ze stávajícího 
rozpočtu MŠ. 
 
16. Pořízení DHM v MŠ Lidická  
Usnesení č. 645/2005 (110/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením DHM - víceúčelové herní sestavy ve výši 50.000,- Kč pro MŠ Lidická.  
II. Souhlasí 
s pořízením DDHM – 15 ks. lehátek pro děti ve výši 10.000,- Kč pro MŠ Lidická. 
III. Souhlasí 
s pořízením DDHM - digitální váhy v ceně 1.900,- Kč pro školní jídelnu MŠ Lidická, 
odloučené pracoviště MŠ Školní. 
 
17. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro IISSDE  
Usnesení č. 646/2005 (111/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
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dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro IISSDE č.j.: OIS –396/2005 
mezi  Městem Strakonice a Českou republikou – Ministerstvem vnitra 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce 
 
18. MěÚSS – přehled zakázek za II.Q 2005 zadávaných přímo  
Usnesení č. 647/2005 (111/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
přehled zakázek zadávaných přímo za II.Q 2005 MěÚSS 
 
19. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 648/2005 (111/16) 
1) Pavel Kouba, Radomyšlská, Strakonice – žádost o prověření možnosti vybudování přípojky 
veřejného osvětlení. 
I. Souhlasí 
s vybudováním  přípojky V.O. k domu pana Pavla Kouby na vlastní náklady  
 
Usnesení č. 649/2005 (111/16) 
2) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem části nebyt. prostoru – konkrétně 1 m2 odpočívadla na 
schodišti mezi přízemím a 1. patrem ve Sportovní hale TJ ČZ,  Máchova 108 ve Strakonicích 
za účelem umístění nápojového automatu. 
 
Usnesení č. 650/2005 (111/16) 
3) Ukončení nájemních smluv  –  Zámek čp. 1,  Strakonice 
I. Souhlasí 
z důvodu plánovaných stavebních úprav objektů Strakonického hradu s vypovězením níže 
uvedených nájemních smluv na NP v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích: 
a) výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 14.1.2003 mezi městem Strakonice a Skupinou 
historického šermu „Markýz ze Strakonic“, jedná se o NP bývalého filmového klubu na III. 
nádvoří, v přízemí objektu o výměře 70 m2. 
b) výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 20.12.1996 mezi městem Strakonice a p. 
Ladislavem Narovcem, bytem Mládežnická, Strakonice, jedná se o NP pod Šmidingerovou 
knihovnou v průjezdu mezi II. a III. nádvořím o celkové výměře 60 m2.  
II. Pověřuje  
starostu města  podpisem předmětných výpovědí.  
 
Usnesení č. 651/2005 (111/16) 
4) Obnova a  nové  využití  Strakonického hradu pro  rozvoj cestovního ruchu  na Strakonicku    
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „ Obnova a nové využití  
Strakonického hradu pro  rozvoj cestovního ruchu  na Strakonicku“ v otevřeném  řízení a 
uveřejnit ji na  centrální  adrese . Zadání  bude provedeno podle zák.40 / 2004 Sb. v platném 
znění, požadavek na jistinu ve výši 400 000,- Kč. 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. 
III. Jmenuje 
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členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen Ing.Arch Slámová 
5. člen zástupce JHK 
6. člen PhDr.  Ivana Říhová   
7. člen p. Jaroslav Houska  
hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Tomšovicová 
2. náhradník Bc. Lukáš Srb  
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník p. Michal  Bezpalec 
5. náhradník p. Zdeněk Nikodem 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
IV. Ukládá 
vedoucí maj. odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  
 
Usnesení č. 652/2005 (111/16) 
5) Richard Biněda, Husova, Strakonice -   žádost o prodej pozemku p.č. 1248/6 v k.ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru – doplnění usnesení 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 1248/6, p.č.  1311/3, p.č.  
1224/13 o celkové výměře cca 3.170 m2  , vše v k.ú. Strakonice. 
 
Usnesení č. 653/2005 (111/16) 
6) Jednací řízení bez uveřejnění  k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku úprav 
pozemní komunikace: „Strakonice, Katovická, nemotoristická komunikace“ 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Strakonice, Katovická, nemotoristická komunikace“ 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění s minimálně pěti (5) vyzvanými zájemci dle § 10 
odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d  k zadání podlimitní veřejné 
zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku, cyklostezky): „Strakonice, 
Katovická, nemotoristická komunikace“ 
 
VYHLÁŠENÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY :  
Rada města v souvislosti  s realizací stavby akce „Strakonice, Katovická, nemotoristická 
komunikace“ 
1) Rozhodla 
zaslat výzvu dle § 10 odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d k jednacímu 
řízení bez uveřejnění na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku, cyklostezky): 
„Strakonice, Katovická, nemotoristická komunikace“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě, těmto zájemcům: 

1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
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3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
4. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
5. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
6. PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice 
7. PROTOM Strakonice, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
8. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, 386 01 Strakonice 

2) Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Miloš Haiser  
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK   hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Zdeněk Nikodem 
6. náhradník RNDr. Ladislav Havel 
7. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

3) Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 654/2005 (111/16) 
7)  Jednací řízení bez uveřejnění  k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku úprav 
pozemní komunikace: „Cyklostezka a chodník – Podskalí, Strakonice“. 
RM v souvislosti  s realizací stavby akce „Cyklostezka a chodník – Podskalí, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Cyklostezka a chodník – Podskalí, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění s minimálně pěti (5) vyzvanými zájemci dle § 10 
odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d  k zadání podlimitní veřejné 
zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku, cyklostezky): „Cyklostezka a 
chodník – Podskalí, Strakonice“. 
 
VYHLÁŠENÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY :  
Rada města v souvislosti  s realizací stavby akce „Cyklostezka a chodník – Podskalí, 
Strakonice“. 
1) Rozhodla 
zaslat výzvu dle § 10 odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d k jednacímu 
řízení bez uveřejnění na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku, cyklostezky): 
„Cyklostezka a chodník – Podskalí, Strakonice“ a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 

1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
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3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
4. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
5. INGSTAV BRNO, a.s.Vídeňská 38/116, 619 00 Brno 
6. PRIMA, a.s. Raisova 1004/I, 386 01 Strakonice 
7. Protom, s.r.o., Písecká, 386 01 Strakonice 
8. JIHOSPOL, a.s. Raisova, 386 01 Strakonice 

2) Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Bc. Lukáš Srb 
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK   hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Zdeněk Nikodem 
6. náhradník RNDr. Ladislav Havel 
7. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

3) Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 655/2005 (111/16) 
1) Obnova a  nové  využití  Strakonického hradu pro  rozvoj cestovního ruchu  na Strakonicku    
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování prováděcího projektu stavby 
„Strakonice – hrad čp.1“s firmou R – Projekt Praha, jehož předmětem je doplnění  uvedeného 
projektu a dopracování změn tak, aby projekt byl v souladu  se zákonem č. 40/2004Sb., a to  
za  cenu 202.300,-Kč vč.DPH. Hrazeno bude z kapitoly „Projekty“ 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku  ke  smlouvě o dílo . 
 
Usnesení č. 656/2005 (111/16) 
2) Obsazení bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 815 v ul. Tržní. 
I. Souhlasí  
s obsazením bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 815 v ul. Tržní přímým prodejem, kdy 
minimální cena za koupi bytu č. 6/815 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku  je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 657/2005 (111/16) 
3) Oprava opěrné zdi a zpevněných ploch v ulici Krátká 
I. Souhlasí 
s finanční spoluúčastí Města Strakonice na opravě opěrné zdi a zpevněných ploch v ulici 
Krátká ve výši 66% (tj.2/3) z celkového rozpočtu 
II. Ukládá 
majetkovému odboru projednat způsob opravy s majiteli sousedních nemovitostí 
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Usnesení č. 658/2005 (111/16) 
4) Výzva o zakázku k podání nabídky na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
stavby: „Nový Dražejov – cyklostezka, přechod pro chodce“.    
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
stavby: „Nový Dražejov – cyklostezka, přechod pro chodce“ v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto zájemcům: 

1. Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 
2. Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice 
3. Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, Strakonice 

II. Jmenuje  
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Bc. Lukáš Srb  
2. člen  Michal Bezpalec  
3. člen  Ing. Jaromír Zeman  
4. člen  Ing. Jana Narovcová 
5. člen  Ing. Miloš Haiser 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
2. náhradník Ing. Václav Býček 
3. náhradník Jaroslav Houska 
4. náhradník Zdeněk Nikodem  
5. náhradník Ing.arch. Marta Slámová 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
Usnesení č. 659/2005 (111/16a) 
5) Vyhodnocení výzvy o zakázku v souvislosti s realizací prováděcí projektové dokumentace 
stavby: „Komunikace, kanalizace obec Hajská, Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o zakázku v souvislosti s realizací prováděcí projektové dokumentace 
stavby: „Komunikace. kanalizace obec Hajská, Strakonice“ a dále s výběrem nejvýhodnějšího 
uchazeče Hubert Faber – servis, Raisova 1004, Strakonice za cenu 831.810,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 
Usnesení č. 660/2005 (111/16a) 
6)  „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ - smlouva na zřízení věcného 
břemene 
I. Souhlasí 
v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce 
kanalizace“ s uzavíráním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a po 
realizaci stavby smluv o zřízení věcného břemene, a to za cenu 15 Kč/m.  
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětných smluv 
 
Usnesení č. 661/2005 (111/16a) 
7) Výzva o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice - Zadní Podskalí, 
kanalizace, vodovod“. 
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RM v souvislosti  s realizací stavby akce „Strakonice – Zadní Podskalí, kanalizace, vodovod“ 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Strakonice – Zadní Podskalí, kanalizace, vodovod“  
II. Souhlasí 
s podáním výzvy o zakázku dle § 3 odst. 1 písm. a, b, e a § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání podlimitní zakázky na realizaci stavby: 
„Strakonice – Zadní Podskalí, kanalizace, vodovod“ 
VYHLÁŠENÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY : 
Rada města v souvislosti  s realizací stavby akce „Strakonice – Zadní Podskalí, kanalizace, 
vodovod“ 
1) Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky dle § 3 odst. 1 písm. a, b, e a § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele díla: „Strakonice – Zadní Podskalí, 
kanalizace, vodovod“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
4. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
5. INGSTAV BRNO, a.s.Vídeňská 38/116, 619 00 Brno 
6. PRIMA, a.s. Raisova 1004/I, 386 01 Strakonice 
7. Protom, s.r.o., Písecká, 386 01 Strakonice 
8. JIHOSPOL, a.s. Raisova, 386 01 Strakonice 
2) Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Bc. Lukáš Srb 
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK   hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
8. náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
9. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
10. náhradník Ing. Miloš Haiser 
11. náhradník Jaroslav Houska 
12. náhradník Zdeněk Nikodem 
13. náhradník RNDr. Ladislav Havel 
14. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

3) Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 662/2005 (111/16a) 
8)  Veřejné osvětlení v lokalitě „Pod Kuřidlem“ 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu pro veřejné osvětlení v lokalitě „Pod Kuřidlem“ firmou Elektrostav 
Strakonice, s.r.o., za cenu 132.201,- Kč bez DPH, přičemž předmětem díla je uložení kabelu + 
výstražná folie o délce cca 700m od křižovatky ulic Švandy Dudáka x K Dražejovu  k parcele 
č.p. 1073 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Akce bude hrazena z kapitoly „Komunikace“. 
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Usnesení č. 663/2005 (111/16a) 
9)  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a průjezdu na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. st. 554 v k.ú. Strakonice ve prospěch budoucích vlastníků bytů 
v bytovém domě č.p.427 Chelčického, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a průjezdu na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. st. 554 v k.ú. Strakonice ve prospěch budoucích vlastníků bytů 
v bytovém domě Chelčického č.p. 427, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
Usnesení č. 664/2005 (111/16a) 
10) Žádost o povolení uložení kabelové přípojky NN do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Radek a Jaroslava Paulíkovi, Kosmonautů,  Strakonice  
Rada města po projednání  v souvislosti se zřízením nového odběrného místa na  zahradě 
žadatele  p.č. dle KN 359/3 v k.ú. Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením kabelové přípojky NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1371/112 a p.č. dle KN 1268/1 vše s k.ú. Strakonice, dle sazebníku 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
         
Usnesení č. 665/2005 (111/16a) 
11) Žádost o vypracování Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení 
komunikační sítě. Žadatel: ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 
Rada města po projednání  v souvislosti s vypracováním Dohody o provedení vynucené 
překládky podzemního vedení komunikační sítě  v souvislosti s akcí: Stavební úpravy ulice 
Strojařů, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
         
Usnesení č. 666/2005 (111/16a) 
12)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Trachtova přes pozemek p.č. dle KN 641 
v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemeky žadatele p.č. dle KN 36/26 a 
p.č. dle KN 37/2 vše v k.ú. Přední Ptákovice .Žadatel: Petr a Ilona Kovaříkovi, Tržní, 
Strakonice v zastoupení:  Ing. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice    
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Trachtova přes pozemek p.č. dle KN 641 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemky žadatele p.č. dle KN 36/26 a p.č dle 
KN 37/2  vše  v k.ú Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 667/2005 (111/16a) 
13)   Žádost o souhlas užívání dočasného přívodu elektrické energie k rodinnému domu p.č. 
dle KN st. 556,  na poz. p.č. dle KN 1070/5 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v ul. K Dražejovu 
ve Strakonicích.Žadatel: Mgr.Yvetta a Ing. Jiří Hrabákovi,  Rakovského, Praha 4 - Modřany 
I. Nesouhlasí 
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s užíváním dočasného přívodu elektrické energie k rodinnému domu p.č. dle KN st. 556,  na 
pozemcích v majetku města – poz. p.č. dle KN 1070/5 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v ul. 
K Dražejovu ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 668/2005 (111/16a) 
14)Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN439/12,1371/1,1371/17,1371/47, 
1371/48,1371/49,1371/50,1371/51,1371/52,1371/53,1371/54,1371/56,1371/59, 
1371/62,1371/64,1371/72,1371/73,1371/74,1371/75,1371/76,1371/77,1371/78, 
1371/79,1371/80,1371/81,1371/82,1371/83,1371/84,1371/86,1371/87,1371/88, 
1371/89,1371/90,1371/91,1371/92,1371/93,1371/94,1371/95,1371/96,1371/97, 
1371/98,1371/99,1371/102,1371/103,1371/104,371/105,1371/106,1371/107, 1371/112, 1385, 
1557, 1558,    vše v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: ČESKÝ TELECOM a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 v zastoupení Ing. V. 
Rozhoněm, ředitelem PO Čechy pro Zákaznické služby 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci stavby „ J-013-2-03870; ZTV 
Strakonice - Jezárka“ na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/12, 1371/1, 
1371/17, 1371/47, 1371/48, 1371/49, 1371/50, 1371/51, 1371/52, 1371/53, 1371/54, 1371/56, 
1371/59, 1371/62, 1371/64, 1371/72, 1371/73, 1371/74, 1371/75, 1371/76, 1371/77, 1371/78, 
1371/79, 1371/80, 1371/81, 1371/82, 1371/83, 1371/84, 1371/86, 1371/87, 1371/88, 1371/89, 
1371/90, 1371/91, 1371/92, 1371/93, 1371/94, 1371/95, 1371/96, 1371/97, 1371/98, 1371/99, 
1371/102, 1371/103, 1371/104, 1371/105, 1371/106, 1371/107, 1371/112, 1385, 1557, 1558,   
vše v k.ú. Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem zřízení (uložení) a 
provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno se 
zřizuje částkou 63.570,- Kč. 
Souhlas je podmíněn souhlasem budoucích majitelů pozemků. 
Uzavření budoucí smlouvy ve věci zřízení věcného břemene bylo schváleno na základě 
usnesení č. 583/ZM/2001 ze dne 31.10.2001. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 669/2005 (111/16a) 
15)Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a o uzavření smlouvy na zřízení věcného 
břemene na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1224/13 , 1311/3 a 1248/6  
v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: ČESKÝ TELECOM a.s., Olšanská 5, 130 34 Praha 3 v zastoupení L. Kalinou , 
specialistou pro výstavbu sítě PO Čechy. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na realizovaní stavby veřejné 
telekomunikační sítě pod označením PRODEJNA POTRAVIN – LIDL STRAKONICE na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1248/6 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 670/2005 (111/16a) 
16)Výzva k podání nabídky v souvislosti s realizací stavby: „Zřízení sjezdu – cyklostezka – 
lokalita Jezárka, Strakonice“. 
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I. Souhlasí 
s vypsáním výzvy k podání nabídky v souvislosti s realizací stavby: „Zřízení sjezdu – 
cyklostezka – lokalita Jezárka“ 
a)  Rozhodla  
zaslat výzvu těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
3. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
4. PRIMA, a.s. Raisova 1004/I, 386 01 Strakonice 

b)  jmenuje  
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
 1)  člen Bc. Srb 
 2)  člen p. Nikodem 
 3)  člen Ing. Haiser 
 4)  člen Ing. Narovcová 
 5)  člen p. Bezpalec 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
 1)  náhradník Ing. Zeman 
 2)  náhradník p. Houska 
 3)  náhradník Ing. Arch Slámová 
 4)  náhradník Ing. Švehla 
 5)  náhradník  Ing. Býček 
c) ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 671/2005 (111/16a) 
17) Informace ohledně bytu č.7 v domě č.p.1226 v ul. Spojařů. (nájemce p. Josef Strašil)  
I. Bere na vědomí  
informaci ohledně bytu č. 7  v domě č.p. 1226 v ul. Spojařů (nájemce p. Josef Strašil.) 
II. Konstatuje, 
že majetkový odbor postupoval v souladu s usneseními RM a ZM. 
 
Usnesení č. 672/2005 (111/16b) 
1) Pan Václav Cabrnoch, bytem P. Bezruče,  Strakonice, žádost o uzavření dodatku č. 2 na 
stávající bytovou jednotku o velikosti garsoniéra č.b. 01 
I. Rozhodla 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu o velikosti garsoniéra, č.b. 01 v  č.p. 409/I ul. P. 
Bezruče s panem Václavem Cabrnochem, a to na dobu jednoho roku s  účinností od 1.8.2005 
do 31.7.2006. 
 
Usnesení č. 673/2005 (111/16b) 
2) Paní Veronika Strnadová, bytem Tržní,  Strakonice, odvolání proti rozhodnutí Rady města 
č. usn.   480/2005  Strakonice 
I. Trvá 
na svém původním usnesení č. 480/2005 ze dne 25.5.2005 
 
Usnesení č. 674/2005 (111/16b) 
3) Pan Jiří Čáp, bytem Nádražní, Strakonice, žádost o změnu nájemní smlouvy 
I. Souhlasí  
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s uzavřením dohody o společném nájmu bytu, přičemž předmětem dohody je vznik 
společného nájmu k bytu č. 005, Nádražní 406, Strakonice, pro pí Věru Barvířovou 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody  
 
Usnesení č. 675/2005 (111/16b) 
4) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 005, v  č.p. 1126, ul. Čelakovského, Strakonice 
I. Rozhodla 
- obsadit bytovou jednotku č.005 v domě čp. 1126 v ul. Čelakovského přímým prodejem do 
osobního vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění.  
- minimální cena za koupi bytu č. 005/1126 v ul. Čelakovského  včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku  je stanovena ve výši 240.000,-Kč. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
Usnesení č. 676/2005 (111/16b) 
5) Uvolněná b.j. 1+0, č. b. 081, v č.p. 87/II, ul. Na Ohradě 
I. Rozhodla 
- obsadit bytovou jednotku č.081 v domě čp. 87 v ul. Na Ohradě přímým prodejem do 
osobního vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění.  
- minimální cena za koupi bytu č. 081/87 v ul. Na Ohradě včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku  je stanovena ve výši 250.000,-Kč. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 677/2005 (111/16b) 
6) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 015, v  č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v č.p. 206 v ul. Stavbařů  o výměře 52,56 
m2 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
Usnesení č. 678/2005 (111/16b) 
7) Uvolněná bytová jednotka 1+1, č.b. 006, v č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v č.p. 988 v Ellerově ulici  o výměře 54,30 
m2 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
Usnesení č. 679/2005 (111/16b) 
8) Uvolněná b.j. 1+2, č.b. 002, v  č.p. 518, Bažantnice, Strakonice 
I. Rozhodla 
bj. 1+2/002/518, v Bažantnici neobsazovat a ponechat ji zatím volnou pro  potřeby soudního 
řízení.   
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Usnesení č. 680/2005 (111/16b) 
9) Uvolněná b.j. 1+2, č.b. 001, v  č.p. 518, Bažantnice, Strakonice 
I. Rozhodla 
bj. 1+2/001/518, v Bažantnici neobsazovat a ponechat ji zatím volnou pro  potřeby soudního 
řízení.   
 
Usnesení č. 681/2005 (111/16b) 
10) Pavla Jílková, bytem Bezděkovská, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Pavle Jílkové, k b.j. o vel. 1+1, č.b. 012 v  3. patře 
domu po Věře Řánkové 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 682/2005 (111/16b) 
11) Božena Bartůňková, bytem P. Bezruče, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Boženě Bartůňkové, k  b.j. o vel. 2+1, č.b. 007 v  
suterénu domu po Boženě Hejtmánkové 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 683/2005 (111/16b) 
12) Věra Tomanová, bytem Školní, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Věra Tomanová 
 
13) Michaela Nováková, bytem Dukelská, Strakonice – přechod nájmu bytu 
RM po projednání odkládá své rozhodnutí týkající se tohoto bodu. 
 
Usnesení č. 684/2005 (111/16b) 
14) Jitka Pomichálková, bytem Nerudova, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu 
bytu 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Jitka Pomichálková 
 
Usnesení č. 685/2005 (111/16b) 
15) Lada Siváková, bytem B. Němcové, II. kategorie,1+1, o výměře bytu 39,80 m2  
Robert Demeter, bytem Budovatelská, Strakonice, I. kategorie, 1+1 o výměře bytu 36,10 m2 – 
žádost o schválení dohody o výměně bytů 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Lada Siváková s manželem Stanislavem Sivákem, b.j. 1+1, č.b. 001 a Robert Demeter 
s manželkou Zuzanou Demeterovou, b.j. 1+1, č.b. 012. 
II. Pověřuje 
starostu podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek   
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Usnesení č. 686/2005 (111/16b) 
16) Miroslav Pavlíček, bytem Bezděkovská, I. kategorie, vel. bytu 3+1, výměra 78,40 m2 
Olga Pejšová, bytem Mládežnická, Strakonice I, I. kategorie, vel. bytu 3+1, výměra 70,50 m2- 
žádost o schválení dohody o výměně bytů 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Miroslav Pavlíček Bezděkovská, b.j. 3+1, č.b. 007 a Olga Pejšová, Mládežnická, b.j. 3+1, č.b. 
010. 
II. Pověřuje 
starostu podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek.   
 
Usnesení č. 687/2005 (111/16b) 
17) Obsazování uvolněných bytových jednotek do 50 m2 v privatizovaných domech 
I. Stanovuje  
výjimku ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice a to v čl. III, v prvním 
odstavci, s tím, že uvolněné bytové jednotky do 50 m2 v domech s privatizovanými byty, 
budou obsazovány přímým prodejem do osobního vlastnictví. 
 
Usnesení č. 688/2005 (111/16b) 
18)   Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2 

I. Schvaluje  
níže uvedený seznam uchazečů o nájem bytu do 50 m2 (sestávající z bodů:  a, b, c)   
a) uchazeči převedeni z předchozího seznamu (RM usn.č. 463/2004  ):   
- Martina Žáčková, Str. 
- Hana Kubová, Mladějovice , rozvedená, 3 děti (4 osoby) 
- Jitka Rachačová, svobodná, 1 dítě r.n. 2001, druh  (3 osoby) 
b) uchazeči převedeni z předchozího seznamu (RM usn.č. 463/2004)  t.č. v řízení:  
- Petr Kuděj, /Str.,  (614/Str.I.) 
c)  zařazení uchazeči:  
- Tůmová Pavla,B. Němcové, svobodná, 2 děti 
- Parkánová Jiřina, Luční, Strakonice (AD 613/I), rozvedená, 2 děti 
- Velková Hana, Jedlová Strakonice, svobodná 1 dítě 
- Bartáček Ondřej, Na Dubovci , Strakonice, svobodný, družka + dítě 
- Wolfová Miluše, MUDr. K. Hradeckého Strakonice, svobodná, 1 dítě 
- Škvára Miroslav, Husova Strakonice, svobodný, družka, 2 děti 
- Nývltová Marta, dř. Zeyerovo n.  (Textiláků), rozved., (2 os.) 
 
20. 11. ročník Běhu městem Strakonice  21.srpna – úprava usnesení 
Usnesení č. 689/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením fin. příspěvku Okresnímu sdružení ČSTV ve výši 10.000,-Kč 
 
21. Zápis ze soc. komise, umístění do DPD a DPS, rozdělení fin. příspěvků z rozpočtu 
města  
Usnesení č. 690/2005 (111/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 3. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
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s umístěním do domu s pečovatelskou službou do bytové jednotky č. A33 p. Hany Duškové 
nar. 24.9. 1935, bytem Dukelská 481, Strakonice 
III. Souhlasí 
s umístěním do domova – penzionu pro důchodce p. Marie Hýblové, bytem Skalní, 
Strakonice  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města Centru pro zdravotně postižené JK, 
pracoviště Strakonice, Stavbařů, Strakonice ve výši 2.200,-Kč na úhradu nákladů spojených 
s konferencí na téma „Transformace sociálních služeb“ 
V. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami OV, 
Stavbařů 213, Strakonice 
VI. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


