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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 112. jednání Rady města Strakonice 
konané 3.8. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Pavel – místostarosta; pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Šíp, MVDr. Vondřička, ing. Joza 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    ing. Vondrys, starosta  
 
Program: 
1. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu základní školy ve Strak. 
                                      Usnesení č. 691/2005 
2. Kupní smlouva s firmou Xertec Praha, spol. s r.o. na dodávku frankovacího stroje 
                                      Usnesení č. 692/2005 
3. Žádost o doplnění parteru v okolí domu čp. 208 v ulici Stavbařů ve Strakonicích 
                                      Usnesení č. 693/2005 
4. Závazná část ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití orná půda na funkční   
    využití individuální nízkopodlažní zástavba městského typu v území N. Dražejova – Větrolamka:  
   1) Zadání změny č. 26 
   2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 26  
                                      Usnesení č. 694/2005 
5. 1) Zadání regulačního plánu „Větrolamka – Nový Dražejov“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Větrolamka   
        - Nový Dražejov“ 
                                      Usnesení č. 695/2005 
6. Zakázka na zpracování regulačního plánu „Za Stínadly“ ve Strakonicích a zpracování dokumentace   
    ke změně ÚP sídelního útvaru Strakonice 
                                      Usnesení č. 696/2005 
7. Prezentace města v Informačním centru Karlova ul., Praha  
                                      Usnesení č. 697/2005 
8. STARZ – hodiny pro veřejnost na plaveckém stadionu  
                                       Usnesení č. 698/2005 
9. Příspěvek na akci obci Štěkeň 
                                      Usnesení č. 699/2005 
10. Smlouva o komisním prodeji vstupenek 
                                      Usnesení č. 700/2005 
11. Autorská odměna dr. Pavlovi Koubovi za publikaci - Ohlédnutí za sportem 2004 Strakonice 
                                      Usnesení č. 701/2005 
12. Udělení plné moci – JUDr. Josef  Šťastný 
                                      Usnesení č. 702/2005 
13. Rozpočtová opatření č. 60 - 70 
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                                      Usnesení č. 703/2005 
14. Doplnění odpisových plánů DHM pořízeného příspěvkovými organizacemi  
                                      Usnesení č. 704/2005 
15. Majetkové záležitosti 
                        Usnesení č. 705/2005 – 722/2005 
 
16. Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity -   
      Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské 
                                      Usnesení č. 723/2005 
17. Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity -   
      Regenerace aleje V Holi 
                                      Usnesení č. 724/2005 
18. Dodatek ke smlouvě o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu ,,Recyklace a úplné  
      zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ 
                                      Usnesení č. 725/2005 
19. Oprava usnesení č. 645/2005 ze 111. RM konané dne 20. 7. 2005 
           bez č. usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   112. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta ing. Pavel Pavel v 15,35 hodin.  
   Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu základní školy ve Strak. 
Usnesení č. 691/2005 (112/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předloženou smlouvu o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu základní školy ve 
Strakonicích a její zaslání starostům okolních obcí, které spádově přináleží k městu. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
2. Kupní smlouva s firmou Xertec Praha, spol. s r.o. na dodávku frankovacího stroje 
Usnesení č. 692/2005 (112/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením kupní smlouvy s firmou Xertec Praha, spol. s r.o., U Továren 770/1B, Praha 10, jejímž 
předmětem je dodávka frankovacího stroje na dálkové kreditování za celkovou cenu 79.016,- Kč s DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. 
 
3. Žádost o doplnění parteru v okolí domu čp. 208 v ulici Stavbařů ve Strakonicích 
Usnesení č. 693/2005 (112/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu k žádosti o dovybavení parteru v okolí domu čp. 208 v ulici Stavbařů ve Strakonicích 
II. Souhlasí  
s realizací oplocení v okolí dětského hřiště na košíkovou dle předložené nabídky firmy Elkost plus Strak., 
s r.o., Bavorova 18, Strakonice 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 55 930,- Kč z kapitoly dětská hřiště 
IV. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit realizaci oplocení 
 
4. Závazná část ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití orná půda na funkční   
    využití individuální nízkopodlažní zástavba městského typu v území N. Dražejova – Větrolamka:  
   1) Zadání změny č. 26 
   2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 26  
Usnesení č. 694/2005 (112/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
zadání změny č. 26 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití 
orná půda na funkční využití individuální nízkopodlažní zástavba městského typu v území Nového 
Dražejova u Strakonic – Větrolamka 
II. Doporu čuje ZM schválit 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 26 závazné části územního 
plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití orná půda na funkční využití individuální 
nízkopodlažní zástavba městského typu v území Nového Dražejova u Strakonic – Větrolamka 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání ZM Strakonice 
 
5. 1) Zadání regulačního plánu „Větrolamka – Nový Dražejov“  
    2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu   
      „Větrolamka - Nový Dražejov“ 
Usnesení č. 695/2005 (112/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
zadání regulačního plánu „Větrolamka – Nový Dražejov“ 
II. Doporu čuje ZM schválit 
vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Větrolamka – Nový 
Dražejov“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání ZM Strakonice 
 
6. Zakázka na zpracování regulačního plánu „Za Stínadly“ ve Strakonicích a zpracování   
    dokumentace ke změně ÚP sídelního útvaru Strakonice 



 4

Usnesení č. 696/2005 (112/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Za Stínadly“ ve Strakonicích 
a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, ateliér A 32, spol. s r.o., Pernerova 11, Praha 8 
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 
Ing. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1, České Budějovice 
Ing. arch. Stanislav Kovář, ÚP STUDIO, Jeremiášova 14, České Budějovice 
Ing. arch. J. Hubička, architektonický ateliér, Dukelských Bojovníků 1944, Tábor 
Ing. arch. Jaroslav Daněk, Projektový ateliér AD, s.r.o., Husova 4, České Budějovice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Jaroslav Bašta, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, Mgr. Robert Flachs 
a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, Pavla Němcová, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Helena Ondrášková 
IV. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
7. Prezentace města v Informačním centru Karlova ul., Praha  
Usnesení č. 697/2005 (112/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatnou prezentací města v Informačním centru Karlova ul., Praha prostřednictvím Jihočeského kraje, 
České Budějovice. Město bude mít v infocentru k dispozici místo v informačním panelu, kam bude 
dodávat propagační materiál. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o propagaci s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
8. STARZ - hodiny pro veřejnost na plaveckém stadionu 
Usnesení č. 698/2005 (112/20) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený rozpis hodin provozu plaveckého stadionu pro veřejnost od září 2005 
 
9. Příspěvek na akci obci Štěkeň 
Usnesení č. 699/2005 (112/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku pro obec Štěkeň na zajištění akce „100 let od císařských manévrů v obci Štěkeň“ 
(3. 9. 2005). 
 
10. Smlouva o komisním prodeji vstupenek 
Usnesení č. 700/2005 (112/13) 
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Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o komisním prodeji vstupenek se společností TICKETPRO, a. s. s tím, že provize 
bude odečtena z vybrané částky 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy  
 
11. Autorská odměna dr. Pavlovi Koubovi za publikaci - Ohlédnutí za sportem 2004 Strakonice 
Usnesení č. 701/2005 (112/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením autorské odměny panu dr. Pavlovi Koubovi, za publikaci – Ohlédnutí za sportem 2004 
Strakonice, z kapitoly 213 (granty pro sport) ve výši 5.000,- Kč (vztahuje se k us. RM číslo 640/2005 ze 
dne 11. 7. 2005, Komise pro tělesnou výchovu a sport). 
 
12. Udělení plné moci – JUDr. Josef  Šťastný 
Usnesení č. 702/2005 (112/18) 
Rada města po projednání 
I. Uděluje 
plnou moc advokátu JUDr. Josefu Šťastnému, se sídlem AK Horažďovice, Ševčíkova 38, k zastupování a 
jednání jménem města Strakonice v právní věci žalobkyně Ing. Hany Roudnické, bytem Strakonice, 
Kosmonautů, proti žalovanému městu Strakonice o náhrady mzdy, vedené u Okresního soudu ve 
Strakonicích pod č.j. 2 C 69/2005, a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb v této 
věci s JUDr. Šťastným 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této plné moci a smlouvy. 
 
13. Rozpočtová opatření č. 60 - 70 
Usnesení č. 703/2005 (112/14) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
navýšení rozpočtu o: 
RO č. 60  ve  výši  150 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na  akci „ Oprava střechy na budově MěÚ čp. 2.“  
RO bude v příjmech kryto z dividend Teplárny a.s. 
RO č. 61 ve výši 250 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce kuchyně MŠ Lidická – středisko Holečkova 
č.p.413“. RO bude v příjmech kryto z dividend Teplárny a.s. 
RO č. 62  ve  výši  100 000,- Kč 
Navýšení  finančních prostředků   na výdaje odboru správního  na  položce DDHM -  na vybavení odboru 
dopravy kartotékovými skříněmi a stoly. RO bude kryto v příjmech z dividend Teplárny. 
RO č. 63 ve výši 200 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků  na výdaje odboru rozvoje – na pořízení vánoční výzdoby. 
RO bude kryto v příjmech z dividend Teplárny  
RO č. 64 ve výši 50 600,- Kč 
Dotace Ministerstva zemědělství na výdaje spojené s evidencí zemědělských podnikatelů.  
RO č. 66 ve výši 70 000,- Kč 
Stavební úpravy v nádvorní budově MěÚ, 3. NP 
RO bude v příjmech kryto z dividend Teplárny a.s. 
II. Doporu čuje  ZM  
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ke schválení 
RO č. 65 ve výši 525 380,- Kč 
Dotace na výkon státní správy – na činnost odborného lesního hospodáře. 
RO č. 67 ve výši 4.000.000,- Kč 
Navýšení výdajů na komunikace – stavební úpravy ul. Strojařů, Strakonice 
RO č. 68 ve výši 5.000.000,- Kč + 800.000,- Kč dotace od KÚ 
Zařazení akce Katovická nemotoristická komunikace do upraveného rozpočtu města 
RO č. 69 ve výši 15.000.000,- Kč 
Zařazení akce cyklostezka a chodník Podskalí do upraveného rozpočtu města 
RO č. 70 ve výši 12.000.000,- Kč 
Zařazení akce kanalizace a vodovod Zadní Podskalí do upraveného rozpočtu města 
RO 67 – 70 budou hrazena přesunem finančních prostředků ve výdajích z akce výstavba nové školy 
Povážská a z dotace od KÚ 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválená RO č. 62 – 64 a 66 provést a RO č. 65, 67 – 70  předložit ke schválení 
nejbližšímu ZM. 
 
14. Doplnění odpisových plánů DHM pořízeného příspěvkovými organizacemi  
Usnesení č. 704/2005 (112/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s doplněním odpisových plánů DHM těchto příspěvkových organizací: 

- MěKS Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
- MŠ Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 

 
15. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 705/2005 (112/19) 
1) Žádost o povolení uložení nové plynové  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Vladimír a Martina Vlasákovi, Spojařů, Strak. V zastoupení: Jiří Šperl, Písecká, Str. 
Rada města po projednání  v souvislosti se zřízením nové plynové přípojky pro objekt ve vlastnictví 
žadatele p.č.dle KN st. 584 v k.ú. Přední Ptákovice   
I. Souhlasí 
s uložením nové plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/70  k.ú. 
Přední Ptákovice, dle sazebníku 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 706/2005 (112/19) 
2) 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 1371/52 v k.ú. Strakonice 
z důvodu novostavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 1371/52 v k.ú Strakonice. 
Žadatel: Libor Matas, Arch. Dubského, Strakonice. 
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 1371/52 v k.ú. Strakonice. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
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Usnesení č. 707/2005 (112/19) 
3) Projektová dokumentace – parkoviště pod nemocnicí 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování  prováděcího projektu stavby: „ Rekonstrukce parkoviště 
na poz. p.č. dle KN 1315/1, v k.ú. Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky bude vycházet 
z výsledků výběrového řízení.  
 
Usnesení č. 708/2005 (112/19) 
4)  Žádost o povolení  dočasného sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1269/107 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Žadatel: Andel Ivan, Mládežnická, Strakonice.  
Rada města po projednání a hlasování neschválila navržené usnesení a : 
I. Nesouhlasí 
s povolením dočasného sjezdu z místní komunikace p.č dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Ivana Andela p.č. dle KN 1269/107  v k.ú.Dražejov 
u Strakonic.  
 
Usnesení č. 709/2005 (112/19) 
5) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1282/1  přes pozemek p.č. dle KN 638 vše  
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/2 v k.ú. Strakonice 
z důvodu zpřístupnění pozemků v majetku žadatele. Žadatel: Zdeněk Plášil, Spojařů 1250, Strakonice. 
Rada města po projednání a hlasování neschválila navržené usnesení a : 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1282/1  přes pozemek p.č. dle KN 638 vše v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/2 v k.ú Strakonice.  
 
Usnesení č. 710/2005 (112/19) 
6) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Havlíčkova přes pozemek p.č. dle KN 1272/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 441 v k.ú. Strakonice z důvodu 
uvažovaných stavebních úprav na pozemku žadatele. Žadatel: Václav Kopáček, ELKOST PLUS Strak. 
s.r.o, Bavorova 18,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z boční ulice přes pozemek p.č. dle KN 7/1 v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 441 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 711/2005 (112/19) 
7) Žádost o povolení přemístění sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. dle KN 1371/112 u 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1371/100 vše v k.ú. Strakonice z důvodu výjezdu 
z dvojgaráže rodinného domu. Žadatel: Jaroslav a Květoslava Sokolovi, Arch. Dubského,  Strakonice. 
V zastoupení: Václav Svach, Bavorova, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s přemístěním sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. dle KN 1371/112  u novostavby rodinného 
domu na pozemku p.č. dle KN 1371/100 o 7.2 m směrem k  pozemku p.č. dle KN 1371/101 vše  v k.ú. 
Strakonice. Přemístění bude provedeno odbornou firmou v součinnosti s TS Strakonice s.r.o. na náklady 
žadatele. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
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Usnesení č. 712/2005 (112/19) 
8) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1282/1 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/1 v k.ú. Strakonice z důvodu zpřístupnění 
pozemků v majetku žadatele. Žadatel: Emil Modr, Arch. Dubského,  Strakonice. 
Rada města po projednání a hlasování neschválila navržené usnesení a : 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1282/1v k.ú. Strakonice v majetku 
města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/1v k.ú Strakonice.  
 
Usnesení č. 713/2005 (112/19) 
9) Doplnění užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2 
I. Souhlasí  
s doplněním užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2 (usn. RM č. 688/2005 ze dne 
20.7.2005) o paní Danu Šíslovou, Ellerova, Strakonice. 
 
Usnesení č. 714/2005 (112/19) 
10) Josef Tříska, Volyňská, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru + pronájem  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950m2 z 
důvodu umístění a provozování stánků v období konání Václavské poutě. 
II. Souhlasí 
pronájmem  části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2 z důvodu umístění a 
provozování stánků v období konání Václavské poutě, tj. od 16.9. 2005 do 25.9.2005, pro pana Josefa 
Třísku, Volyňská, Strakonice, za cenu 55.000,- Kč za celé období nájmu, a to v případě, že se po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 715/2005 (112/19) 
11) Miloslav Mareš, Chelčického, Strakonice – žádost o zrušení nájemní smlouvy 
I. Bere na vědomí  
výpověď z nájemní smlouvy , uzavřené dne 29.12.2003 mezi městem Strakonice a panem Miloslavem 
Marešem, Chelčického, Strakonice. Nájemní poměr skončí uplynutí výpovědní doby to je ke dni 
30.9.2005. 
 
Usnesení č. 716/2005 (112/19) 
12) Městský úřad Strakonice, Kancelář tajemníka – oddělení školství – žádost o stanovisko 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením venkovního areálu ZŠ F.L. Čelakovského v ulici Chelčického pro veškerou veřejnost a 
souhlasí s využíváním areálu pro organizované sportování apod.  
 
Usnesení č. 717/2005 (112/19) 
15) Pronájem NP v objektu čp. 131 Na Ostrově ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
a) s pronájmem  NP o výměře 170 m2 v přízemí objektu Na Ostrově 131 (bývalá autodílna vedle 
sklenářství)  následujícímu žadateli za uvedených podmínek: 
p. Václav Špecián, bytem Bezděkovská 77, Strakonice, pronájem za účelem využití prostoru pro 
skladování divadelních kulis a rekvizit, dále pro divadelní zkoušky skupiny AL RAŠÍD,  nájemné z  NP o 
výměře 170  m2 ve výši  100,- Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
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3 měsíce, nájemce zajistí na své náklady vytápění prostoru, WC pro pronajímaný NP je společné se 
sousedním nájemcem p. Melicharem -  sklenářství.  
b) s pronájmem NP o výměře 43 m2 v  objektu Na Ostrově 131, rovněž v přízemí (rohový prostor u 
vstupních vrat do objektu)   následujícímu žadateli za uvedených podmínek: 
p. Pavel Koubek, bytem Pod Hliničnou, Strakonice, pronájem za účelem zřízení hudební zkušebny, 
nájemné z  NP o výměře 43 m2 ve výši  1.000,- Kč/ rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce zajistí na své náklady vytápění prostoru, WC pro pronajímaný NP 
je společné s dalšími nájemci v objektu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 718/2005 (112/19) 
16) Stavební  úpravy  v nádvorní  budově MÚ , 3. NP. 
I. Souhlasí  
se stavební úpravou v nádvorní budově, 3.NP - propojení kanceláře bytového úseku do chodby . 
 
Usnesení č. 719/2005 (112/19) 
17) Posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky v souladu s usnesením města č. 438/2004 ze 
dne 14.4.2004 v souvislosti s realizací stavby: „SSZ  ST.08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“.   
I. Souhlasí   
a bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky na dodavatele 
stavby : „SSZ  ST.08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s vyřazením uchazeče Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská 495, Č. Budějovice pro nesplnění podmínek 
výzvy. 
III. Souhlasí 
s doporučením komise pro posuzování a hodnocení výzvy o zakázku a podání nabídky v souvislosti 
s realizací stavby: „SSZ  ST.08 Volyňská – Hraniční, Strakonice“ a výběrem nejvhodnější nabídky  
podané společností Znakon, a.s., Sousedovice 44, Strakonice“ za cenu 2.322.347,- Kč včetně DPH.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o dílo  
 
Usnesení č. 720/2005 (112/19) 
18) Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 3000046109 – pojištění kina OKO. 
I. Souhlasí  
uzavřením dodatku č.14s pojišťovnou Kooperativa a.s.  k pojistné smlouvě č. 3000046109 na pojištění 
živelné a strojní kina OKO do výše 22.000,-Kč v termínu od 14.8.2005 a s uzavřením dohody o 
předběžném pojistném krytí kina OKO bezúplatně do 13.8.2005. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.14 .  
 
Usnesení č. 721/2005 (112/19) 
19) Výběrové  řízení na  dodavatele  stavby - oprava střechy č.p.2 / městský  úřad /    
I. Souhlasí   
s doporučením komise a se zadáním zakázky „Oprava střechy č.p. 2" firmě Petr Chládek                 
Strakonice  za cenu 984 125 ,-Kč vč.DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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Usnesení č. 722/2005  
1) Oprava opěrné zdi a zpevněných ploch v ulici Krátká 
I. Revokuje 
částečně usnesení RM č. 657/2005/I. 
II. Souhlasí 
s finanční spoluúčastí města Strakonice na opravě sesuté opěrné zdi (havárie) a zpevněných ploch v ul. 
Krátká ve Strak.  
 
16. Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity -   
    Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské 
Usnesení č. 723/2005 (112/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu pod značkou SD/OZZL/039/05 ve výši 80% uznatelných 
nákladů tj. 72.480,- Kč pro město Strakonice na akci ,,Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské“ 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
III. Schvaluje  
dočasné uvolnění částky  ve výši 72.480,- Kč z kapitoly projekty na přechodné krytí proplacení konečné 
faktury za projekt 
IV. Bere na vědomí 
že tato částka bude kryta z grantového programu a na základě konečného vyúčtování grantu, bude vrácena 
městu Strakonice 
V. Bere na vědomí 
krytí vlastního podílu ve výši 20% uznatelných nákladů tj. 18.120,- Kč z finančních prostředků ŽP z 
položky - spoluúčast granty   
 
17. Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity -   
    Regenerace aleje V Holi 
Usnesení č. 724/2005 (112/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu pod značkou SD/OZZL/040/05 ve výši 80% uznatelných 
nákladů tj. 39.984,- Kč pro město Strakonice na akci ,,Regenerace aleje V Holi“ 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
III. Schvaluje  
dočasné uvolnění částky  ve výši 39.984,- Kč z kapitoly projekty na přechodné krytí proplacení konečné 
faktury za projekt 
IV. Bere na vědomí 
že tato částka bude kryta z grantového programu a na základě konečného vyúčtování grantu, bude vrácena 
městu Strakonice 
V. Bere na vědomí 
krytí vlastního podílu ve výši 20% uznatelných nákladů tj. 9.996,- Kč z finančních prostředků ŽP z 
položky - spoluúčast granty   
 
18. Dodatek ke smlouvě o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu ,,Recyklace a úplné  
   zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ 
Usnesení č. 725/2005 (112/16) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o převzetí vyřazených lednic pro účely projektu ,,Recyklace a úplné 
zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“. Tato smlouva je 
uzavřena se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
 
19. Oprava usnesení č. 645/2005 ze 111. RM konané dne 20. 7. 2005 
Rada města po projednání v bodě 16. Změna nákupu DHM v MŠ Lidická  
I. Opravuje 
chybně uvedenou částku v bodě II. Souhlasí s pořízením DDHM – 15 ks. lehátek pro děti ve výši 15.000,- 
Kč pro MŠ Lidická. 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel       Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta        místostarostka 


