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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 113. jednání Rady města Strakonice 
konané 17.8. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Šíp, MVDr. Vondřička, ing. Joza 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta; 
 
Program: 
 
1. Zřízení školské rady při ZŠ  
                              Usnesení č. 726/2005 
2. Uveřejnění II. etapy oficiálních internetových stránek města Strakonice (portál Turista) 
                              Usnesení č. 727/2005 
3. 1) Koncept regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve Strakonicích 
    2) Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve Strakonicích 
                              Usnesení č. 728/2005 
4. Uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o zprovoznění a provozu dynamické internetové  
    aplikace  č. 503/04/DYN s M. Malinou, Sušice                        Usnesení č. 729/2005 
 
5. Spolupráce na projektu  „Axis4info – centrální registr produktů, služeb a činností firem a  
    institucí“                             Usnesení č. 730/2005 
 
6. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna  
    funkčního využití  „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – 
    venkovského typu“ na  pozemcích p.č. 1255, 1259, 1248/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
                              Usnesení č. 731/2005 
7. Regenerace panelových sídlišť ve Strakonicích 
                              Usnesení č. 732/2005 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                              Usnesení č. 733/2005 
9. Licenční smlouva k výkonu práv užít hudební dílo ke všem způsobům užití, v neomezeném 
    rozsahu                                    Usnesení č. 734/2005 
 
10. Zřízení ekologické kanceláře při odboru ŽP      
                              Usnesení č. 735/2005 
11. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly projekty   
                              Usnesení č. 736/2005 
12. Azylový dům – ubytování, prodloužení ubytování, revokace 
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                              Usnesení č. 737/2005 
13. Rozpočtová opatření  
                              Usnesení č. 738/2005 
14. Zvýšení základního kapitálu a.s. Měšťanský pivovar 
                              Usnesení č. 739/2005 
15. Pořízení DHM nad rámec schváleného rozpočtu MěKS 
                              Usnesení č. 740/2005 
16. Majetkové záležitosti 
         Usnesení č. 741/2005 – č.756/2005 
17.  TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – finanční příspěvek 
                              Usnesení č. 757/2005 
18. Přímý prodej 2 ks  automobilů města Strakonice protiúčtem při koupi 2 ks ojetých  
      automobilů u firmy AAA AUTO České Budějovice (popř. Praha)      
                                      Usnesení č. 758/2005 
19. Zásady pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte v souvislosti s konáním  
      slavnostního obřadu „vítání občánků do života“                       Usnesení č. 759/2005 
 
20. Umístění kamerových bodů III. etapa       
                              Usnesení č. 760/2005 
21. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
                              Usnesení č. 761/2005 -č. 763/2005 
22. MP – informativní materiál 
                              Usnesení č. 764/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   113. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Zřízení školské rady při ZŠ 
Usnesení č. 726/2005 (112/2) 
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
od 1. 9. 2005 
a/ školskou radu při ZŠ J. z Poděbrad  
b/ školskou radu při ZŠ F.L.Čelakovského 
c/ školskou radu při ZŠ a MŠ Povážská 
d/ školskou radu při ZŠ Dukelská 
II. Jmenuje 
za zřizovatele 
a/ p. Mgr. Pavelku jako člena školské rady  při ZŠ J. z Poděbrad 
b/ p. Ing. Vlasáka jako člena školské rady  při ZŠ F.L.Čelakovského 
c/ pí. Vackovou, pí. Broulimovou,  pí. Kačírkovou členy školské rady  při ZŠ a MŠ  
    Povážská 
d/ p. Váchu jako člena školské rady při ZŠ Dukelská 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
2. Uveřejnění II. etapy oficiálních internetových stránek města Strakonice (portál 
Turista) 
Usnesení č. 727/2005 (113/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uveřejnění II. etapy oficiálních internetových stránek města Strakonice (portál Turista)                     
na adrese: www.strakonice.net 
 
3. 1) Koncept regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve Strakonicích 
    2) Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve  
        Strakonicích 
Usnesení č. 728/2005 (113/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí koncept regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve Strakonicích 
II. Doporu čuje ZM 
schválit souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ ve 
Strakonicích 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci k projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice včetně zvážení možnosti na vyhlášení stavební uzávěry týkající se tohoto území 
 
4. Uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o zprovoznění a provozu dynamické internetové 
aplikace č. 503/04/DYN s M. Malinou, Sušice 
Usnesení č. 729/2005 (113/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1, ke smlouvě o zprovoznění a provozu dynamické internetové 
aplikace č. 503/04/DYN ze dne 3. března 2004, mezi městem Strakonice (zákazník)                       
a Michalem Malinou, Studentská, 342 01 Sušice (poskytovatel), řešící oprávnění 
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k libovolnému nakládání s grafickými prvky aplikace zákazníka (města Strakonice) a to 
v rozsahu neomezeném, bezplatně a na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu s podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.  
 
5. Spolupráce na projektu  „Axis4info – centrální registr produktů, služeb a činností 
firem a institucí“ 
Usnesení č. 730/2005 (113/5) 
Rada města po projednání 

I. Odkládá   

své konečné rozhodnutí týkající se zapojení města Strakonice do projektu „Axis4info – 
centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí“. Účast města bude případně 
znovu zvážena dle úspěšnosti realizace projektu. 
 
6. Podnět ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
– venkovského typu“ na  pozemcích p.č. 1255, 1259, 1248/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 731/2005 (113/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
– změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 1255, 1248/1, 1259 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět k projednání změny územně plánovací dokumentace 
Zastupitelstvu města Strakonice 
 
7. Regenerace panelových sídlišť ve Strakonicích 
Usnesení č. 732/2005 (113/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o postupu prací při realizaci projektu „Regenerace panelových sídlišť ve 
Strakonicích“ 
II. Ukládá 
odboru rozvoje a odboru majetkovému připravit příslušné podklady k žádosti o dotaci 
z programu „Regenerace panelových sídlišť“ na akci: sídliště Mír 
 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 733/2005 (113/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : 
a) 7. 10., 4. 11., 25. 11., 26. 11. 2005 – Kurz společenského tance a výchovy – prodloužená 
- reprodukovaná hudba, věneček – orchestr – pořádá Taneční škola KOHOUT, Lesní 396, 
Strakonice v Městském kulturním středisku ve Strakonicích a to následovně: 
7. 10. a 4. 11. od 22,00 hodin do 23,30 hodin následujícího dne 
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25. 11. a 26. 11. od 22,00 hodin do 23,00 hodin následujícího dne 
 
9. Licenční smlouva k výkonu práv užití hudebního díla ke všem způsobům  
v neomezeném rozsahu 
Usnesení č. 734/2005 (113/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o oprávnění k výkonu práva užít (licenci) hudební dílo ke všem 
způsobům užití, v neomezeném rozsahu. 
II. Pověřuje  

starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
10. Zřízení ekologické kanceláře při odboru ŽP      
Projednání tohoto bodu se zúčastnil Ing. Brůžek 
Usnesení č. 735/2005 (113/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů. 

II.Ukládá 

odboru životního prostředí zpracovat tuto žádost a do stanoveného termínu tuto žádost podat 
na Ministerstvo životního prostředí České republiky a současně zjistit podrobné informace 
týkající se výše uvedené záležitosti. 
III. Pov ěřuje  

starostu podpisem příslušné žádosti o poskytnutí podpory.  
 
11. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly projekty   
Usnesení č. 736/2005 (113/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) s uvolněním částky 30.000,- Kč z kapitoly projekty  na financování projektové 
dokumentace – dendrologický průzkum hradního příkopu a okolí  
b) s uvolněním částky 10.000,- Kč z kapitoly projekty  na financování výškového zaměření 
budoucího parku u hradního příkopu 
c) s uvolněním částky 73.000,- Kč z kapitoly projekty  na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební a výběrové řízení  - sadovnické úpravy hradního příkopu a 
přilehlého parku 
 
12. Azylový dům – ubytování, prodloužení ubytování, revokace 
Usnesení č. 737/2005 (113/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou od  1.9.2005 do 30.11.2005   paní Marie 
Irdzové a jejích dětí  
II.  Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o nájmu  na  dobu určitou s paní Marií Irdzovou 
na dobu určitou  od 1. 9. 2005  do  30. 11. 2005 
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III. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou  
od 1.9.2005 do 31.10.2005 Ivety Danovové a Jiřiny Parkanové 
IV. Pověřuje  
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě paní M. Irdzové a podpisem 
dodatku ke smlouvám o prodloužení ubytování v Azylovém domě paní Danovové a 
Parkanové.  
V.  Bere na vědomí   
ukončení pobytu v Azylovém domě p. K. Novákové  a p. V. Frčky 
 
13. Rozpočtová opatření  
Usnesení č. 738/2005 (113/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení   rozpočtu o: 
RO č. 71 ve výši   70 368,- Kč 
Grant KÚ na  projekt „Cizojazyčné verze filmu Otavská plavba“. 
RO č. 73 ve výši 200 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na  akci „Stavební úpravy knihovny, Husova ul.“ 
K rozpočtovému opatření je připojena žádost odboru majetkového. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků ve výdajích -  z akce  
„Výstavba nové školy Povážská“. 
II. Doporu čuje ZM 
ke schválení: 
RO č.72 ve výši 1 150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích  u PO STARZ  - z dotace investic na  příspěvek na 
provoz. 
K tomuto RO je přiložena žádost  PO STARZ. 
III. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 71 a RO č.73 provést a RO č. 72 předložit ke schválení 
nejbližšímu ZM 
 
14. Zvýšení základního kapitálu a.s. Měšťanský pivovar 
Usnesení č. 739/2005 (113/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit na základě smlouvy o nájmu podniku ze dne 22.12.2004 s převodem majetku 
(zásoby, pohledávky, závazky) z privatizace podniku Pivovary České Budějovice, s.p. na 
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za cenu 11.062.000,- Kč 
II. Doporu čuje ZM   
revokovat usnesení č. 641/ZM/2005 ze dne 22.6.2005. 
III. Doporu čuje ZM  
a) souhlasit s peněžitým vkladem 13.387.000,-Kč do základního kapitálu a.s. Měšťanského 
pivovaru Strakonice. 
b) souhlasit s nepeněžitým vkladem ve výši 47.493.000,-Kč tvořený souborem movitých věcí. 
Celkem je základní kapitál zvýšen o 60.880.000,- Kč z 2.000.000,- Kč na 62.880.000,- Kč. 
 
15. Pořízení DHM nad rámec schváleného rozpočtu M ěKS 
Usnesení č. 740/2005 (113/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s pořízením technického zařízení pro kino OKO pro připojení na PCO Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje v hodnotě cca 100 000,- Kč. Pořízení bude hrazeno 
z fondu investičního. 
 
16. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
 
Usnesení č. 741/2005 (113/9) 
1) Žádost o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene 
RM v souvislosti s ukládáním energetických zařízení v majetku firmy E.ON do pozemků v 
majetku města Strakonice 
I. Trvá  
na dosavadním postupu řešení dané problematiky, tzn. uzavírání „Dohod o uložení 
inženýrských sítí“.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
Usnesení č. 742/2005 (113/9) 
2) Žádost o finanční spoluúčast na opravě chodníku na pozemku v majetku SBD Strakonice 
p.č. dle KN 537/17 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: SBD Strakonice,  členská samospráva.  
V zastoupení: Vladimír Barvíř Sv. Čecha,  386 01  Strakonice. 
Rada města po projednání  v souvislosti s finanční spoluúčastí na opravě chodníku na 
pozemku v majetku SBD Strakonice p.č. dle KN 537/17 v k.ú. Strakonice.  
I. Souhlasí 
s finanční spoluúčastí na opravě chodníku na pozemku p.č. dle KN 537/17 v k.ú. Strakonice, 
v majetku SBD Strakonice ve výši 25.000,-Kč. 
 
Usnesení č. 743/2005 (113/9b) 
1) Uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a.s.  o zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné 
místo ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRAKONICE, Lidická 194, 386 01 
Strakonice 1. 
I.Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. Česká 
Republika, jejímž předmětem je zvýšení rezervovaného příkonu a zajištění rezervovaného 
příkonu pro odběrné místo číslo 4100039099, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
STRAKONICE, Lidická 194, 38601 Strakonice 1. 
II.Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 744/2005 (113/9b) 
2) Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+2, 803/Strakonice I, ul. Husova 
I. Bere na vědomí  
zápis z otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 15.srpna 2005 ve věci obsazení bytu (dále jen 
uzavření smlouvy o nájmu bytu) dle pravidel pro byty nad 50 m2. 
II. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o velikosti  2+1, o výměře 65 m2, č.b. 001 v č.p. 803/Str.I, ul. 
Husova s Michalem Kopeckým, Bezručova, Strakonice, s cenovou nabídkou 426.900,- Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
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III. Ukládá 
odboru majetkovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle pravidel pro byty nad 50 m2 v souladu 
se zveřejněnou nabídkou volného bytu, RM 481/2005. 
 
Usnesení č. 745/2005 (113/9b) 
3) Hana Kozubíková, Bezděkovská, Strakonice – žádost o stavební úpravy v bytě – zasklení  
lodžie 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě č. 2 v přízemí domu čp. 78 v Bezděkovské ulici ve Strakonicích, 
spočívající v zasklení venkovní části lodžie. Stavební úpravy budou provedeny odbornou 
firmou na vlastní náklady žadatelky paní Hany Kozubíkové, Bezděkovská, Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas arch. města Strakonice a stavebního úřadu.  
V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude byt   uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 746/2005 (113/9b) 
4) Výzva k podání nabídky o zakázku v souvislosti s realizací stavby: „Zřízení sjezdu – 
cyklostezka – lokalita Jezárka, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uveřejněním obsahu výzvy na stránkách města Strakonice v souvislosti s realizací stavby: 
„Zřízení sjezdu – cyklostezka – lokalita Jezárka, Strakonice“ dle výzvy projednané dne 
20.7.2005 pod. č. usnesení 670/2005. 
II. Souhlasí 
s neomezeným počtem uchazečů k podání nabídky v souvislosti se zveřejněním výzvy 
realizace stavby: „Zřízení sjezdu – cyklostezka – lokalita Jezárka, Strakonice“ 
 
Usnesení č. 747/2005 (113/9b) 
5) Výběrové  řízení na  dodavatele  vybavení interiéru  domova  důchodců , Lidická  189 , 
Strakonice    
I. Souhlasí   
s doporučením  komise a  se zadáním zakázky na  vybavení  interiéru DD Lidická  firmě 
LINET  s.r.o. Želevčice 5 , 274 01  Slaný za cenu  11 935 249, - Kč vč.DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 748/2005 (113/9b) 
6)  Jednací řízení bez uveřejnění - podlimitní veřejná zakázka na dodávku úprav pozemní 
komunikace: „Cyklostezka a chodník Podskalí, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace stavby 
„Cyklostezka a chodník Podskalí, Strakonice“  
Pořadí firem a cena včetně DPH: 

1. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice    17.248.264,-      Kč 
2. SWIETELSKY stavební , s.r.o., České Budějovice   17.583.217,-     Kč 
3. STRABAG, a.s., OZ České Budějovice, oblast Střed, Písek 17.786.749,84,- Kč 
4. Stavby silnic a železnic, a.s., Praha     18.100.749,84,- Kč 
5. PRIMA, a.s. Raisova 1004, Strakonice    18.194.905,-      Kč 
6. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice    18.652.287,-      Kč 
7. JIHOSPOL,  a.s., Strakonice      18.838.251,-      Kč 
8. INGSTAV Brno, a.s., Vídeňská, 627 00 Brno   19.765.944,-      Kč 



 9

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, na 
zhotovení stavby „Cyklostezka a chodník Podskalí, Strakonice“, za cenu 17.248.264,- Kč 
včetně DPH.  
Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasem Zastupitelstva města Strakonice s předmětnou 
rozpočtovou změnou. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 749/2005 (113/9b) 
7) Jednací řízení bez uveřejnění k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku stavebních 
prací na akci: „Rekonstrukce komunikace Strojařů“.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku stavebních prací na akci „Rekonstrukce 
komunikace Strojařů“. 
Pořadí firem , cena včetně DPH a doba realizace v týdnech: 
1. SILNICE KLATOVY, a.s., Klatovy 3 660 145,40 Kč  12 týdnů 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44 3 777 969,00 Kč  12 týdnů 
3. STRABAG a.s. Č. Budějovice 3 807 196,80 Kč  13 týdnů 
4.  SWIETELSKY stavební s.r.o 3 923 983,00 Kč  12 týdnů 
5. SSŽ a.s. Praha  3 899 067,56 Kč  13 týdnů 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  firmou SILNICE KLATOVY, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace Strojařů“ , za cenu 3 660 145,40 Kč včetně 
DPH s termínem dokončení 12 týdnů od podpisu smlouvy. 
Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasem Zastupitelstva města Strakonice s předmětnou 
rozpočtovou změnou. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 750/2005 (113/9b) 
8) Žádost o povolení uložení kabelové přípojky NN do pozemku p.č. dle KN 475 v k.ú. Nové 
Strakonice v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Petr Želízko, Mlýnská,  386 01 Strakonice  
Rada města po projednání  v souvislosti se zřízením nového odběrného místa na  zahradě 
žadatele  p.č. dle KN 44/11 v k.ú. Nové Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením kabelové přípojky NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 475 v  
k.ú. Nové Strakonice, dle sazebníku 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 751/2005 (113/9b) 
9) Žádost o povolení uložení kanalizační přípojky do pozemku p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Jan Matulka – realitní kancelář, Velké nám. 2, 397 01 Písek  
Rada města po projednání  v souvislosti s odvedením dešťových vod z pozemku p.č. dle KN 
320/227 v k.ú. Přední Ptákovice  
I. Souhlasí 
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s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 v  
k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 752/2005 (113/9b) 
10) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí 
s pronájmem 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 následujícímu žadateli  za níže uvedených podmínek: 
AUTIC a.s. Praha, umístění nápojového automatu na teplé nápoje zn. WITTENBORG, 
nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně včetně částky za vytápění a elektrickou energii, tj. 3.600,- 
Kč/ročně, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
Usnesení č. 753/2005 (113/9b) 
12) Výběrové řízení na projektanta stavby „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny na 
Jelence, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny na Jelence, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ateliér PENTA, s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny na 
Jelence, Strakonice“, za cenu 2.335.970,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 52 týdnů od 
podpisu smlouvy.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
IV. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování 
prováděcího projektu stavby „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny na Jelence, 
Strakonice“ ve výši 2.335.970,- Kč.         
 
Usnesení č. 754/2005 (113/9b) 
13)  Jednací řízení bez uveřejnění - podlimitní veřejná zakázka na dodávku úprav pozemní 
komunikace: „Strakonice, Katovická, nemotoristická komunikace“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace stavby „Strakonice, 
Katovice, nemotoristická komunikace“  
Pořadí firem a cena včetně DPH: 

1. SWIETELSKY stavební , s.r.o., České Budějovice   6.658.135,-  Kč 
2. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice    6.758.769,52 Kč 
3. STRABAG, a.s., OZ České Budějovice, oblast Střed, Písek 6.776.531,20 Kč 
4. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice    6.927.478,- Kč 
5. PRIMA, a.s., Strakonice      6.986.733,- Kč 
6. Stavby silnic a železnic, a.s., Praha     7.056.761,88 Kč 
7. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost,Strakonice 7.072.922,- Kč 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  firmou SWIETELSKY stavební , s.r.o., České Budějovice, na 
zhotovení stavby „Strakonice, Katovice, nemotoristická komunikace“, za cenu 6.658.135,-Kč 
včetně DPH, s termínem dokončení do 31.10.2005. 
Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasem Zastupitelstva města Strakonice s předmětnou 
rozpočtovou změnou. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 755/2005 (113/9b) 
14) „Rekonstrukce – Zastřešení házenkářského hřiště“ 

I. Souhlasí  

     s předloženým dodatkem č.1 ke SOD STA 099/2005, tj. změna termínu ukončení plnění – do 
3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění dotčené stavby. V ostatních 
bodech se smlouva nemění. 

     II. Pověřuje  

     starostu podpisem příslušného dodatku  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
Usnesení č. 756/2005 (113/9b) 
15) Pronájem baru v kině OKO ve Strakonicích  
I. Souhlasí  
s pronájmem baru v kině OKO následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek, pokud se 
po dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásí jiný zájemce o pronájem: 
p. Eduard Brož, bytem Plánkova 817, Strakonice, zajištění občerstvení v baru kina  Oko,  
pronájem za cenu 2.000 Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
16) Odprodej židlí nepotřebných v MěKS Strakonice 
I. Odkládá 
své rozhodnutí týkající se výše uvedeného usnesení 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
17.  TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – finanční příspěvek 
Usnesení č. 757/2005 (113/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku TJ ČZ Strakonice,oddíl badmintonu ve výši 5.000,-Kč. 
na pronájem sportovní haly (kulturně sportovní show) konané dne 23.9.05 u příležitosti oslav 
30. výročí založení oddílu. Příspěvek bude hrazen z fondu na příspěvky pro tělesnou výchovu 
a sport. 
 
18. Přímý prodej 2 ks  automobilů města Strakonice protiúčtem při koupi 2 ks ojetých 
automobilů u firmy AAA AUTO České Budějovice (popř. Praha)  
Usnesení č. 758/2005 (113/15) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přímým prodejem 2 ks automobilů města Strakonice protiúčtem při koupi 2 ks ojetých 
automobilů u firmy AAA AUTO České Budějovice (popř. Praha). Kupní cena je limitována 
částkou 245.000,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy při nákupu 2 ks ojetých automobilů. 
 
19. Zásady pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte v souvislosti 
s konáním slavnostního obřadu „vítání občánků do života“ 
Usnesení č. 759/2005 (113/16) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
doplnit usnesení RM č. 594/2005 ze dne 29.6.2005 tak, že odst. 1 Zásad pro poskytování 
finančního příspěvku při narození dítěte v souvislosti s konáním slavnostního obřadu „ vítání 
občánků do života“ zní takto:  
1) matka dítěte a dítě mají v době narození dítěte místo trvalého pobytu ve Strakonicích 
(vyjma místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny). Je-li matka dítěte cizinka, vztahuje se 
podmínka trvalého pobytu ve Strakonicích (mimo sídlo ohlašovny) současně na matku i otce 
dítěte, přičemž dítě má v době narození místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny. 
II. Rozhodla, 
že výše uvedené znění odst. 1 bude aplikováno s účinností ode dne 29.6.2005, tj  ode dne 
schválení  Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte v souvislosti 
s konáním slavnostního obřadu „ vítání občánků do života“. 
III. Ukládá 
správnímu a finančnímu odboru zajistit  plnění tohoto usnesení. 
      
20. Umístění kamerových bodů III. etapa       
Usnesení č. 760/2005 (113/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě projektu Městského kamerového monitorovacího systému – III. etapa s umístěním 
kamerových bodů na tato místa: 
- budova v ul. Čelakovského č.p. 1124 
- budova v ul. Husova č.p. 361 (Euroškola). 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o umístění kamery na stěnu domu s vlastníky dotčených objektů, které 
nejsou ve vlastnictví města Strakonice, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  
 
21. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
1) Václav Kozlík bytem Zvolenská 805/I Strakonice-nájemní smlouva – doba určitá 
Usnesení č. 761/2005 (113/12) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Václavu Kozlíkovi na byt Zvolenská, Strakonice o velikosti 
1+1 I. kategorie s příslušenstvím, č.b. A15 v  I. nadzemním podlaží. 
II.Ukládá 
TS Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu na vyklizení předmětného bytu. 
 
 



 13 

2) Ladislav Diviš bytem Ellerova Strakonice- nájemní smlouva – doba neurčitá 
Usnesení č. 762/2005 (113/12) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
vypovědět nájem bytu Ladislavu Divišovi, Ellerova 988/I Strakonice o velikosti 1+1, I. 
kategorie s  příslušenstvím, č.b.012 v  V. nadzemním podlaží, v  návaznosti na o.z. §711, 
odst.1,písm.d). 
II.Ukládá 
TS Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu žaloby k  OS ve Strakonicích na 
výpověď nájmu z  bytu.  
 
3) Roman Novotný RONO, dříve se sídlem Na Ostrově 131 Strakonice - odpis 
pohledávky 
Usnesení č. 763/2005 (113/12) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 50 434,-Kč, za užívaný NP Na 
Ostrově 131 Strakonice Romanem Novotným –RONO, jako nevymožitelnou částku.  
II.Ukládá:          
TS zajistit odpis pohledávky v účetnictví 
 
22. MP – informativní materiál 
Usnesení č. 764/2005  
Rada města po projednání v návaznosti na usnesení č. 579/2005 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu MP 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


