
- 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 117. jednání Rady města Strakonice 
konané 21.9. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 812/2005 – 832/2005 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících    
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                 Usnesení č. 833/2005 
 
 
Zahájení jednání 
   117. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členi RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 812/2005 (117/2a) 
1)Žádost o vybudování chodníku podél příjezdové komunikace a úprav pro vjezd ke garáži – 
pozemek parc.č. 1371/99 v k.ú. Strakonice, lokalita JEZÁRKY. Žadatel : Petr a Jana 
Petříkovi, Lidická , Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s  vybudováním chodníku podél příjezdové komunikace a úpravou  vjezdu ke garáži - 
pozemek parc.č.1371/99 v k.ú. Strakonice ( chodník bude vybudován po dokončení všech RD  
v tomto úseku). 
 
Usnesení č. 813/2005 (117/2a) 
2)Žádost o umožnění vybudování přístupového chodníku přístupového chodníku na městském 
pozemku p.č. 46/1 a to z hradební ulice k zadnímu vstupu do suterénu  a nouzovému východu 
z přízemí dokončovanému objektu v ulici Lidická 166/dle přiloženého náčrtu. 
Žadatel – Qvang Du Zran a Thu Huong Phan Thi - za investora : Zd.Balek /projektant 
I. Nesouhlasí 
s povolením vybudování zpevněného chodníku k objektu č.p. 166 v ul. Lidická, Strakonice na 
pozemku p.č. dle KN 46/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice. 



Usnesení č. 814/2005 (117/2a) 
3) Anna Kubičková, Husova, Strakonice I – přechod nájmu bytu  
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Anna Kubičková 
 
Usnesení č. 815/2005 (117/2a) 
4) Libor Vaněček, Bezděkovská, Strakonice II – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Liboru Vaněčkovi, k b.j. o vel. 3+1, č.b. 003 v 2. 
podlaží domu po MUDr. Lence Novákové 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 816/2005 (117/2a) 
5) Paní Andrea Kunová, bytem Zvolenská, Strakonice, žádost o změnu nájemní smlouvy 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu, přičemž předmětem dohody je vznik 
společného nájmu k bytu č. B 26, Zvolenská 805, Strakonice, pro p. Jana Šestáka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody  
 
Usnesení č. 817/2005 (117/2a) 
7) Paní Denisa Králová, bytem Husova, Strakonice – žádost o souhlas s podnájmem bytu pro 
pí Barboru Drábkovou 
I. Souhlasí  
v souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. 2+1/009/799, ul. Husova, nájemce Denisy 
Králové, pro pí Barboru Drábkovou, bytem Dolní Poříčí na dobu 1 roku od 1.10. 2005 do 
30.9.2006 s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po 
skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému,  sdělit souhlas s podnájmem žadateli 
 
Usnesení č. 818/2005 (117/2a) 
8) Paní Koubová Ivana, bytem Bezděkovská, Strakonice II – opětovná žádost o souhlas 
s podnájmem bytu pro p. Ondřeje Prince 
I. Nesouhlasí  
s podnájmem b.j. 2+1/021/77,ul. Bezděkovská nájemce Ivany Koubové, pro p. Ondřeje 
Prince, bytem Pístinská, Stráž nad Nežárkou a MUDr. Danielu Pokornou. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru provést zde občasnou kontrolu 
 
Usnesení č. 819/2005 (117/2a) 
9) Paní Pilečková Milada, Klostermannova, Strakonice – žádost o zrušení „Dohody o 
ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu“ 
I. Souhlasí 
se zrušením „Dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu“  č. b. 001 o vel. 2+1 
v domě  č.p. 336, ul. Klostermannova, Strakonice 
II. Ukládá 



majetkovému odboru vypracovat dohodu o ukončení platnosti „Dohody o ukončení účinnosti 
smlouvy o nájmu bytu“ č.b. č. b. 001 o vel. 2+1 v domě  č.p. 336, ul. Klostermannova, Strak. 
 
Usnesení č. 820/2005 (117/2a) 
10) Paní Halyna Rusnák – žádost o nájem bytu 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, doplnění – usn. RM č. 713/2005 ze dne 3.8.2005) o paní Halynu 
Rusnák, bytem Tržní, Strakonice. 
 
Usnesení č. 821/2005 (117/2a) 
11) Miloslav Kalivoda, Švandy Dudáka, Strakonice –  pronájem části pozemku 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku dle PK p.č. 467/1 v k.ú. Střela o výměře cca 1000 m2  panu 
Miloslavu Kalivodovi, Švandy Dudáka, Strakonice za  jeho  cenovou  nabídku tj. 1,50 Kč/m2, 
tj. 1.500,- Kč ročně, za účelem využití  pozemku jako odstavnou a skladovací plochu. 
Současně pověřuje starostu  podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 822/2005 (117/2a) 
12) Vlastimil Dostál, Husova, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice, pod stávající 
dřevěnou garáží. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku. 
 
Usnesení č. 823/2005 (117/2a) 
13) Igor a Jaroslava Sobolčíkovi, Stavbařů, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku 
p.č. 726/7 v k.ú. Nové Strakonice 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 726/7 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 170 m2  . 
 
Usnesení č. 824/2005 (117/2a) 
14) Česká lékárna a.s., Příkop 838/6, Brno – žádost o pronájem pozemku 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře cca 165 m2  . 
 
Usnesení č. 825/2005 (117/2a) 
15) Ing. Petr Váverka, - žádost o rozšíření pronajatého prostoru na střeše domu Na Ohradě 
87, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s rozšířením nájemní smlouvy s firmou Aliatel, vzhledem k tomu, že v současné době probíhá 
v uvedeném domě čp. 87 v ulici Na Ohradě prodej bytů. 
 
Usnesení č. 826/2005 (117/2a) 
16) Ing. Pavel Svoboda, Tržní, Strakonice – vyjádření k záměru „Novostavba restaurace 
s cukrárnou, dostavba a stavební úpravy rekreačního  zařízení na pč. 245/1. 246, 374 ve 
Strakonicích 



I. Nesouhlasí 
s předloženou architektonickou studií projektu „Novostavba restaurace s cukrárnou , dostavba 
a stavební úpravy stávajícího rekreačního zařízení na čp. 245/1, 246, 374 ve Strakonicích „ – 
žadatel Ing. Pavel Svoboda, Tržní, Strakonice.  
 
Usnesení č. 827/2005 (117/2a) 
17) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 71/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 71/3 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Žadatel: manželé Pavla a Jan Čadkovi,Chelčického, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 71/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic .Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 828/2005 (117/2a) 
18) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky  na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 787/3 a p.č. dle KN 1287 vše v k.ú. Strakonice. Žadatel: Teplárna 
Strak.  a.s., Komenského 59,  Strakonice .v zastoupení: TENZA a.s.  Svatopetrská 7,  Brno 
I. Souhlasí 
s  uložením nové teplovodní přípojky pro objekty v ulici Hradeckého ve Strakonicích, na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 1287 vše v k.ú. 
Strakonice,dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 829/2005 (117/2a) 
19) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Strojařů přes pozemek p.č. dle KN 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/281 
v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel: Martin Furiš,Hraniční, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Strojařů přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/281 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 830/2005 (117/2a) 
20) Veřejné osvětlení v ulici Lidická  
I. Bere na vědomí  
zprávu o vypracované projektové dokumentaci na realizaci veřejného osvětlení v ul.Lidická. 
 
Usnesení č. 831/2005 (117/2a) 
21) Veřejné osvětlení Lipky – cenová nabídka na vypracování prováděcí projektové 
dokumentace 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace ,,Veřejné osvětlení Lipky“ 
s firmou ELTODO EG , a.s. za cenu 9.600,- Kč bez DPH 
 



Usnesení č. 832/2005 (117/2a) 
22) Strakonice – Podsrp, oprava kanalizace.  
Při budování kanalizace v části města Podsrp projekt předpokládal využití části stávající 
kanalizace (svod dešťové vody) a její napojení na nové potrubí. Monitoringem byla zjištěna 
neprůchodnost vlivem propadlého potrubí. Jedná se o délku cca 150 m, která by z důvodu 
funkčnosti měla být vyměněna. Rada města v souvislosti s výsledky výběrového řízení na 
prováděcí firmu (vybrána f. Protom Strak. s.r.o.)   
I. Souhlasí  
s tím, aby byla oslovena k podání nabídky pouze firma PROTOM Strak. s.r.o za podmínky 
použití jednotkových cen z akce „Ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod a kanalizace“  . 
 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
Usnesení č. 833/2005 (116/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 
- od 22.9. 2005 do 21.10. 2005 – taneční večery – živá hudba, reprodukovaná hudba – pořádá 
Edita Hradská, U Hřiště, Radomyšl v restauraci Melodie každý pátek a sobotu od 22,00 hodin 
do 2,00 hodin následujícího dne. 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka  
 


