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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 119. jednání Rady města Strakonice 
konané 12.10. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   ing. Pavel – místostarosta 
 
Program: 
1. Rozpočtové opatření  č. 93  
                 Usnesení č. 891/2005 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt. příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
                 Usnesení č. 892/2005 
3. Azylový dům:  A) Prodloužení 
                 Usnesení č. 893/2005 
                             B) Ubytování 
                 Usnesení č. 894/2005 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                 Usnesení č. 895/2005 
5. Převod finančních prostředků získaných z uveřejňování reklamy ve Zpravodaji města St.   
  (změna v rozpočtu) 
                 Usnesení č. 896/2005 
6 Majetkové záležitosti 
                                             Usnesení č. 897/2005 – 917/2005 
7. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport ; přerozdělení finančních prostředků 
                 Usnesení č. 918/2005 
8. Regulačního plán „Ostrov – centrum“ :    1) Návrh  
   2) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech   
   3) OZV o závazných částech regulačního plánu a veřejně prospěšných stavbách 
                 Usnesení č. 919/2005 
9. Podnět ke změně závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití   
  „veřejná a  vyhrazená zeleň“ na funkční využití „veřejná vybavenost a individuální   
   nízkopodlažní zástavba městského typu“ v lokalitě Podsrpenská – Hajská  
                 Usnesení č. 920/2005 
10. ZŠ F.L.Čelakovského – žádost o nákup DDHM a žaluzií 
                 Usnesení č. 921/2005 
11. MŠ Lidická-čerpání rezervního fondu 
                 Usnesení č. 922/2005 
12. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ  
                 Usnesení č. 923/2005 
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13. Rozpočtové opatření č.  
                 Usnesení č. 924/2005 
14. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch (odložené body)             
                 Usnesení č. 925/2005 
16. Bezplatné zapůjčení přenosného radaru pro MP  
                 Usnesení č. 926/2005 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   119. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
1. Rozpočtové opatření  č. 93  
Usnesení č. 891/2005 (119/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 93 - použití částky 75.000,- Kč z kapitoly „Psí útulek“ na vydání kalendáře 2006 „Rok 
stromu“. 
 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy   
  venkova 
Usnesení č. 892/2005 (119/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na administraci Programu 
obnovy venkova (č. smlouvy DSD/OREI/014/05) mezi městem Strakonice (jakožto 
příjemcem příspěvku) na straně jedné a Jihočeským krajem (jakožto poskytovatelem 
příspěvku) na straně druhé. Příspěvek je ve výši 137.700,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy 
 
3. Azylový dům  
A) Prodloužení 
Usnesení č. 893/2005 (119/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s prodloužením ubytování  v Azylovém domě  : 
- pana Jaroslava Irdzy na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.11.2005 
- paní Jiřiny Parkánové a paní Ivety Danovové na dobu určitou  od 1.11.2005 do  31.12.2005  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít příslušné dodatky ke smlouvě 
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B) Ubytování 
Usnesení č. 894/2005 (119/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě na dobu určitou od 13.10.05 do 31.1.06 p. Josefa Pitelky 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít příslušnou smlouvu o nájmu bytu  
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v AD 
 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 895/2005 (119/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 

a) 16. prosince 2005 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, 
Želivského 291 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

b) 12. listopadu 2005 – 11. narozeniny rádia Prácheň – reprodukovaná hudba – 
pořádá V plus P, s.r.o. Rádio Prácheň, Pražská 326, 397 01 Písek v Kulturním domě 
ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

c) 10. prosince 2005 – Motoristický ples – živá hudba – pořádá Verold Strakonice, 
s.r.o., Dopravní 35, Strakonice v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 
4,00 hodin následujícího dne. 

 
5. Převod finančních prostředků získaných z uveřejňování reklamy ve Zpravodaji města   
  Strakonice (změna v rozpočtu) 
Usnesení č. 896/2005 (119/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převodem finančních prostředků ve výši 70.000,- Kč na kapitolu 210 – Zpravodaj. Tyto 
finanční prostředky byly získány z uveřejňování reklamy ve Zpravodaji města Strakonice 
za měsíce leden – říjen 2005.   
II. Schvaluje 
navýšení rozpočtu o: RO č. 95 ve výši 70.000,- Kč 
Navýšení výdajů na Zpravodaj města Strakonice. RO bude v příjmech kryto z ostatních 
nahodilých příjmů – příjmy z reklamy. 
 
6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 897/2005 (119/4) 
1) Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu  
RM na základě Smlouvy o poskytnutí grantu z NP PHARE 2003 (Část II), schválené 
Zastupitelstvem města dne 9. března 2005, pod číslem usnesení 608/ZM/2005 a na základě 
Mandátní smlouvy s firmou Raven Consulting, a. s., schválené Radou města dne 16. února 
2005, pod číslem usnesení  154/RM/2005. 
I. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

• Předseda komise (bez hlasovacího práva) – Ing. Otakar Hobst 
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senior projektový manažer, IA Centrum pro regionální rozvoj ČR  
• Sekretář komise (bez hlasovacího práva) – Mgr. Martin Hadaš  

Raven Consulting, a.s., Brno, Jakubské nám. 2 
• Hlasující členové komise: 

1. Ing. Pavel Vondrys 
2. PhDr.  Ivana Říhová   
3. Ing. Jana Narovcová 

• Náhradníci hlasujících členů komise: 
1. p. Zdeňka Tomšovicová 
2. Mgr. Ivana Parkosová 
3. Ing. Václav Býček 

• Nehlasující experti (bez hlasovacího práva): 
1. Mgr. Martina Kotrchová 
2. Ing. Oldřich Švehla 
3. Ing. Miloš Haiser 

 
Usnesení č. 898/2005 (119/4a) 
1) Uzavření smlouvy o nájmu bytu na b.j. č. 006, ul. Ellerova č.p. 988, Strakonice 
I. Bere na vědomí  
zápis z otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 10. října 2005 ve věci obsazení bytu (dále jen 
uzavření smlouvy o nájmu bytu) dle pravidel pro byty nad 50 m2. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti  1+1, o výměře 54,30 m2, č.b. 006 v č.p. 988, 
ul. Ellerova, Strakonice s pí Petrou Hejtmánkovou, Stavbařů, Strakonice, s cenovou nabídkou 
151.600,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
III. Ukládá 
odboru majetkovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle pravidel pro byty nad 50 m2 v souladu 
se zveřejněnou nabídkou volného bytu, RM 678/2005. 
 
Usnesení č. 899/2005 (119/4a) 
2) Uzavření smlouvy o nájmu bytu na b.j. č. 015, ul. Stavbařů č.p.  206, Strakonice 
I. Bere na vědomí  
zápis z otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 10. října 2005 ve věci obsazení bytu (dále jen 
uzavření smlouvy o nájmu bytu) dle pravidel pro byty nad 50 m2. 
II.  Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti  1+1, o výměře 52,56 m2, č.b. 015 v č.p. 206, 
ul. Stavbařů, Strakonice s pí Věrou Kadeřábkovou, Na Ohradě 92, Strakonice, s cenovou 
nabídkou 252.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
III. Ukládá 
odboru majetkovému uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle pravidel pro byty nad 50 m2 v souladu 
se zveřejněnou nabídkou volného bytu, RM 677/2005. 
 
Usnesení č. 900/2005 (119/4a) 
3) Bytová jednotka č. 1/774, ul. Mírová, Strakonice I , RM 789/2005 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. 1/774 v domě č.p. 774 v ul. Mírová včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku paní Janě Pourové, bytem Mírová, Strakonice, za 
cenu 820.000,- Kč 
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Usnesení č. 901/2005 (119/4a) 
4) Bytová jednotka č. 62/87, ul.Na Ohradě, Strakonice  , RM 787/2005 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. 62/87 v domě č.p. 87 v ul. Na Ohradě včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Janě Bláhové, bytem Alf. Šťastného, 
Strakonice, za cenu 481.900,- Kč 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 902/2005 (119/4a) 
5) Bytová jednotka č. 3/448, ul.Luční, Strakonice , RM 1332/2004 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. 3/448 v domě č.p. 448 v ul. Luční včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku paní Lence Petelové, bytem Hajská, Strakonice, za 
cenu 335.000,- Kč 
 
Usnesení č. 903/2005 (119/4a) 
6) Bytová jednotka č. 81/87, ul. Na Ohradě, Strakonice , RM 676/2005 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. 81/87 v domě č.p. 87 v ul. Na Ohradě včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Šárce Vaňkové, bytem Strašín, Sušice, za 
cenu 369.000,- Kč 
 
Usnesení č. 904/2005 (119/4a) 
7) Bytová jednotka č.15/433, ul. Bezděkovská,  Strakonice , RM 788/2005 
I. Souhlasí 
s opětovným nabídnutím bytové jednotky č. 15/433, ul. Bezděkovská, Strakonice k prodeji 
v souladu s usn. RM 788/2005, vzhledem k tomu, že p. Milan Štefan, který učinil nejvyšší 
nabídku, nemá zájem o koupi tohoto bytu.  
 
Usnesení č. 905/2005 (119/4a) 
8) Bytový dům 12 Jezárky, Strakonice 
I. Souhlasí 
na základě zjištěných skutečností s navýšením ceny na akci „Bytový dům 12 Jezárky, 
Strakonice“ o 1.684.072,- Kč  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku 
 
Usnesení č. 906/2005 (119/4a) 
9) Oprava opěrné zdi a zpevněných ploch v ulici Krátká 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávky na akci „Oprava opěrné zdi a zpevněných ploch“ v ulici Krátká a 
s uzavřením SOD s firmou Kohout Vladimír v celkové ceně 233.820,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem SOD. 
 
Usnesení č. 907/2005 (119/4a) 
10) Žádost o použití znaku města Strakonice 
I. Souhlasí  
s použitím znaku města Strakonice na desce, která bude použita na budově kina Oko. 
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Usnesení č. 908/2005 (119/4a) 
11) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku z MÚSS Strakonice: 
- pračka autom. Primus F10 – poř. cena 105.250,10 Kč, r.poř. 1999 
- vanový zvedák – poř. cena 38.693,- Kč, r.poř. 1995 
- AQUALIFT zvedák – poř. cena 38.305,- Kč, r.poř. 1995 
- kotel plynový 1205 NAG. – poř. cena 23.153,50 Kč, r.poř. 1986 
- kotel plynový 150 – poř. cena 36.928,80 Kč, r.poř. 1997 
- mycí stroj N 1000 – poř. cena 20.200,34 Kč, r.poř. 1981 
- pec el. třítroubová TPE 30A – poř. cena 56.378,70 Kč, r.poř. 1996 
- pánev plynová PG 15 – poř. cena 18.240,- Kč, r.poř. 1988 
- sporák el. SE 13 – poř. cena 12.153,- Kč, r.poř. 1976 
- univ. stroj RE 22 – poř. cena 16.020,- Kč, r.poř. 1988. 
 
Usnesení č. 909/2005 (119/4a) 
12a) Pan Vlastislav Hrach, Chlum, Sušice - žádost o zrušení budoucí kupní smlouvy dohodou 
; - žádost o přenechání předmětné stavební parcely p. Šefránkovi 
12b) manželé Jiří Šefránek, Jana Šefránková, Pod Kuřidlem, Strakonice  
- žádost o výstavbu jednoho rodinného domu 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dohody o ukončení účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
uzavřené mezi Městem Strakonice a panem Vlastislavem Hrachem, bytem Chlum 29, Sušice, 
týkající se pozemku p.č. 1371/98 o výměře 780 m2  v k.ú. Strakonice.  
Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy bude obsahovat závazek p. Hracha uvést předmětný 
pozemek do původního stavu (popř. ujednání o tom, že pozemek uvede do původního stavu 
město Strakonice na náklady p. Hracha). Poté bude p. Hrachovi vrácena již uhrazená záloha 
na  kupní cenu  ve výši 624.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/98 o výměře 780 m2 v k.ú. 
Strakonice – lokalita Jezárka. (Minimální cena za prodej pozemku činí 800,- Kč/m2 )  
 
Usnesení č. 910/2005 (119/4a) 
13) Jitka Ševčíková, Bezručova, Strakonice – žádost o snížení ceny bytu. 
I. Nedoporučuje ZM  
snížení ceny bytu č.1 v domě č.p. 287 v ul. P. Bezruče s tím, že oprava poškozených omítek a 
provedení nových sanačních, včetně maleb bude provedena na náklady města Strakonice, za 
cenu do 20.000,- Kč 
HLASOVÁNO: pro 4, zdrž. se 1 – schváleno 
 
Usnesení č. 911/2005 (119/4a) 
14) Václav Jiřík , Zahradní, Strakonice - žádost o udělení výjimky ohledně koupi bytu. 
Rada města po projednání a hlasování neschválila v bodu navržené usnesení a: 
I. Nedoporučuje ZM  
schválit posunutí termínu ohledně koupi bytu č. 6 v domě č.p. 808 v ul. Zahradní pro pana 
Václava Jiříkova z 30.9.2005 na 31.10.2005. 
 
Usnesení č. 912/2005 (119/4a) 
15) Anna Šmalcová , Na Ohradě, Strak. - žádost o udělení výjimky ohledně koupi bytu. 
I. Nedoporučuje ZM  
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schválit posunutí termínu ohledně koupi bytu č. 4 v domě č.p. 87 v ul. Na Ohradě pro paní 
Annu Šmalcovou z 31.10.2005 na 31.1.2006. 
 
Usnesení č. 913/2005 (119/4a) 
16) Žádost o souhlas s uložením plynové, vodovodní, kanalizační přípojky a elektropřípojky 
na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela a p.č. dle KN 1334/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Miloslav Founě, Mírová, Strakonice. V zastoupení:   
Vlasta Beníšková A.B.Svojsíka, Strakonice 
I. Souhlasí 
s  uložením plynové, vodovodní, kanalizační přípojky a elektropřípojky na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 914/2005 (119/4a) 
17) Žádost o povolení  dočasného sjezdu z místní komunikace Klostermannova p.č. dle KN 
1308/1 přes pozemek  p.č. dle KN 750/1 na pozemek p.č. dle KN 182/1 vše v k.ú. Nové Strak. 
Pozemky jsou v majetku města Strakonice. Žadatel: SSŽ a.s., Planá 72, Č.Budějovice.  
I. Souhlasí 
s povolením dočasného sjezdu z místní komunikace Klostermannova p.č. dle KN 1308/1 přes 
pozemek  p.č. dle KN 750/1 na pozemek p.č. dle KN 182/1 vše v k.ú. Nové Strakonice. 
Pozemky jsou v majetku města Strakonice. Sjezd bude užíván pouze po dobu trvání stavby 
„Řešení areálu Základní školy Dukelská ve Strakonicích“. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 915/2005 (119/4a) 
18)  Žádost o povolení  dočasného sjezdu z místní komunikace Školní p.č. dle KN 717 na 
pozemek p.č. dle KN 182/1 vše v k.ú.  Nové Strakonice. Pozemky jsou v majetku města 
Strakonice. Žadatel: Stavby silnic a železnic. a.s., Planá 72, České Budějovice.  
I. Souhlasí 
s povolením dočasného sjezdu z místní komunikace Školní p.č. dle KN 717 na pozemek p.č. 
dle KN 182/1 vše v k.ú.  Nové Strakonice. Pozemky jsou v majetku města Strakonice. Sjezd 
bude užíván pouze po dobu trvání stavby „Řešení areálu Základní školy Dukelská ve 
Strakonicích“. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 916/2005 (119/4a) 
19) Žádost o vypracování dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v majetku města Strakonice na akci: „Vybudování teplovodních přípojek k RD v lokalitě 
Jezárky“ Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, Strakonice  
I. Souhlasí 
s rozšířením o uložení teplovodního vedení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1371/1, p.č. dle KN 1371/54, p.č. dle KN 1371/56, p.č. dle KN 1371/58, p.č. dle KN 
1371/59, p.č. dle KN 1371/112, p.č. dle KN 1385, p.č. dle KN 1557, p.č. dle KN 1558, p.č. 
dle KN 1559 a p.č. dle KN 1560, vše v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
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Usnesení č. 917/2005 (119/4a) 
20)  Žádost o souhlas s opravou stávající dešťové kanalizační  přípojky na pozemku v majetku 
města Str. p.č. dle KN 1320/5v k.ú. Strakonice. Žadatel:Zdeněk Rod, Velké náměstí 9, Strak. 
RM v souvislosti s opravou dešťové kanalizační přípojky  pro objekt na pozemku p.č. dle KN  
st.123  v k.ú. Strakonice na Velkém nám. č.p. 9, Strakonice 
I. Souhlasí 
s opravou stávající dešťové kanalizační přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN  1320/5 v  k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
7. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport ; přerozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 918/2005 (119/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 4. 10. 2005 
II. Souhlasí 
s rozdělením částky v zůstat. výši 380.602,-Kč (granty pro TV a sport, příspěvky pro sport): 
- 300.602,- Kč rozdělit na jednotlivá sportovní občanská sdružení sídlící na území města dle 
členské základny dětí a mládeže 
- 80.000,- Kč rezerva na vánoční a novoroční akce 
 
8. Regulačního plán „Ostrov – centrum“ :  
1) Návrh  
2) Vyhodnoc. stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech   
3) OZV o závazných částech regulačního plánu a veřejně prospěšných stavbách 
Usnesení č. 919/2005 (119/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
návrh regulačního plánu „Ostrov – centrum“ 
II. Doporu čuje ZM schválit 
vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu regulačního plánu „Ostrov – centrum“ 
III. Doporu čuje ZM vydat 
podle ustanovení § 29 odst. 2, 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v  souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v  platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 
o závazných částech regulačního plánu „Ostrov – centrum“ a veřejně prospěšných stavbách 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh regulačního plánu k projednání v ZM Strakonice 
 
9. Podnět ke změně závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního   
  využití „veřejná a  vyhrazená zeleň“ na funk ční využití „veřejná vybavenost   
 a individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ v lokalitě Podsrpenská – Hajská  
Usnesení č. 920/2005 (119/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM nesouhlasit 
s projednáním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „veřejná a vyhrazená zeleň“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na 
pozemku p.č. 78/5 v k.ú. Přední Ptákovice 
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II. Doporu čuje ZM souhlasit 
s projednáním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „veřejná a vyhrazená zeleň“ na funkční využití „veřejná vybavenost a 
individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ v lokalitě Podsrpenská – Hajská 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět k projednání územně plánovací dokumentace ZM 
 
10. ZŠ F.L.Čelakovského – žádost o nákup DDHM a žaluzií 
Usnesení č. 921/2005 (119/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s čerpáním rezervního fondu na nákup DDHM (nerez cedníku v ceně 1.200,- Kč a síta na 
mouku v ceně 1.050,- Kč) pro ŠJ Jezerní.  
b/ s čerpáním rezervního fondu na montáž žaluzií (technické zhodnocení) do ŠJ Chelčického 
ve výši do 25.000,- Kč.  
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související. 
 
11. MŠ Lidická-čerpání rezervního fondu 
Usnesení č. 922/2005 (119/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním rezervního fondu na nákup DDHM v  MŠ Lidická - nákup skartovaček v hodnotě 
3.100,- Kč/ks (celkem 3ks) pro odloučené pracoviště MŠ Spojařů, Holečkova a Školní. 
II. Souhlasí 
s čerpáním rezervního fondu na nákup DDHM do: 
- ŠJ Lidická – přídavné strojky k robotu (mletí máku, krouhání zeleniny, strouhání sýra a   
   ořechů)  ve výši 8.000,- Kč,  
- ŠJ Školní - pořízení lednice na mléko ve výši 13.000,- Kč,  
- ŠJ Spojařů - robot ve výši 15.000,- Kč, digitální váha ve výši 10.000,- Kč, varná konvice ve   
   výši 800,- Kč. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
12. Uzavř. Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ  
Usnesení č. 923/2005 (119/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcemi Pracejovice, Nebřehovice, Mutěnice, Droužetice, 
Radošovice a Sousedovice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související. 
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13. Rozpočtové opatření č. 94 
Usnesení č. 924/2005  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM ke schválení 
RO č. 94 ve výši do 2.000.000,- Kč 
na realizaci akce „Demolice pavilonu „A“ ZŠ Povážská“ 
RO bude kryto přesunem finančních prostředků ve výdajích a to: z projektové dokumentace 
„Borek“ 1.500.000,- Kč, z provozu psího útulku 400.000,- Kč a z akce „Výstavba nové ZŠ 
Povážská“ 100.000,- Kč 
III. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 94 předložit ke schválení nejbližšímu ZM  
 
14. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch (odložené body)             
Usnesení č. 925/2005 (118/12) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá   
odboru rozvoje provést poptávkové řízení na zhotovení pamětní desky věnované židovské 
komunitě a synagoze ve Strak. 
 
15. Bezplatné zapůjčení přenosného radaru pro MP 
Usnesení č. 926/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatnou zápůjčkou přenosného radaru na měření rychlosti od firmy Lavet, s.r.o., Praha 4, 
po dobu 1 týdnu, pro potřeby MP. 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Vondrys         Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


