
 1

 
- 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 120. jednání Rady města Strakonice 
konané 26.10. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      4 členi RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. TS s.r.o. - plán zimní údržby místních komunikací pro období 2005/06 
                 Usnesení č. 927/2005 
2. Nákup DDHM – MŠ A.B.Svojsíka 
                 Usnesení č. 928/2005 
3. Rozpočtová opatření č. 97 - 103 
                 Usnesení č. 929/2005 
4. Dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro IISSDE č.j.: OIS –396/2005  
                 Usnesení č. 930/2005 
5. Plán odpadového hospodářství města Strakonice. 
                 Usnesení č. 931/2005 
6. Zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Strakonice   
                 Usnesení č. 932/2005 
7. Zpráva o vývoji soudního sporu mezi městem Strakonice a manželi Pomijovými 
                 Usnesení č. 933/2005 
8. Zásady pro stanovení příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního příplatku a   
    odměn ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice 
                 Usnesení č. 934/2005 
9. Smlouva o spolupráci s JCCR 
                 Usnesení č. 935/2005 
10. Vyhodnocení VŘ „Městský kamerový monitorovací systém – III. etapa“ 
                 Usnesení č. 936/2005 
11. Pověření výkonem opatrovnictví 
                 Usnesení č. 937/2005 
12. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
                 Usnesení č. 938/2005 
13. Azylový dům - ubytování 
                 Usnesení č. 939/2005 
14. Smlouva o poskytnutí grantu SD/OREI/253/05 a zadání zpracování projektové   
     dokumentace „Str. – prvky protipovodňové ochrany centra města a výstavba ochranné   
     hráze v zastavěném území“ 
                 Usnesení č. 940/2005 
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15. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Václavská pouť ve Strakonicích“ 
                 Usnesení č. 941/2005 
16. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Propagační materiály města Strak.“ 
                 Usnesení č. 942/2005 
17. MěÚSS - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za III. Q 2005 
                 Usnesení č. 943/2005 
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu podniku „Pivovar Strakonice“ 
                 Usnesení č. 944/2005 
19. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 945/2005 – 961/2005 
20. Zápis ze sociální komise, umístění do DPD, rozdělení fin. prostředků 
                 Usnesení č. 962/2005 
 
 
 
Zahájení jednání 
   120. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,50 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. TS s.r.o. - plán zimní údržby místních komunikací pro období 2005/06 
Usnesení č. 927/2005 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
„Operační plán zimní údržby místních komunikací“ pro období 2005 - 2006 a zahájení zimní 
pohotovosti dnem 11.listopadu 2005  
 
2. Nákup DDHM – MŠ A.B. Svojsíka 
Usnesení č. 928/2005 (120/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem počítačové sestavy (PC, monitor, tiskárna, klávesnice, myš) v celkové výši 
20.000,- Kč. Úhrada bude provedena z přidělené dotace a ze stávajícího rozpočtu MŠ. 
II. Ukládá 
ředitelce MŠ A.B.Svojsíka přizvat k výběrovému řízení informatika MěÚ p. Ing. Ulče. 
 
3. Rozpočtová opatření č. 97 - 103 
Usnesení č. 929/2005 (120/5) 
Rada města po projednání 
I. Odkládá     
RO č. 97 - Neinvestiční dotace pro Společenství vlastníků bytů Havlíčkova 365, Strakonice I 
na opravu vnější omítky domu Havlíčkova 365 
II. Schvaluje    
navýšení   rozpočtu o: 
RO č. 98 ve výši  240 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků  ve výdajích - z odboru rozvoje z položky „Osadní výbory“ na 
odbor majetkový – navýšení položky „Úprava  návsí “ 
RO č. 99 ve výši 50 000,- Kč 
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Navýšení výdajů majetkového odboru na úseku Tepelné a energetické hospodářství - na 
úhradu oprávněných nákladů spojených s připojením el .energie v lokalitě Na  Muškách 
RO bude hrazeno navýšením příjmů u ostatních daní a poplat.(rekr. pobyt.) 
RO č. 100 ve výši 240 000,- Kč 
Navýšení  příspěvku na provoz pro PO MěKS. RO bude kryto z finančních prostředků, které  
PO MěKS  odvede ve  stejné výši z investičního fondu na účet zřizovatele. 
RO č. 101 ve výši 19 000,- Kč 
Navýšení příspěvku pro PO ZŠ Dukelská na úhradu úpravy zabezpečovacího zařízení na 
novou radiovou síť. RO bude hrazeno z navýšených příjmů za psy. 
RO č. 102 ve výši 100 000,- Kč 
Dotace KÚ na  akci  „ Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ – ZŠ F. L. Čelakovského.  
RO č. 103 ve výši 134 200,- Kč 
Navýšení výdajů - úklid po Václavské pouti  a  zajištění ostatních prací a služeb spojených 
s provozováním  pouti.  
RO bude kryto z přeplněných   tržeb : 100 000,-  Kč  za   komunální odpad   
                                                               34 200,-  Kč  popl. za  rekr. pobyt 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválená RO č. 98 - 103  provést a doplnit potřebné údaje k RO č. 97 pro 
rozhodnutí RM 
 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro IISSDE č.j.: OIS –  
  396/2005  
Usnesení č. 930/2005 (120/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č.2 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.2 smlouvy o výpůjčce 
 
5. Plán odpadového hospodářství města Strakonice 
Usnesení č. 931/2005 (120/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vypracování a nadřízeným orgánem schválení (dle platných právních předpisů) Plán 
odpadového hospodářství města Strakonice 
 
6. Zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Strakonice   
Usnesení č. 932/2005 (120/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2005, kterou se zrušují některé obecně 
závazné vyhlášky města Strakonice 
 
7. Zpráva o vývoji soudního sporu mezi městem Strakonice a manželi Pomijovými 
Usnesení č. 933/2005 (120/10) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o vývoji soudního sporu mezi městem Strakonice a manželi Pomijovými 
ve věci užívání bytu č. 4 v domě č.p. 1125 v Čelakovského ul. ve Strak. 
II. Ukládá 
právnímu odboru předložit zastupitelstvu města 
 
8. Zásady pro stanovení příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního 
příplatku a odměn ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice 
Usnesení č. 934/2005 (120/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
„Zásady pro stanovení příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního příplatku a 
odměn ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice“ podle předloženého návrhu 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství informovat ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných městem 
Strakonice o schválených „Zásadách“ a s účinností od 1.11.2005 podle nich postupovat 
 
9. Smlouva o spolupráci s JCCR 
Usnesení č. 935/2005 (120/13) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy  
 
10. Vyhodnocení VŘ „M ěstský kamerový monitorovací systém – III. etapa, Strakonice“ 
Usnesení č. 936/2005 (120/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení Městského kamerového monitorovacího systému – 
III. etapa, Strakonice 

1. Gepard, s. r. o. Pardubice        za cenu     460 000,- Kč 
2. Alkon, s. r. o. Čáslav               za cenu     463 000,- Kč 
3. Telmo, s.r.o. Praha   za cenu      472 184,- Kč 

II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy na dodávku Městského kamerového monitorovacího systému 
– III. etapa, Strakonice s vybraným uchazečem, který se umístil v 1. pořadí, tj. se společností 
Gepard s.r.o. Pardubice ze cenu 436.025,- Kč (cena byla po dohodě se zhotovitelem ještě 
snížena) a pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Ukládá 
veliteli strážníků oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
 
11. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 937/2005 (120/15) 
Rada města po projednání 
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I.  Bere na vědomí 
usnesení Okresního soudu ve Strak. o ustanovení opatrovníkem město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům omezené Jiřiny Petrové, nar. 19.3.1947, bytem P. Bezruče 
525, Strakonice   
II. Pověřuje 
paní Jaroslavu Wolfovou, bytem Mendelova, Praha 4 a v případě její nepřítomnosti paní 
Martu Černochovou, bytem Baarova, Strakonice výkonem opatrovnické funkce paní Jiřině 
Petrové, bytem P. Bezruče, Str.  
 
12. Uzavř. Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
Usnesení č. 938/2005 (120/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcemi Řepice, Drachkov a Slaník. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související. 
 
13. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 939/2005 (120/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě : 
a/  paní Dagmar Duškové a jejích dětí   na dobu určitou od   1. 11. 2005 do 31. 1. 2006 
b/  pana Pavla Kněze  na dobu určitou  od  1.11.2005  do  31.1.2006 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít předmětné smlouvy o nájmu bytu v Azylovém domě  
III. Pov ěřuje  
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
14. Smlouva o poskytnutí grantu SD/OREI/253/05 a zadání zpracování projektové 
dokumentace „St. – prvky protipovodňové ochrany centra města a výstavba ochranné 
hráze v zastavěném území“ 
Usnesení č. 940/2005 (120/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. SD/OREI/253/05 o poskytnutí grantu Jihočeského kraje ve výši 70 % 
z celkové ceny projektu, za účelem zpracování projektové dokumentace „Strakonice – prvky 
protipovodňové ochrany centra města a výstavba ochranné hráze v zastavěném území“ 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
III. Souhlasí 
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace „Strakonice – prvky protipovodňové 
ochrany centra města a výstavba ochranné hráze v zastavěném území“ 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VH-TRES spol. s r.o., vodohospodářské služby, 
Senovážné náměstí 1, České Budějovice, za projektovanou cenu 186 850,- Kč včetně DPH 
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V. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Václavská pouť ve Strak.“ 
Usnesení č. 941/2005 (120/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. DSD/OKPC/262/05 v rámci příspěvkového 
programu Jihočeského kraje v oblasti kultury pro rok 2005, na akci s názvem „Václavská 
pouť ve Strakonicích“, mezi městem Strakonice, (dále jen příjemce finanční podpory) a 
Jihočeským krajem, Č. Budějovice (dále jen poskytovatel finanční podpory). Finanční 
podpora je ve výši 15.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
16. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Propagační materiály města 
Strakonice“ 
Usnesení č. 942/2005 (120/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku číslo DSD/OKPC/273/05 v rámci 
příspěvkového programu Jihočeského kraje v oblasti kultury pro rok 2005, na akci s názvem 
„Propagační materiály města Strakonice“, mezi městem Strakonice (dále jen příjemce 
finanční podpory) a Jihočeským krajem, České Budějovice (dále jen poskytovatel finanční 
podpory). Finanční podpora je ve výši 20.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
17. MěÚSS - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za III. Q 2005 
Usnesení č. 943/2005 (120/22) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSSem za III. Q 2005 
 
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu podniku „Pivovar Strakonice“ 
Usnesení č. 944/2005 (120/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu podniku „Pivovar Strakonice“ mezi městem 
Strakonice a Měšťanským pivovarem Strak., a.s., přičemž předmětem dodatku je změna výše 
nájemného za pronajatý podnik na 5.500.000,- Kč/ročně bez DPH s účinností od 28.10.05. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 3 
 
19. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 945/2005 (120/7) 
1) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 1277/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic (před 



 7

digitalizací PK 1277/4 díl 2 o výměře 116 m2 ) dohodou ke dni 31.8.2005. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
k pozemku parc.č. 1277/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic ve prospěch města Strakonice, které 
bude spočívat v  právu strpení umístění, provozování, údržby a opravy kanalizačního a 
vodovodního potrubí uloženého ve výši uvedeném pozemku a to za cenu dle znaleckého 
posudku. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody o ukončení a příslušné budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
 
Usnesení č. 946/2005 (120/7) 
2) Žádost o vydání souhlasu s rekonstrukcí společných prostor domu č.p. 207 v ul. Stavbařů 
I. Souhlasí  
s rekonstrukcí společných prostor domu č.p.207 v ul. Stavbařů pro účely podnikání – zřízení 
výlohy a vybudování bezbariérového vstupu a jejímu následnému pronajmutí pro účely 
podnikání.  
 
Usnesení č. 947/2005 (120/7) 
3) Štěpán Reisinger, Žižkova, Strakonice – žádost  o povolení výměny stávajících oken za 
okna plastová – stejných rozměrů, barvy, typu 
I. Souhlasí  
se stavební úpravou v bytě č. 5, ulice Žižkova 850, Strakonice, spočívající ve výměně 
stávajících oken za okna plastová, stejných rozměrů, barvy a typu. Stavební úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady žadatele – pan Štěpán Reisinger, Žižkova, Strakonice. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města.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. 948/2005 (120/7) 
4) Gymnázium Strakonice – žádost o darování 1 ks kamene 
I. Souhlasí  
s darováním 1 ks kamene, který je umístěn za prostorem pro konání poutě s tím, že náklady na 
odvoz kamene budou hrazeny ze strany Gymnázia.  
 
Usnesení č. 949/2005 (120/7) 
5) Společenství vlastníků bytů č.p.1126 – pronájem části střechy. 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem střechy z důvodu umístění převaděče pro 
počítačovou síť MěÚ se Společenstvím vlastníků domu č.p. 1126 v ul. Čelakovského za 
nájemné ve výši 1.000,-Kč/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
Usnesení č. 950/2005 (120/7) 
6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení  věcného  břemene pro uložení kabelů 
veřejného osvětlení v ulici Lidická do pozemku p.č. dle KN 1288/2 a v ulici Písecká p.č. dle 
KN 797/3 vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a po dokončení díla 



 8

s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene s vlastníkem komunikace Jihočeským 
krajem prostřednictvím subjektu spravujícího majetek kraje – Správou a údržbou silnic JK 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 951/2005 (120/7) 
7) Hrad Strakonice 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o přípravě a průběhu výstavby 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na technický dozor investora za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto firmám:  
- Jiří Urbánek, Strakonice 
- R-projekt, Praha 
- Ing. Luděk Přibyl, Písek 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise:   náhradníky členů hodnotící komise: 
1. člen - Ing. Pavel Vondrys   1. náhradník - Zdeňka Tomšovicová  
2. člen - Ing. Jana Narovcová   2. náhradník - Bc. Lukáš Srb 
3. člen - PhDr. Ivana Říhová   3. náhradník - PhDr. Miroslav Špecián 
4. člen - Jaroslav Houska   4. náhradník - Ing. Miloš Haiser 
5. člen - Ing. Oldřich Švehla   5. náhradník - Michal Bezpalec 
IV. Ukládá 
vedoucímu majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
Usnesení č. 952/2005 (120/7) 
8) Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. č. 800-803 a úprava dvora 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku  č. 1  na akci „Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova 
ul. č. 800-803 a úprava dvora, v  němž bude navýšena cena za fasádu o 948.396,-Kč vč. DPH, 
termín dokončení BJ a fasády přesunut na 25.01.06 a dokončení úpravy dvora do 20.05.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku 
 
Usnesení č. 953/2005 (120/7a) 
1) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
I. Pověřuje  
majetkový odbor potvrzením prohlášení týkající se převodu pozemků, které jsou ve 
vlastnictví ČR, nacházejících se pod bytovými domy jiného vlastníka. Převody dalších 
pozemků ve vlastnictví ČR, které nejsou pod obytnými domy,  budou předkládány v RM. 
 
Usnesení č. 954/2005 (120/7a) 
3) 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 320/302 
v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu zpřístupnění pozemku v majetku žadatele. 
Žadatel: Miroslav a Lenka Hruškovi, Strojařů, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Strojařů přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Př. 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/302 v k.ú Př. 
Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
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správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 955/2005 (120/7a) 
4)  Žádost o povolení 2 sjezdů z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice  v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle 320/227 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Str. Žadatel: Jan Matulka – realitní kancelář, Velké nám. 2, Písek.  
I. Revokuje 
původní usnesení č. 1160/2004 ze dne 13.10.04 z důvodu změny počtu sjezdů z 1 na dva. 
II. Souhlasí 
s povolením 2 sjezdů z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle 320/227 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice pro připojení lokality pro výstavbu řadových garáží. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 956/2005 (120/7a) 
5)  Ukončení nájemní smlouvy  
I. Souhlasí  
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené s p. Bohuslavou Blahutovou, bytem Škrobočov, 
Hoslovice,  dne 20.12.2004 na pronájem NP v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 (bar 
a kancelář o celkové výměře 73,70 m2), výpovědní lhůta je 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 o 
celkové výměře 73,70 m2 (bar o výměře 61,90 m2 a kancelář o výměře 11,80 m2). 
 
Usnesení č. 957/2005 (120/7a) 
6)  Revokace usnesení RM a nový pronájem baru v kině OKO 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 756/2005 ze dne 17.8.2005 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru  na pronájem baru v kině OKO ve Strakonicích o výměře 25 m2. 
III. 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. Martin 
Chylík, bytem Tisová, Strakonice, zajištění občerstvení v baru kina Oko, pronájem za cenu 
1.000,- Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 
v případě neplacení nájemného.  
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
Usnesení č. 958/2005 (120/7a) 
7)  Vyhodnocení cenových nabídek na vypracování prováděcí projektové dokumentace na 
stavbu : ,, Nový Dražejov – cyklostezka , přechod pro chodce “. 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením cenových nabídek na vypracování prováděcí projektové dokumentace na 
stavbu ,,Nový Dražejov – cyklostezka , přechod pro chodce“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Atelier PENTA s.r.o.,Raisova 1004, Strakonice na vypracování 
prováděcí projektové dokumentace na stavbu ,,Nový Dražejov – cyklostezka,přechod pro 
chodce, za cenu 333.200,- Kč s DPH , s termínem zhotovení projektu k územnímu řízení 12 
týdnů a s termínem zhotovení prováděcího projektu 12 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 ,,Nový Dražejov – cyklostezka, přechod pro chodce“ ve výši 
333.200,- Kč s DPH. 
 
Usnesení č. 959/2005 (120/7a) 
8) Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. čp. 800 – 803 a úprava dvora 
I. Bere na vědomí  
postup prací a předložený harmonogram, podle kterého by měla být akce „Půdní vestavby 8 
bytových jednotek, Strakonice Husova ul. č.800 – 803“ dokončena 25.01.2006. 
 
Usnesení č. 960/2005 (120/7a) 
9) Žádost o uzavření dodatku č.1 v souvislosti s realizací stavby: „Cyklostezka a chodník 
Podskalí, Strakonice“. ŽADATEL: Znakon, a.s. Sousedovice 54, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: "Cyklostezka a chodník 
Podskalí, Strakonice“ Předmětný dodatek bude řešit změnu předmětu plnění cyklostezky, 
chodníku a veřejného osvětlení dle přílohy celkovou cenou díla ve výši 17.235.804,- Kč 
včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem předmětného dodatku 
 
Usnesení č. 961/2005 (120/7a) 
10) Žádost o souhlas s umístěním dekorační výzdoby. Žadatelé: Manželé Vladimír a Bohumila 
Voříškovi, U Sv. Markéty, Strakonice 
I. Souhlasí 
s umístěním dekorační výzdoby ve vzdálenosti 40 cm od obvodové zdi před provozovnami 
FORTON DECCO a FORTON KLENOTY. 
 
20. Zápis ze sociální komise, umístění do DPD, rozdělení fin. prostředků 
Usnesení č. 962/2005 (120/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání sociální komise   
II. Souhlasí 
s umístěním do domova – penzionu pro důchodce p.Jiřiny Beznoskové, bytem Na Ohradě, 
Strakonice 
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města:  
a) Sdružení zdravotně postižených v ČR, OV Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice ve výši 
34.000,- Kč na úhradu režie budovy  
b) Krizovému a kontaktnímu centru, Krátká 20, Strak. ve výši 30.000,- Kč na realizaci 
projektu KKC ve Strak. a navazující terénní sociální práci s uživateli drog ve městě Strak. 
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c) Občanskému sdružení „Přátelé mateřského centra Beruška Strak.“, Dubského 976, Strak. 
ve výši 10.000,- Kč (4.000,- Kč na uhrazení nájmu, 6.000,- Kč na zakoupení koberce) 
IV. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


