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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 123. jednání Rady města Strakonice 

konané 16.11. 2005 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Azylový dům - ubytování 
                Usnesení č. 1017/2005 
2. ZŠ J. z Poděbrad – přijetí daru 
                Usnesení č. 1018/2005 
3. Rozpočtová opatření č. 108, 109 
                Usnesení č. 1019/2005 
4. Nadace Jihočeské cyklostezky – smlouva o partnerství 
                Usnesení č. 1020/2005 
5. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport, rozdělení fin. prostředků 
                Usnesení č. 1021/2005 
6. Majetkové záležitosti 
                                          Usnesení č. 1022/2005 – 1028/2005 
7. Delegace na mezinár. festival v Humenném – Slovensko ve dnech 19. – 20.11.05                                        
                Usnesení č. 1029/2005 
8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na akci:„Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ 
                Usnesení č. 1030/2005 
9. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
              Usnesení č. 1031/2005 – 1044/2005 
10. Jednota K.H. Borovského – finanční příspěvek 
                Usnesení č. 1045/2005 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   123. 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. 
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1. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1017/2005 (123/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě paní Libuše Peširové a jejich dětí na dobu určitou od 
1.12.2005 do 28.2.2006 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o nájmu bytu  
III. Pov ěřuje  
p. starostu podpisem předmětné smlouvy   
IV. Revokuje  
usnesení Rady města č. 939/2005  ze dne 26.10.2005 
a/ ubytování paní Dagmar Duškové v Azylovém domě 
b/ ubytování pana Pavla Kněze v Azylovém domě 
oba uvedení žadatelé zrušili žádost o ubytování v AD 
 
2. ZŠ J. z Poděbrad – přijetí daru 
Usnesení č. 1018/2005 (123/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím věcného daru od firmy Agentura JIRCO s.r.o. Strakonice v hodnotě 3.052,- Kč 
(pracovní sešity pro výuku německého jazyka). 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
3. Rozpočtové opatření č. 108, 109 
Usnesení č. 1019/2005 (123/3, 11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 108 - navýšení příspěvku pro mateřské školy o 29.122,- Kč na nákup hraček takto :   
MŠ U Parku 3.160,- Kč 
MŠ Čtyřlístek 3.287,- Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 4.003,- Kč 
MŠ Lidická 15.929,- Kč (Holečkova 3.793,-, Školní 4.214,-, Spojařů 3.371,-, Lidická 4.55l,-) 
ZŠ a MŠ Povážská 2.743,- Kč 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z výdajů školství. Skutečné 
náklady u těchto položek byly nižší než se předpokládalo. 
RO č.  109  ve výši 6 000, - Kč 
Úhrada neinvestičních výdajů  za žáky za  r. 2004 za  Zemanovou Růženu, trvale hlášenou 
Zahradní 874, Strakonice.Rozpočtové opatření bude kryto z přeplněných správních poplatků .   
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené rozpočtové opatření č 108 a 109 provést. 
 
4. Nadace Jihočeské cyklostezky – smlouva o partnerství 
Usnesení č. 1020/2005 (123/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením  předložené Smlouvy o partnerství mezi městem Strakonice a Nadací Jihočeské 
cyklostezky, České Budějovice, jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce při rozvoji 
cyklistické dopravy v Jihočeském kraji  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené Smlouvy o partnerství 
 
5. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport, rozdělení fin. prostředků 
Usnesení č. 1021/2005 (123/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 8. 11. 2005  
II. Souhlasí  
s vyplacením finančních příspěvků pro sport: 
Duha Husot 
- ve výši 4.000,- Kč na zajištění pohárů a cen při 21. ročníku hokejbalového turnaje   
   uskutečněného ve dnech 19. – 20.11.05 na hřištích ZŠ Poděbradova a F. L. Čelakovského  
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 
- ve výši 3.000,- Kč na ceny pro turnaje (1.000,- Kč na každý níže uvedený turnaj): Dortový  
   turnaj (19. 11. 2005), Listopadový turnaj mladších žaček (26. 11. 2005), O strakonický  
   pohár – turnaj mladších žáků (10. 12. 2005) 
- ve výši 2.000,- Kč na  Vánoční turnaj minižactva (18. 12. 2005)  
Ekonomické služby BH 
- ve výši 2.000,- Kč na ceny pro mládež při 8. ročníku halového fotbalového turnaje, který  
   proběhne od listopadu 2005 do února 2006 ve strakonické sportovní hale pod názvem  
   Senioři a mládež proti drogám 
III. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku z prostředků grantu na tělovýchovu a sport: 
TJ Fezko Strakonice – vodní pólo 
IV. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků dle členské základny mládeže TJ a SK následovně: 
Balvani Strakonice 0,-- 
Basket klub Strakonice 32.040,-- 
Cyklo-Macner Strakonice 0,-- 
ČZ Strakonice 51.980,-- 
Dražejov 10.510,-- 
Fezko Strakonice 21.540,-- 
Fight Pro Strakonice 1.430,-- 
HC Strakonice 48.420,-- 
Karate Strakonice 48.950,-- 
Kumutors Strakonice 0,-- 
Otava Strakonice 540,-- 
Tenis klub Strakonice 1.430,-- 
SK JUDO 1990 Strakonice 6.770,-- 
SK KSKB Strakonice 0,-- 
SK Strakonice 1908 28.480,-- 
SKI-Klub Strakonice 5.340,-- 
Sokol 42.900,-- 
V. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků dle členské základny mládeže Basket klubu Strakonice, 
HC Strakonice a SK Strakonice 1908 po předložení potvrzení od STARZ, že nemají závazky 
vůči STARZ za mládež 
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6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1022/2005 (123/7) 
1) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 007, v č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, výměra bytu činí 36,10 m2,  č.b. 007, 
v č.p. 614, ul. Budovatelská. Strakonice s p. Škvárou Miroslavem, Husova, Strakonice. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru uzavřít se jmenovaným smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1023/2005 (123/7) 
3) Informace o bytech v ZŠ a MŠ ve Strakonicích 
I. Bere na vědomí 
informaci o obsazení bytů v ZŠ a MŠ ve Strakonicích 
 
Usnesení č. 1024/2005 (123/7) 
4) Jakub Schmitt, bytem Bezděkovská, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Jakubu Schmittovi, ul Bezděkovská k b.j. o vel. 
2+1, č.b. 5 v 1. patře domu po Anně Šímové 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 1025/2005 (123/7) 
5) Pan Ondřej Benedikt, Bezděkovská, Strakonice II – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Ondřeji Benediktovi, k b.j. o vel. 1+1, č.b. 016 v 4. 
patře domu po Jiřím Benediktovi 
II. Ukládá   
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 1026/2005 (123/7) 
7) Pan Michal Kopecký, bytem Husova, 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. 001, Husova  803, Strakonice, pro sl. Danielu Bubíkovou              
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody  
 
Usnesení č. 1027/2005 (123/7a) 
1)  Stavební úpravy ulice Strojařů, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi E.ON Distribuce a.s. a mezi Městem Strakonice, jejímž obsahem 
je převzetí práv a povinností ze stavebního povolení 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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Usnesení č. 1028/2005 (123/7a) 
2) Obnova a  nové  využití  Strakonického hradu pro  rozvoj cestovního ruchu  na Strakonicku   
-  výběrové  řízení na dodavatele  stavby  
I. Rozhodla   
omezit počet uchazečů (zájemců), kteří se přihlásili do výběrového řízení dle zákona č. 
40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen zákona) za účelem stanovení 
dodavatele  stavby „ Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR “. Výzvu k podání 
nabídky zašle Město Strakonice prostřednictvím  mandatáře – firmy LIMEX CB a.s., Praha 8, 
těmto zájemcům dle přidělených čísel uvedených v  Seznamu zájemců o účast v  užším řízení: 
Zájemci  :  
11. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, Strakonice 
  8. ARCHATT  PAMÁTKY s.r.o, V. Nezvala  68, Třebíč 
13. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
  4. KOČÍ   a.s., K  Lipám  132, Písek 
  1. REPAM – UL  s.r.o.,Špitálské nám 12, Ústí nad Labem 
II. Rozhodla 
odmítnout uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace (zájemců) dle přidělených čísel  
uvedených v seznamu  zájemců o účast v užším řízení zašle Město Strakonice prostřednictvím  
mandatáře – firmy LIMEX CB a.s., Praha 8, těmto zájemcům dle přidělených čísel uvedených 
v Seznamu zájemců o účast v užším řízení : 
Zájemci : 
2. PROTOM  Strakonice s.r.o, Písecká 290, Strakonice – porušen § 30 zákona, odstavec (2), 
bod c) - zájemce  předložil prokázání kvalifikace „ Výpisem  ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů“ vystaveným  29.07.2005 a ověřeným  03.08.2005 – starším než požadovaných 90 
dnů zákonem 
9. Ing. Jan Rychtář – Stavitelství, Bavorovská  85, Vodňany – v plném rozsahu chybí doklady 
dle zákona  - § 30. 
6. Chýle  s.r.o., Choceradská 2953/11, Praha 4 – porušen zákon v § 32, bod a) – nedoložen 
doklad , že  zájemce je schopen plnit své finanční závazky 
III. Rozhodla 
odmítnout uchazeče – omezení počtu uchazečů (zájemců) dle přidělených čísel uvedených 
v seznamu zájemců o účast v užším řízení zašle Město Strakonice prostřednictvím mandatáře 
– firmy LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, Praha 8, těmto zájemcům dle přidělených čísel 
uvedených v Seznamu zájemců o účast v užším řízení : 
Zájemci  :  
3.  UNISTAV  a.s.,  Příkop  6, Brno – město 
5.  Stavební podnik Klatovy a.,s., Dragounská  7, Klatovy  
7.  BERGER  BOHEMIA  a.s., Klatovská   410, Plzeň 
10. STAVOSPOL  CZ s.r.o., Těšovice   59, Husinec 
12. ALVA   s.r.o.,Nám. Dr. Theurera  202, Příbram II 
 
7. Delegace na mezinár. festival v Humenném – Slovensko ve dnech 19. – 20.11.05                                       
Usnesení č. 1029/2005 (123/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s účastí zástupců města na mezinárodním hudebním festivalu zdravotně postižených, který se 
uskuteční ve dnech 19. a 20. listopadu 2005 v Humenném (Slovensko). Delegaci města budou 
tvořit zástupci, kteří se podílejí na pořádání festivalu Salve Vita, Salve Caritas – PhDr. Ivana 
Říhová, Jan Šouc (řidič), Petr Šulista a PhDr. Miroslav Špecián. 
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8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na akci:„Cyklostezka Podskalí, Strak.“ 
Usnesení č. 1030/2005 (123/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2005 číslo 265/2005, na akci s názvem „Cyklostezka Podskalí, 
Strakonice“, mezi městem Strakonice a Státním fondem dopravní infrastruktury. Finanční 
podpora je ve výši 4.084.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
Rada města po projednání 
I)  Přidělení náhradního bytu v  návaznosti na rozsudek OS : 
Usnesení č. 1031/2005 (123/12) 
1. Ladislav Karvánek Husova  Strakonice  
I. Rozhodla 
v souladu s rozsudkem KS v ČB č.j.7 Co 2716/2000 – 24 přidělit Ladislavu Karvánkovi nyní 
bytem Husova Strakonice, náhradní byt v ulici Budovatelská 614/I Strakonice o vel 1+1 I. 
kategorie č.b. 008 ve III. nadzemním podlaží. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru města Strakonice vyzvat jmenovaného k  uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu. TS s.r.o v  případě, že ze strany jmenovaného nedojde k  uzavření smlouvy 
o nájmu náhradního bytu, podat návrh na vyklizení k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
II)  Výpověď nájmu z  bytu : 
Usnesení č. 1032/2005 (123/12) 
1. Miroslav a Květa Šípkovi, bytem Na Ohradě Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem bytu Miroslavu Šípkovi a Květě Šípkové,Na Ohradě  Strakonice  o velikosti 
3+1 I. kategorie č.b. 077 v 11.patře domu, v  návaznosti na §711 odst.1 písm.d) o.z.      
II. Ukládá 
TS s.r.o učinit potřebná opatření k podání návrhu žaloby k OS ve Strakonicích na výpověď z  
nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1033/2005 (123/12) 
2. Milan Poklop a Regina Poklopová, bytem Tovární Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem bytu Milanu a Regině Poklopovým , Tovární Strakonice o velikosti 2+1 
I.kategorie č.b.05 ve 3.nadzemním podlaží, v  návaznosti na § 711 odst.1 písm.d) o.z. 
II. Ukládá 
TS s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu žaloby k  OS ve Strakonicích na výpověď 
z  nájmu bytu. 
 
III)  Nájem bytu doba určitá : 
Usnesení č. 1034/2005 (123/12) 
1. Jolana Bledá, Jan Bledý, bytem Budovatelská Strakonice 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou 
II. Ukládá 
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TS Strakonice s.r.o dle usnesení RM a to: 
a)při neprodloužení NS na dobu určitou v  případě, že nedojde k  dobrovolnému vyklizení 
bytu do 30 dnů od ukončení NS, t,j, do 30. listopadu, podat návrh k  soudu na vyklizení bytu 
Jolaně a Janu Bledým, bytem Budovatelská Strakonice o velikosti 2+1, I. kategorie č.b.A 04 
v  přízemí domu. 
b)dochází k automatickému prodloužení NS o další 1 rok 
 
IV.  Návrh na odpis pohledávek : 
Usnesení č. 1035/2005 (123/12) 
1. Marie Šámalová Heydukova Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 1 587,- Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1036/2005 (123/12) 
2. Jana Polanová Tovární Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 16 812,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1037/2005 (123/12) 
3. Miroslav Štrobl Zvolenská  Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 11 358,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa byt. 
hospodářství, jako nevymožitelnou částku. 
  
Usnesení č. 1038/2005 (123/12) 
4. Miloslav Jíleček Husova Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku  ve výši 44 613,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa byt. 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1039/2005 (123/12) 
5. Jiřina Kuběnková Zvolenská Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 120 548,- Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1040/2005 (123/12) 
6. Jiřina Konopková  Tovární Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 52 865,-Kč  z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa byt. 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1041/2005 (123/12) 
7. Jiří Brázda U Řepické zastávky Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 37 526,-Kč a pohledávku ve výši  19 733,- Kč  z  účetní evidence 
TS Strakonice, správa byt. hospodářství, jako nevymožitelnou.  
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Usnesení č. 1042/2005 (123/12) 
8. Iveta Vojáková 1.máje Strakonice 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 63 793,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa byt. 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1043/2005 (123/12) 
9. Vladimír Mráz Na Ostrově Strakonice – nebytový prostor 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 102 237,-Kč z účetní evidence TS Strakonice s.r.o, správa byt. 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
 
Usnesení č. 1044/2005 (123/12) 
I. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o 
a) zajistit odpisy pohledávek v účetnictví TS Strakonice s.r.o u výše uvedených bodů č. 1.- 3.  
b) body 4. – 9. předložit ke schválení nejbližšímu ZM 
 
10. Jednota K.H. Borovského – finanční příspěvek 
Usnesení č. 1045/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- na činnost Jednotě K.H. Borovského u 
příležitosti 130. výročí založení této Jednoty. Bude hrazeno z položky kultura 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


