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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 127. jednání Rady města Strakonice 
konané 21.12. 2005 v kanceláři starosty 

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

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    PhDr. Říhová 
 
Program: 
1. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s TS Strakonice s.r.o., pro  
    odběrné místo :  
    A) č. 70065-904  Hrad – obřadní síň a reprezentační prostory 
                Usnesení č. 1165/2005 
    B) č. 70001-1-0  Na Stráži 137 
                Usnesení č. 1166/2005 
    C) č. 70001-744-0 Mlýnská – plocha 
                Usnesení č. 1167/2005 
    D) č. 70001-5-0 Velké náměstí 3. 
                Usnesení č. 1168/2005 
    E) č. 70001-4-0 Velké náměstí 2. 
                Usnesení č. 1169/2005 
    F) č. 70001-2-0 Na Stráži 137. 
                Usnesení č. 1170/2005 
    G) č. 70001-305-0 Sokolovská – hasiči  
                Usnesení č. 1171/2005 
    H) č. 70011-1501-0 Dražejov – Hasičská zbrojnice 
                Usnesení č. 1172/2005 
    CH) č. 70066-1835-0 Př. Ptákovice – Hasičská zbrojnice 
                Usnesení č. 1173/2005 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                Usnesení č. 1174/2005 
3. Uvolnění prostředků z kapitoly „Projekty“ na projekt „Revitalizace zeleně v lokalitě   
    Podskalí“ 
                Usnesení č. 1175/2005 
4. Rozpočtová opatření č. 123 - 132 
                Usnesení č. 1176/2005 
5. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport 
                Usnesení č. 1177/2005 
6. Majetkové záležitosti 
                                  Usnesení č. 1178/2005 – 1221/2005 
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7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM a.s 
                Usnesení č. 1222/2005 
8. Projektová dokumentace cyklostezky Strakonice – Radošovice 
                Usnesení č. 1223/2005 
9. Svazek obcí Strakonicka – členské příspěvky 
                Usnesení č. 1224/2005 
10. ZŠ Dukelská – nákup DDHM a softwaru 
                Usnesení č. 1225/2005 
11. MŠ A.B.Svojsíka – nákup DDHM 
                Usnesení č. 1226/2005 
12. Azylový dům – prodloužení ubytování 
                Usnesení č. 1227/2005 
13. Dodatek k rámcové kupní smlouvě na renovování kazet do laserových tiskáren s fa.   
      ATEN s.r.o. 
                Usnesení č. 1228/2005 
14. Zápis z 9. jednání Komise pro kulturu a CR 
                Usnesení č. 1229/2005 
15. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2005 na   
      akci: „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ 
                Usnesení č. 1230/2005 
16. Dohoda o výsadbě zeleně s J. Matulkou - RK, Písek  
                Usnesení č. 1231/2005 
17. MěKS – navýšení finanč. prostředků na projekt rekonstrukce MěDK 
                Usnesení č. 1232/2005 
18. TS s.r.o. – správa byt. hospodářství – vyklizení bytu 
                Usnesení č. 1233/2005 
19. MŠ Čtyřlístek – nákup DDHM 
                Usnesení č. 1234/2005 
20. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 1235/2005 
21. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem  
                Usnesení č. 1236/2005 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   127. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s TS Strakonice s.r.o., 
pro odběrné místo :  
A) č. 70065-904  Hrad – obřadní síň a reprezentační prostory 
Usnesení č. 1165/2005 (127/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70065-904  Hrad – obřadní síň a reprezentační prostory. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
B) č. 70001-1-0  Na Stráži 137 
Usnesení č. 1166/2005 (127/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70001-1-0 Na Stráži 137. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
C) č. 70001-744-0 Mlýnská – plocha 
Usnesení č. 1167/2005 (127/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70001-744-0 Mlýnská – plocha. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
D) č. 70001-5-0 Velké náměstí 3 
Usnesení č. 1168/2005 (127/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70001-5-0 Velké náměstí 3. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
E) č. 70001-4-0 Velké náměstí 2 
Usnesení č. 1169/2005 (127/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
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vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70001-4-0 Velké náměstí 2. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
F) č. 70001-2-0 Na Stráži 137 
Usnesení č. 1170/2005 (127/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, s.r.o. pro odběrné místo č. 
70001-2-0 Na Stráži 137. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
G) č. 70001-305-0 Sokolovská – hasiči  
Usnesení č. 1171/2005 (127/27) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, spol. s r.o. pro odběrné místo 
č. 70001-305-0  Sokolovská - hasiči. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
H) č. 70011-1501-0 Dražejov – Hasičská zbrojnice 
Usnesení č. 1172/2005 (127/28) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, spol. s r.o. pro odběrné místo 
č. 70011-1501-0 Dražejov – Hasičská zbrojnice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
CH) č. 70066-1835-0 Př. Ptákovice – Hasičská zbrojnice 
Usnesení č. 1173/2005 (127/29) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku Technickými službami Strakonice, spol. s r.o. pro odběrné místo 
č. 70066-1835-0 Přední Ptákovice – Hasičská zbrojnice . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých    
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1174/2005 (127/30) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 



 5

s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 
a) 6. ledna 2006 – 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) 24. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba - pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, 
Želivského 291 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 2,00 hodin 
následujícího dne. 

 
3. Uvolnění finanční částky z kapitoly „Projekty“ na projekt „Revitalizac e zeleně  
  v lokalitě Podskalí“ 
Usnesení č. 1175/2005 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uvolněním částky 300 000,- Kč z kapitoly „Projekty“ na zpracování projektu „Revitalizace 
zeleně v lokalitě Podskalí“ za účelem zpracování projektové dokumentace firmou Ing. Jan 
Machovec, Nádražní, Lednice na Moravě. 
 
4. Rozpočtová opatření č. 123 - 132 
Usnesení č. 1176/2005 (127/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
navýšení  o: 
RO č. 123  ve výši  52 318,-  Kč 
Grant KÚ na projektovou dokumentaci k výstavbě ochranné hráze v zastavěném území města 
Strakonice 
RO č. 124  ve výši  20 000,- Kč  
Příspěvek KÚ na propagační materiály města Strakonice. Příspěvek bude využit na náklady 
související s realizací projektu. 
RO č. 125 ve výši 15 000,- Kč 
Příspěvek na „Václavskou pouť ve Strakonicích“. Příspěvek bude využit na náklady 
související s realizací projektu.   
RO č. 126 ve výši 25 000,- Kč 
Dotace KÚ  na realizaci projektu „Když se řekne tolerance“. 
RO č. 127 ve výši 7 000,- Kč 
Navýšení výdajů na opravu varovného informačního systému obyvatelstva  VISO 2000. 
Rozpočtové opatření bude v příjmech kryto z přeplněných poplatků za psy. 
RO č.  128  ve výši  72 480,-   Kč 
Grant KÚ na  akci „Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské“ 
RO č. 129  ve výši  60 960,- Kč  
Grant KÚ na nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky SDH. 
RO č. 130 ve výši  150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků  ve výdajích odboru ŽP – z černých skládek na zeleň.  
I. Doporučuje ZM 
schválit 
RO č. 131 ve výši  525 380,- Kč 
Dotace na výkon státní správy – na činnost odborného lesního hospodáře. 
RO č. 132 ve výši  - 2 602 000,- Kč 
Snížení dotace  pro rok 2005 na akci  DD Lidická 189. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s navýšením rozpočtu o rozpočtová opatření , která by byla vyšší než 250 tis. Kč.      
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- případné dotace, které by ještě město obdrželo do konce roku 2005  
Tato  budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva v r. 2006 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 123 -130  provést a č. 131 a 132  předložit do ZM 
 
5. Zápis z komise pro tělesnou výchovu a sport 
Usnesení č. 1177/2005 (127/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 6. 12. 2005 
II. Souhlasí 
s vyplacením finančních příspěvků pro sport: 
Okresní sdružení ČSTV 
- ve výši 15.000,- Kč na zorganizování Vyhlášení sportovců okresu roku 2005 
HC Strakonice 
- ve výši 10.000,- Kč na pronájem ledové plochy při vánočním turnaji O pohár Romana  
   Turka, který se uskuteční ve dnech 27. – 28. 12. 2005 ve Strakonicích 
III. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku pro sport: 
ZO Strakonice – chovatelé poštovních holubů -  na ceny závodní sezony 2005 
IV. Souhlasí 
s vyplacením finančních příspěvků z prostředků grantu na tělovýchovu a sport: 
Basketbalový klub Strakonice 
- ve výši 12.000,- Kč na nákup míčů pro děti 
- ve výši 5.000,- Kč na zorganizování Vánočního turnaje dětí 1992 – 1994, který se uskuteční  
   ve dnech 27. – 29. 12. 2005 ve sportovní hale – STARZ ARÉNA 
TJ Fezko Strakonice 
- ve výši 27.000,- Kč na oplocení areálu Sádky ve Strakonicích 
 
6. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 1178/2005 (127/4) 
Rada města po projednání 
1) Miroslav Petlička , Šumavská, Strakonice – žádost o snížení ceny nájmu 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny nájmu u nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Miroslavem Petličkou, Šumavská, Strakonice.  
 
Usnesení č. 1179/2005 (127/4) 
2) Vyjádření k převodu majetku církve na Město Strakonice – informace ceny opravy  
I. Bere na vědomí 
stanovisko majetkové komise týkající se  převodu majetku z církve na město Strakonice. 
 
Usnesení č. 1180/2005 (127/4) 
3) Pozemek p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice – pronájem pozemku 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice za účelem využívání pozemku jako 
zahrádky 

- paní Janě Jílkové, Na Ohradě, Strakonice, pozemek o výměře cca 430 m2 za cenu 
400,- Kč/rok 
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- manželům Zdeňce a Matěji Kišovým, Bezděkovská, Strakonice, pozemek o výměře 
cca 260 m2  za cenu 400,-Kč/rok 

- panu Mgr. Ing. Luďkovi  Lávičkovi, Na  Ohradě,  Strakonice,  pozemek  o  výměře  
cca 370 m2  za cenu 400,- Kč/rok  

- manželům Heleně a Karlovi Bergerovým, Stavbařů, Strakonice, pozemek o výměře 
cca 380 m2  a cca 370 m2   za cenu 800,- Kč/rok  

Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
Usnesení č. 1181/2005 (127/4) 
4) Dlouhodobý pronájem pozemků p.č.  1248/6 1311/3, 1224/13 v k.ú. Strakonice  
I. Souhlasí 
s dlouhodobým pronájmem pozemku p.č. 1248/6, 1311/3, 1224/13 v k.ú. Strakonice v lokalitě 
Křemelka, jež je určen k sportovním a rekreačním aktivitám o výměře cca 3.170 m2  
společnosti GARANTSTAV ST , s.r.o., Žerotínova 483/I, České Budějovice za cenu 40,- 
Kč/m2 /rok na dobu určitou 30-ti let , za účelem vybudování polyfunkční  sportovní haly.  
 
Usnesení č. 1182/2005 (127/4) 
5) Využití  NP v objektu čp. 47 Velké náměstí  
I. Souhlasí  
s tím, aby Technické služby s.r.o. jako správce objektu čp. 47 na Velkém náměstí ve Strak 
zajistily ukončení parkování v suterénních prostorách výše uvedeného domu.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem suterénních prostorů  v objektu čp. 47 Velké náměstí, St. 
 
Usnesení č. 1183/2005 (127/4) 
6) Strakonice hrad – komunikace a parkoviště, stavební objekty SO 09 – SO 12.  
I. Souhlasí  
s tím, že  k předložení nabídkové ceny na realizaci stavby SO 09 – SO 12 bude vyzvána pouze 
firma Strabag a.s., a to s tou podmínkou, že jednotkové ceny oceněných prací budou totožné 
s jednotkovými cenami na akci „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu. 
 
Usnesení č. 1184/2005 (127/4) 
7) Návrh na vyhlášení zakázky: realizace stavby: „Prodloužení vodovodu, Strakonice, 
Podsrp“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Prodloužení vodovodu, Strakonice, 
Podsrp“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., O.Z., direkce 61, Č. Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, Písek 
2. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice  
3. ZNAKON, a.s., Sousedovice, Strakonice 

II. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen Bc. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
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3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Zdeněk Nikodém 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1185/2005 (127/4) 
8) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem NP o výměře 50 – 60 m2 v tribuně ZS Strakonice.  
 
Usnesení č. 1186/2005 (127/4) 
9) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.4.1994 mezi městem Strakonice 
a Ing. Vítem Čenovským – AUTOSLUŽBY MANA s.r.o. STRAKONICE na pronájem NP 
v objektu Sokolovská 38 ve Strakonicích, jehož předmětem bude: 
a)  ukončení účinnosti  dodatku č. 4 ze dne 20.3.2003 k výše uvedené nájemní smlouvě  
b) stanovení závazku nájemce hradit 4x ročně vždy v termínu k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10.  zálohy 
na odběr tepla ve výši 2.500,- Kč v pronajatém NP, závazek pronajímatele provést  1x ročně,  
vždy během měsíce ledna každého kalendářního roku,  vyúčtování nákladů na spotřebované 
teplo za předchozí kalendářní rok.  
Dodatek bude uzavřen s účinností od 1.1.2006, nájemce uhradí před podpisem dodatku částku 
stanovenou pronajímatelem  za skutečně odebrané teplo v období listopad - prosinec 2005, 
zároveň uhradí  zálohu na topení na I. čtvrtletí r. 2006.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 1187/2005 (127/4) 
10) Žádost o povolení stavebních úprav  
I. Souhlasí 
s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru pronajatém p. Břetislavu Turnerovi, 
bytem Kosmonautů, Strakonice, v objektu Kosmonautů 1266, Strakonice (kulturní zařízení U 
Mravenčí skály), tak jak jsou uvedeny v příloze  (žádost p. Turnera). Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
Usnesení č. 1188/2005 (127/4) 
11) Uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního řadu na akci 
,,Odkanalizování obcí Starý a Nový Dražejov -  I. a II. etapa výstavby “  s majiteli pozemků 
dotčených touto stavbou. Úplata za zřízení věcného břemene činí 5,- Kč za 1m2 plochy 
ochranného manipulačního pruhu. Vlastníkům pozemků bude dále uhrazeno nájemné za 
užívání pozemků po dobu  realizace této  stavby ve výši  7,-  Kč za m2  a rok . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
Usnesení č. 1189/2005 (127/4) 
12) Josefa Vrzáková, bytem Čelakovského, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu 
bytu 
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I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Josefa Vrzáková. 
 
Usnesení č. 1190/2005 (127/4) 
13) Jana Johanesová, bytem Zvolenská, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu 
bytu 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Jana Johanesová. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat potvrzení o zániku společného nájmu bytu a vypracovat dodatek, 
který bude upravovat trvání pracovně právního poměru v ZŠ F. L. Čelakovského.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 1191/2005 (127/4) 
14) Kateřina Jirků, bytem Stavbařů, Strak. – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí  Kateřina Jirků. 
 
Usnesení č. 1192/2005 (127/4) 
15) Miluše Šroubová, bytem  5. května, Str. – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí  Miluše Šroubová. 
 
Usnesení č. 1193/2005 (127/4) 
16) Kateřina Scheinostová, bytem Klostermannova, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Kateřině Scheinostové,  ul Klostermannova k b.j. o 
vel. 2+1, č.b. 004 v 1. patře domu po Josefu Žáčkovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru, byt. úseku, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 1194/2005 (127/4) 
17) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 024, v č.p. 988, ul. Ellerova,  Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (výměra bytu činí 27,10 m2), b. 024, v č.p. 
988, ul. Ellerova, Strakonice s p. Jiřím Kubátem, bytem Kosmonautů, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou v návaznosti na trvání pracovně právního poměru 
k TS Strakonice, s.r.o. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru uzavřít se jmenovaným smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1195/2005 (127/4) 
18) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o, místo plnění: Hrad č.p.1, Str 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1196/2005 (127/4) 
19) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o, místo plnění: Hrad č.p.1, Str 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1197/2005 (127/4) 
20) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o, místo plnění: Stavbařů č.p. 
213, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1198/2005 (127/4) 
21) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o, místo plnění: Palackého 
náměstí, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1199/2005 (127/4) 
22) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o, místo plnění: Otavská, Nový 
Dražejov, myslivna, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1200/2005 (127/4) 
23) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem 
vodohospodářského majetku, Technické služby Strakonice, s.r.o., místo plnění: Hrad č.p.1, St 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
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Usnesení č. 1201/2005 (127/4) 
24) Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro 
veřejnou potřebu objektů v majetku města Strakonice. Celková měsíční záloha  na vodné a 
stočné činí celkem 14.220 ,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1202/2005 (127/4a) 
1) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle KN 320/1 
v k.ú. Př. Ptákovice na pozemek p.č. dle KN 320/311 v k.ú. Přední Ptákovice vše v majetku 
města Strakonice z důvodu novostavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 320/311 v k.ú. 
Př. Ptákovice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice na pozemek p.č. dle KN 320/311 v k.ú. Přední Ptákovice vše v  majetku 
města Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1203/2005 (127/4a) 
2) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemků v majetku města Str. p.č. dle KN 320/1, 
p.č. dle KN 320/70 a p.č. dle KN 320/311 vše v k.ú. Př. Ptákovice z důvodu novostavby 
rodinného domu na poz. p.č.dle KN 320/311 v k.ú. Př. Ptákovice. Žadatel: Petr a Jitka 
Lukešovi, Hraniční, Str. 
I. Souhlasí 
s uložením elektropřípojky, plynové, kanalizační  a vodovodní přípojky na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 320/70 a p.č. dle KN 320/311 vše 
v k.ú. Přední Ptákovice  pro připojení novostavby RD na pozemku p.č. dle KN 320/311 v k.ú. 
Přední Ptákovice, dle sazebníku. Investorem akce jsou  Petr a Jitka Lukešovi, Hraniční,  Strak. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
Usnesení č. 1204/2005 (127/4a) 
3) Žádost o povolení (dlouhodobě používaného) sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes 
pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek 
žadatele p.č. dle KN 320/303 v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu umožnění vjezdu na pozemek 
zahrady. Žadatel: Jaroslava Mráčková, Přední Ptákovice č.p. ,Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická přes pozemek p.č. dle 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 320/303 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1205/2005 (127/4a) 
4) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Dubovci přes pozemek p.č. dle KN 491/4 
v k.ú. N. Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 11 v k.ú. N. Str. Žadatel: SR SOFT, 
s.r.o., Bezděkovská 30,  Str. V zastoupení: Ing. Pavel Bláha, Písecká, Str. 
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I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Na Dubovci přes pozemek p.č. dle 491/4 v k.ú. Nové 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 11 v k.ú. Nové Strakonice. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1206/2005 (127/4a) 
5) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
439/1 ul. Prof. Skupy v k.ú. Strakonice. Žadatel: Vladimír a Renata Kadlecovi, Dr. Jiřího 
Fifky, Strakonice. V zastoupení: Ing. Pavel Bláha,  Písecká, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 439/1 v k.ú. Strakonice pro připojení rekonstruovaného RD na pozemcích žadatele p.č. 
dle KN st. 837 a p.č. dle KN 437/19 vše v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce 
jsou  Vladimír a Renata Kadlecovi, Dr. Jiřího Fifky, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1207/2005 (127/4a) 
6) Informace o realizaci majetku státu. 
I. Nesouhlasí  
s převodem pozemku parc.č. 35 a parc.č. 1115 v k.ú. Modlešovice z vlastnictví ČR do 
vlastnictví žadatelů. 
 
Usnesení č. 1208/2005 (127/4a) 
7) Alice Račková, Bezděkovská 77 - žádost o souhlas s výměnou kuchyňské linky v bytě č. 1 
v domě č.p. 77 v ul. Bezděkovská.  
I. Souhlasí  
s výměnou kuchyňské linky v bytě č. 1 v domě č.p. 77 v ul. Bezděkovská na vlastní náklady 
žadatele paní Alici Račkové. 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. 1209/2005 (127/4a) 
8) Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 3000046109 – pojištění DD Lidická. 
I. Souhlasí  
uzavřením dodatku č.15 s pojišťovnou Kooperativa a.s. k pojistné smlouvě č. 3000046109 na 
pojištění živelné nově vybudovaného DD v ul. Lidická do výše 22.142,-Kč v termínu od 
22.12.2005.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.15.  
 
Usnesení č. 1210/2005 (127/4a) 
9) Vybudování vestaveb v domech č.p. 60,61,44 v ul. Bezděkovská č.p. 43,42,41 v ul. Dukelská 
a č.p. 40 a 39 v ul. Školní - žádost o vydání souhlasu se zahájením prací na ohlášení. 
I. Souhlasí  
se zahájením prací na ohlášení (vyklízení navážky z půdních prostor) v souvislosti 
s výstavbou půdních bytů v domech č.p. 60,61,44 v ul. Bezděkovská, č.p. 43,42,41 v ul. 
Dukelská a č.p. 40 a 39 v ul. Školní.  
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Usnesení č. 1211/2005 (127/4a) 
10 ) Uvolněná  tzv. startovací b.j. 1+1, č.b. 013, v č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, (výměra bytu činí 56,20 m2),  č.b. 013, 
v č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II s pí Danou Šíslovou, Ellerova, Strakonice. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru uzavřít se jmenovaným smlouvu o nájem předmětného bytu a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1212/2005 (127/4a) 
11) Jana Kutrová, Bezděkovská, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 28.12.2003 uzavřené mezi městem Strakonice a paní 
Janou Kutrovou, Bezděkovská, Strakonice dohodou k 31.12.2005. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
17,5 m2  za účelem umístění a užívání vlastní plechové garáže.  
 
Usnesení č. 1213/2005 (127/4a) 
12) Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62 – žádost o změnu 
termínu platby dle smlouvy o nájmu 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2004, uzavřené mezi městem Strakonice 
a Českou spořitelnou, a.s., týkající se změnu termínu platby nájemného a to nově vždy do 
10.1. a 10.7. 
II. Souhlasí 
s prominutím poplatku z prodlení, když platba bude uhrazena Českou spořitelnou a.s. do 
10.1.2006. Současně pověřuje starostu podpisem předmětného dodatku. 
             
Usnesení č. 1214/2005 (127/4a) 
13) Helena Šťastná, Hrnčířská, Strakonice – žádost o projednání přijatelnější výše nájemného 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny nájmu dohodou 
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 23.3.1998, dohodou 31.12.2005 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části 171/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8 m2  . 
 
Usnesení č. 1215/2005 (127/4a) 
14) Petra Hejtmánková, Stavbařů, Strakonice – žádost o stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
stavební úpravou v bytě Stavbařů 208, Strakonice, spočívající ve vybourání částí dvou 
navazujících stěnových nosných panelů, které umožní protažení stávající kuchyňské linky a 
zvětšení celého prostoru. Součástí úprav bude také vyříznutí okna do příčkového  panelu, 
které umožní přímé prosvětlení a provětrání kuchyňského koutu přes obývací pokoj. 
Vyříznuté okno bude opatřeno v úrovni parapetu pultem. Stavební úpravy budou provedeny 
na vlastní náklady žadatelky paní Petry Hejtmánkové, Stavbařů 208, 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. 
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Usnesení č. 1216/2005 (127/4a) 
15) Jaroslav Bečvář, Řepice, Strakonice – pronájem  pozemků – vyhlášení záměru  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 195/5 o výměře 121 m2 v k.ú. Hajská  
s časovým omezením. 
 
Usnesení č. 1217/2005 (127/4a) 
16) Plakátovací plochy  - RENGL s.r.o. 
I. Trvá 
na usnesení Rady města číslo 872/2004 a usnesení číslo 1012/2005.  
 
Usnesení č. 1218/2005 (127/4a) 
18)  Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 
1. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu 384,  
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou 49 
5. Ing. Zdeněk Kašpar, sídl. Míru 281, Volary 
6. Radek Kuberna Pracejovice 47 
7. Eva Jirsová, J. Malého 2274, Písek 
8. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, Sušice 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 
1. Ing. Pavel Vondrys 
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing Jana Narovcová 
Náhradníci : paní Zdeňka Tomšovicová, Ing. Jan Tůma, Ing. Ondřej Feit, Ing.Zdeněk Raffel, 
Ing. Tatiana Šamanková,  
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1219/2005 (127/4a) 
19)  Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 
1. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu 384,  
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou 49 
5. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33 
6. Josef Berger, Nihošovice 89, Volyně  
7. Petr Rokyta, Pracejovice V holi 60 
8. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, Sušice 
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II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 
1. Ing. Pavel Vondrys 
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing Jana Narovcová 
Náhradníci : paní Zdeňka Tomšovicová, Ing. Jan Tůma, Ing. Ondřej Feit, Ing.Zdeněk Raffel,  
Ing. Tatiana Šamanková,  
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 1220/2005 (127/4a) 
20) Obnova a  nové  využití  Strakonického hradu pro  rozvoj cestovního ruchu  na 
Strakonicku   -  výběrové  řízení na dodavatele  stavby  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku stavby „Obnova a  nové využití Strakonického 
hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku“ . 
Pořadí firem a cena včetně DPH: 
1. JIHOSPOL a.s.  Strakonice                           24 571 151,- Kč 
2. PRIMA   a.s.  Strakonice                               24 833 194,- Kč 
3. KOČÍ  a.s.  Písek                                           25 865 133,- Kč 
4. ARCHATT  PAMÁTKY s.r.o, Třebíč          22 967 745,- Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou JIHOSPOL a.s.  Strakonice, za cenu  24 571 151,- Kč 
včetně DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1221/2005 (127/4a) 
21)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s Českobudějovickými pozemními stavbami spol. 
s.r.o. – ZŠ Povážská Strakonice  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a společností 
Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o., České Budějovice, Žižkova 12, IČ 14502992, 
na realizaci díla - ZŠ Povážská Strakonice, přičemž předmětem tohoto dodatku je následující : 
Část předmětu díla „Demolice stávajícího objektu na parcele č. st. 553 v  k.ú. Přední 
Ptákovice (objekt A)“ specifikovaná v  projektové dokumentaci stavby zpracované firmou AR 
18 Němec Žilka architekti, projektové sdružení architektů, Praha z 01/2003 bude dle dohody 
smluvních stran provedena samostatně nezávisle na provedení ostatních částí díla a to dle 
„Rozhodnutí nařízení odstranění stavby“vydané Městským úřadem Strakonice. 
Výše specifikovaná část díla bude provedena v  termínech:  

− zahájení: 22.12.2005 
− dokončení: 15.2.2006 

Cena za provedení výše specifikované části díla je stanovena na celkovou výši 1 190 224,- Kč 
bez DPH .  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
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7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM a.s 
Usnesení č. 1222/2005 (127/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Tato smlouva je 
uzavřena se společností EKO-KOM a.s. a navazuje na předchozí Smlouvu o zajištění 
zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy 
 
8. Projektová dokumentace cyklostezky Strakonice – Radošovice 
Usnesení č. 1223/2005 (127/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zpracování projektové dokumentace cyklostezky Strakonice – Radošovice 
II. Souhlasí 
s převedením finančních prostředků ve výši 43 500,- Kč k dofinancování dotace z dotačního 
titulu Program obnovy venkova za účelem zpracování projektové dokumentace cyklostezky 
Strakonice – Radošovice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit převedení finančních prostředků ve výši 43 500,- Kč z kapitoly odboru 
rozvoje Rozvoj – program  obnovy venkova na účet Svazku obcí Strakonicka   
 
9. Svazek obcí Strakonicka – členské příspěvky 
Usnesení č. 1224/2005 (127/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením částky 7 984,- Kč jako druhé části členského příspěvku za rok 2005 Svazku obcí 
Strakonicka 
II. Souhlasí  
s vyplácením členského příspěvku Svazku obcí Strakonicka ve výši 15 968,- Kč každý další 
kalendářní rok 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit převedení finanční částky ve výši 7 984,- Kč z kapitoly odboru rozvoje 
Rozvoj – program  obnovy venkova na účet Svazku obcí Strakonicka  
 
10. ZŠ Dukelská – nákup DDHM a softwaru 
Usnesení č. 1225/2005 (127/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem DDHM pro ZŠ Dukelská – keramická pec včetně příslušenství v ceně do 49.000,- 
Kč, hlína a glazury pro činnost pece v ceně do 13.000,- Kč, 2 ks náhlavní sada pro školitele 
v ceně do 30.000,- Kč, 3 ks počítačů včetně SW (Win XP a MS Office) v ceně do 32.000,- 
Kč, tiskárna laser černobílá v ceně do 7.000,- Kč a multifunkční zařízení v ceně do 13.000,- 
Kč (scanner, laserové tiskárna a kopírka). Celková částka do 144.000,- Kč bude hrazena 
z příjmu za školení v rámci SIPVZ. 
 
11. MŠ A.B.Svojsíka – nákup DDHM 
Usnesení č. 1226/2005 (127/9) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s nákupem ručního tyčového mixeru ve výši do 20.000,- Kč pro školní jídelnu MŠ A.B. 
Svojsíka. Úhrada bude provedena z rezervního fondu. 
 
12. Azylový dům – prodloužení ubytování 
Usnesení č. 1227/2005 (127/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jiřiny Parkánové, paní Ivety Danovové  a  
paní Zdeny Švecové na dobu určitou od 1. 1. 2006 do  28. 2. 2006  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatky ke smlouvě o nájmu bytu  
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem dodatků ke smlouvám o ubytování  
 
13. Dodatek k rámcové kupní smlouvě na renovování kazet do laserových tiskáren s fa.   
   ATEN s.r.o. 
Usnesení č. 1228/2005 (127/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. 1/2005 mezi městem Strakonice a 
firmou ATEN, s.r.o. na renovaci kazet do laserových tiskáren, faxů a kopírek. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění 
 
14. Zápis z 9. jednání Komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 1229/2005 (127/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání Komise pro kulturu a CR. 
II. Souhlasí 
s ukončením působení p. Jiřího Šorny v Komisi pro kulturu a cestovní ruch – je to na vlastní 
žádost. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 3.000,-- pro Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice na 
pronájem sálu při akci „Vánoční koncert pěveckých sborů“, který se uskuteční 21. 12. 2005 v 
MěDK. 
IV. Bere na vědomí 
stanovisko Stavebního úřadu ve Strakonicích, který bude žádost pana Milana Doubravy 
z Modlešovic na umístění 3m sochy v modlešovickém katastru, posuzovat jako drobnou 
stavbu a nebude zde povinnost platit žádný poplatek za stavební řízení. 
 
15. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok        
   2005 na akci: „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ 
Usnesení č. 1230/2005 (127/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 162/2005/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 číslo 162/2005, na akci 
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s názvem „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“, mezi městem Strakonice a Státním fondem 
dopravní infrastruktury, Praha 9 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného dodatku.  
 
16. Dohoda o výsadbě zeleně s J. Matulkou - RK, Písek  
Usnesení č. 1231/2005 (127/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podpisem dohody o výsadbě zeleně mezi městem Strakonice a Janem Matulkou, Na 
Pakšovce, Písek ( JM-Realitní kancelář, Velké nám. 2, Písek) 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody 
 
17. MěKS – navýšení finanč. prostředků na projekt rekonstrukce MěDK 
Usnesení č. 1232/2005 (127/24) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s navýšením finančních prostředků o 166.600,- Kč, na úhradu projektu městského domu 
kultury, z  prostředků města určených na projekty. 
 
18. TS s.r.o. – správa byt. hospodářství – vyklizení bytu 
Usnesení č. 1233/2005 (127/25) 
Rada města po projednání 
Nájemní smlouva – doba určitá: 
Lenka Krausová bytem Velké náměstí Strakonice 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Lence Krausové, bytem Strakonice Velké náměstí č.b.004, I. 
kategorie s příslušenstvím,  ve III. nadzemním podlaží. 
II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu na vyklizení předmětného bytu. 
 
19. MŠ Čtyřlístek – nákup DDHM 
Usnesení č. 1234/2005 (127/26) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem vysavače pro MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410 ve výši do 2.500,- Kč. Úhrada bude 
provedena ze stávajícího rozpočtu mateřské školy. 
 
20. Majetkové záležitosti   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1235/2005 (127/4a) 
17)  Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům : 
1. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice Na břehu   
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65 Protivín 
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56 Drhovle 
4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice n Volyňkou  
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5. Jaroslav Kuberna Pracejovice  
6. Josef Berger, Nihošovice, Volyně 
7. Petr Bednařík, Strakonice Obránců míru  
8. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, Sušice 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise : 
1. Ing. Pavel Vondrys 
2. Ing. Roman Nejdl 
3. pan  Martin Lang 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing Jana Narovcová 
Náhradníci : paní Zdeňka Tomšovicová, Ing. Jan Tůma, Ing. Ondřej Feit, Ing.Zdeněk Raffel, 
Ing. Tatiana Šamanková,  
III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
21. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem  
Usnesení č. 1236/2005  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 251/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období II. 
pololetí 2005 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


