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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 135. jednání Rady města Strakonice 
konané 22.2. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členové RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
           ing. Pavel-místostarosta 
                      členové RM: ing. Joza,  MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
 
Program: 
 
1. Nabídka na zpracování LHO – zadání zakázky  
                            Usnesení č. 168/2006 
2. - Ubytování  v Azylovém domě  

- Prodloužení ubytování v Azylovém domě  
                  Usnesení č. 169/2006 
3. Darovací smlouva ČZ a.s.  
                                       Usnesení č. 170/2006 
4. ČSAD STTRANS – navýšení ceny na přepravu žáků  
                                         Usnesení č. 171/2006 
5. Majetkové záležitosti  
                                                Usnesení č. 172/2006-198/2006 
6. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z FS EU pro 
    projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ 
                  Usnesení č. 199/2006 
7. Uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie lávky pro pěší a cyklisty (Bavor) 

          Usnesení č. 200/2006 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících 
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

          Usnesení č. 201/2006 
9. Jmenování vedoucí Odboru školství a cestovního ruchu 

          Usnesení č. 202/2006 
 
 
 
Zahájení jednání 
   135. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 16,20 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Nabídka na zpracování LHO – zadání zakázky  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 168/2006 (135/1) 
I. Souhlasí  
zaslat výzvu podání nabídky na zhotovitele díla „zpracování lesních hospodářských osnov“ 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům“: 
Ing. Václav Kliment, Jeronýmova 217/3, 370 01 České Budějovice 
Lesní projekty, a.s., Vrbenská 8, 370 01 České Budějovice 
Ing. Miroslav Filip, Puklicova 23, 370 04 České Budějovice 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise: 
1. člen Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jan Tůma 
3. člen Ing. Jaroslav Brůžek 
4. člen Ing. Zdeněk Raffel 
5. člen Miroslav Šobr 
náhradníky členů hodnotící komise: 
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Josef Vácha 
3. náhradník Ing. Lucie Klimešová 
4. náhradník Mgr. Jaroslava Mrůzková 
5. náhradník Mgr. Martina Kotrchová 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí panu Jaroslavu Brůžkovi zajistit plnění veškerých 
úkolů při plnění této zakázky 
 
2. - Ubytování  v Azylovém domě  

- Prodloužení ubytování v Azylovém domě  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 169/2006 (135/2) 
I.  Souhlasí 
a/ s ubytováním  v Azylovém domě  pana Jiřího Siváka   na dobu určitou 
    od 24. 2. 2006  do 31. 5. 2006 
b/ s prodloužením ubytování p. Ivety Danovové, p. Ladislava Křápa, p. Libuše Peširové,  
    p. Moniky Švecové a p.  Zdeny Švecové od 1.3.2006 do 30.4.2006 
II. Ukládá 
a/  sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování s panem Jiřím Sivákem na dobu určitou 
     od 24. 2. 2006 do 31. 5. 2006 
b/ sociálnímu odboru  uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v Azylovém domě  s p. 
    Ivetou Danovovou,  Ladislavem Křápem, p. Libuší Peširovou, p. Monikou Švecovou a p. 
    Zdenou  Švecovou    od 1.3.2006 do 30.4.2006          
III. Pov ěřuje 
 a/   p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 b/   p. starostu podpisem dodatků ke smlouvám o  prodloužení ubytování v Azylovém domě 
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3. Darovací smlouva ČZ a.s.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 170/2006 (135/3) 
I. Souhlasí 
s darovací smlouvou ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5, jejíž finanční částka 
činí 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnance ČZ a.s. umístěné v MŠ města. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy 
 
4. ČSAD STTRANS – navýšení ceny na přepravu žáků  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 171/2006 (135/6) 
I. Souhlasí 
se zvýšením ceny u samostatného spoje na odpolední přepravu žáků ZŠ Povážská po skončení 
vyučování z původních 67,- Kč/den + DPH na 71,- Kč/den + DPH z důvodu navýšení ceny 
PHM a to s účinností od 1. 2. 2006. 
Bude hrazeno z prostředků vyčleněných na MHD. 
 
5. Majetkové záležitosti  
 
1) „Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR“ – informa ční tabule (billboard)  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 172/2006 (135/5) 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na předmětnou informační tabuli (billboard) po dobu 
stavby  
HLASOVÁNO: pro  6 – schváleno 
 
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu -  pozemek parc.č. 100/3 v k.ú. Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 173/2006 (135/5) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem jako nájemcem a 
pronajímateli Jaroslav Kovárnou, Strakonice, Libuší Blažkovou, Strakonice, Jaroslavem 
Krásou, Kladno a Karlem Krásou, Strakonice, kdy předmětem dodatku bude pronájem  
pozemku par.c.č 100/3 (plocha pro poutě) za nájemné ve výši 2656,-Kč ročně. Nájemné bude 
navyšováno o míru inflace. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1. 
 
3) Žádost  pana Břetislava Turnera  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 174/2006 (135/5) 
I. Souhlasí 
se snížením nájemného p. Břetislavu Turnerovi z pronajatých NP v objektu Kosmonautů 1266 
ve Strakonicích od doby uzavření nájemní smlouvy tj. od 1.1.2006 do doby ukončení 
kolaudačního řízení za cenu 500,-Kč/měsíc.  
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4) STARZ – čistící stroj 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 175/2006 (135/5) 
I. Bere na vědomí  
informaci ředitele STARZ MVDr. Duška, týkající se pořízení nového čistícího stroje pro 
organizaci.  
 
5) Pronájem nebytových prostorů v org. STARZ  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 176/2006 (135/5) 
I. Souhlasí 
s pronájmem nebytových prostorů v tribuně ZS Strakonice o výměře 50 – 60 m2, za účelem 
zřízení sídla sekretariátu OV ČSTV, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 30.000,- Kč/ročně včetně otopu, dále bude hradit nájemce 
elektrickou energii + vodu. 
II. Souhlasí 
 se stavebními úpravami prováděnými v nebytových prostorech ZS Strakonice na náklady 
žadatele s tím, že po opuštění prostor budou uvedeny do původního stavu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
6)  Ing. Josef Kohout, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 177/2006 (135/5a) 
I Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku 574/6 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
100 m2  . 
 
7) Ing. Karel Chod, Strakonice  - žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 178/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 o výměře cca 30 m2  
z důvodu uložení sítí v předmětném pozemku a z důvodu nedokončené výstavby chodníku. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
       
8) Mgr. Jana Malinová, Stanislav Malina, Strakonice – žádost o odkoupení části 
pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 179/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 4089 v k.ú. Strakonice o výměře 1 
m2  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem předmětného pozemku p.č. st. 4089 v k.ú. Strakonice o výměře 1 m2 za 
cenu 500,-Kč, manželům Mgr. Janě a Stanislavu Malinovým, Strakonice, pokud se v zákonné 
lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
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Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
            
9)  pan Karel Krýsl, Strakonice –  prodej pozemku  
Rada města po projednání 
I. Odkládá 
své rozhodnutí  
II. Ukládá  
majetkovému odboru a odboru rozvoje upřesnit podklady z hlediska  parcelace pozemku
            
10) manželé Ing. Vladimír a Bohumila Voříškovi, Strakonice –  prodej části pozemku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 180/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 60 m2 , přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu, za cenu 500,- Kč /m2  manželům Ing. 
Vladimíru a Bohumile  Voříškovým, Strakonice.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
            
11) Prodej části pozemku p. č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice – doplnění unesení ZM 
Rada města po projednání 
I. Odkládá 
své rozhodnutí do upřesnění podkladových materiálů 
 
12) Vladimír Sklář, Křemže 382 03 – prodej pozemku v lokalitě Jezárka 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 181/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1371/97 o výměře 467 m2 , a p.č. 1371/65 o výměře 374 
m2   v k.ú. Strakonice za cenu 800,- Kč/m2  panu Vladimíru Skláři, Křemže 382 03. Prodej  
bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 
13) Obec Radošovice – žádost o vyřešení nesrovnalostí v KN 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se sepsáním souhlasného prohlášení, řešení vzniklé situace je plně v kompetenci KÚ 
 
14) Eva Uhlíková, Strakonice – doplnění usnesení ZM  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 182/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s částečnou změnou usnesení ZM  číslo 618/ZM/2005, týkající se termínu odstranění 
stavby nacházející se na sousedním pozemku a to do 31.12.2006. V případě neodstranění 
zbývající části stavby pani Uhlíkové  – nosná zeď – tj. část zasahující cca 10 cm  na sousední 
pozemek v majetku města, se stanoví smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč..  
 
15) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 183/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:   
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 
- PC 486 + příslušenství – poř. cena 56.199,60 Kč, r.poř. 1992  
- PC 486 + příslušenství – poř. cena 32.000,- Kč, r.poř. 1995  
-  pult výpůjční  - poř. cena 23.200,- Kč, r.poř. 1980  
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO  
- 2x projektor MEO 5X – poř. cena á 64.672,- Kč, poř. r. 1990 
SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
- vysokotlaký čistící stroj WAP Triton Alto 1000, pořiz. cena 34.038,- Kč, r.poř. 2003 
VODOVODY A KANALIZACE  
- kabelové rozvody nízkého napětí nadzemní – poř. cena 44.096,- Kč, poř. 30.1.1979  
- čerpadlo SIGMA 150-OVA-350-23 – poř. cena  20.526,- Kč, poř. 30.10.1973  
- přístroje pro automatickou regulaci – poř. cena 64.420,- Kč, poř. 30.10.1973  
ZŠ DUKELSKÁ 
- PC 386 + tiskárna – poř. cena 50.328,30 Kč, r.poř. 1993 
- PC 386 DX 40 – poř. cena 29.310,- Kč, r.poř. 1995. 
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE 
- kopírovací stroj – poř. cena 24.387,80 Kč, r.poř. 1995 
- automatická pračka Primus – poř. cena 105.250,10 Kč, r.poř. 1999 
- kopírovací stroj CANON NP 3050 – poř. cena 51.240,- Kč, v r. 2000 
 
16) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace MěKS 
Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 184/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě 
3.919.126,- Kč  do správy příspěvkové organizace MěKS  Strakonice, jedná se o technologii 
promítání v Kině OKO ve Strakonicích.  
 
17) František Roček, Strakonice – žádost o udělení výjimky ohledně koupi bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 185/2006 (135/5a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s posunutím termínu úhrady ceny bytu č. 3 v domě č.p. 287 ul. P. Bezruče za 
původně stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
18) Šípová Marie, Mládežnická 1229, Strakonice – žádost o udělení výjimky ohledně 
koupi bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 186/2006 (135/5a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s posunutím termínu úhrady ceny bytu č. 11 v domě č.p. 1229 ul. Mládežnická za 
původně stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004. 

 
19) Město Písek – bezplatný převod ideální ½ budov dotřiďovací linky včetně zařízení, 
na pozemcích st.p. č. 423, st. 422/1 a st.parc.č. 422/2 v k.ú. Smrkovice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 187/2006 (135/5a) 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s bezplatným převodem ideální ½ budov dotřiďovací linky včetně zařízení, na 
pozemcích st.p. č. 423 o  výměře 101 m2, st. 422/1 o výměře 134 m2 a st.parc.č. 422/2 o 
výměře 134 m2 v k.ú. Smrkovice do majetku města Strakonice. 
 
20) Společenství vlastníků domu č.p. 461 – žádost o vyřešení majetkových vztahů v okolí 
domu č.p. 461 v ul. Luční. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 188/2006 (135/5a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem  části pozemku parc.č. 625/10 v k.ú. Nové Strakonice a  bezúplatným 
převodem  pozemku parc.č. 625/8 v k.ú. Nové Strakonice. 
 
21) Vlastníci bytů v domě č.p. 144,336 v ul. Klostermannova - žádost o prodej části 
pozemku parc.č.645/3 v k.ú. Nové Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 189/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku par.č. 645/3 v k.ú. Nové Strakonice 
o výměře cca 200 m2. 
 
22) Josef Zíka, Helena Zíková, Strakonice – opětovná žádost o směnu pozemků – 
vyhlášení záměru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 190/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení č. 802/ZM/2005. 
 
23) Přidělení půdního prostoru v domě č.p. 156 v ul. Bezděkovská a v č.p. 11,49 v ul. 
Heydukova. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 191/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje  ZM  
souhlasit s přidělením půdního prostoru v domě: 
č.p. 156 v ul. Bezděkovská panu Markovi Dunovskému, Strakonice  
č.p. 11 v ul. Heydukova p. Martinovi Koubovi 
č.p. 49 v ul. Heydukova p.Janu Koubovi 
 
24) Žádost paní Marii Hesounové, Strakonice o souhlas se zrušením předkupní práva 
k bytu č.7.  
Rada města po projednání 
I. Odkladá 
své rozhodnutí týkající se výše uvedeného usnesení – upřesnění informací 
 
25) Postoupení práv a povinností z  budoucí smlouvy o nájmu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací a smlouvy o nájmu bytu s panem Jaroslavem Krupkou, Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 192/2006 (135/5a) 
Doporučuje ZM  
I. Souhlasit 
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 s postoupením práv a povinností ze Smlouvy o uzavření „Budoucí smlouvy o nájmu a o 
uzavření budoucí smlouvy darovací“ a dále ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené na byt.1+1 
v domě č.p. 404 v ul. Nádražní (vestavba) s p. Jaroslavem Krupkou na p. Zdeňka Lopatku, 
Strakonice za podmínky úhrady všech pohledávek vůči městu Strakonice. 
II. Revokovat  
usnesení č. 807/ZM/2005 
 
26) Výkup pozemku parc.č. st.3 o výměře 201 m2 v k.ú. Modlešovice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 193/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemku parc.č. st. v k.ú. Modlešovice za cenu 150,-Kč/m2 . 
 
27) Výkup pozemku parc.č. 679/12, 726/19  - pod komunikací a v ul. Na Ohradě. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 194/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemku parc.č. 679/12. v k.ú. Nové Strakonice  za cenu 150,-Kč za m2. 
           
28) Výkup pozemků parc.č. 787/10 a 787/11  - ostatní plocha v Sídl. Máj. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 195/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku parc.č.787/10 a 787/11 v k.ú. Strakonice  za cenu 150,-Kč za 
m2. 
 
29) Výkup pozemku parc.č. st.37/4, parc.č. 38/1, parc.č. st.38/2, 38/3  v k.ú. Strakonice – 
změna  usn. č.795/ZM/2005. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 196/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení ZM č. 795/ZM/2005. 
II.  Doporu čuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemků parc.č. st.37/4 o výměře 1429 m2, parc.č. st.38/1 o výměře 52 
m2 , parc.č. st. 38/2 o výměře 486 m2 a p.č. st. 38/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Strakonice jehož je 
podílovým spoluvlastníkem, a to podílem 6/48, za cenu dle znaleckého posudku, tzn. za  
711.690,-Kč. 
 
30) Směna pozemků s akciovou společností Zemědělské zásobování a nákup a.s. – 
vyhlášení záměru + směna – změna usnesení č. 386/ZM/2004. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 197/2006 (135/5a) 
I. Doporučuje ZM   
revokovat usn. č. 386/ZM/2004 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku 722/6 o výměře 190 m2 a 724/12 o 
výměře 31m2, které jsou ve vlastnictví  společnosti Zemědělské  zásobování a nákup a.s. 
správa Strakonice, Radošovice 83, za část pozemku parc.č. 715/2 o výměře cca 471 m2 ve 
vlastnictví města Strakonice, vše v k.ú. Nové Strakonice. 
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III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy  na směnu části pozemku 722/6 o výměře 190 m2 a 
724/12 o výměře 31 m2, které jsou ve vlastnictví  společnosti Zemědělské  zásobování a 
nákup a.s. správa Strakonice, Radošovice 83, za část pozemku parc.č. 715/2 o výměře 471 m2 

ve vlastnictví města Strakonice v k.ú. Nové Strakonice, a to po uplynutí zákonem stanovené 
lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude řešen 
doplatkem ceny, a to 500,-Kč za m2. 
 
31) Žádost o vyjádření k uvažované stavbě inženýrských sítí a přístupové komunikace 
dle zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu. 
Žadatel:Vlasta Beníšková, 386 01 Strakonice v zastoupení Miloslav Founě, 385 01 
Vimperk 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 198/2006 (135/5a) 
Rada města  po projednání  
I. Nesouhlasí 
s navrhovaným finálním povrchem komunikace – zámková dlažba. 
II. Souhlasí 
s finálním povrchem komunikace - asfalt 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy, kde předmětem 
koupě jsou hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace)  a komunikace včetně části 
dotčeného pozemku p.č dle KN 186 k.ú. Dražejov u Strakonic za celkovou cenu 600.000,- 
Kč,- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  
předmětné stavby komunikace a inženýrských sítí za předpokladu  kolaudačního rozhodnutí 8 
RD dle investičního záměru výstavby.  
IV. Doporučuje ZM 
Uložit majetkovému odboru posouzení projektové dokumentace stavby dle bodu I. a pověřit 
ho přejímkou uvedené stavby. 
 
6. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z FS EU pro 
projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 199/2006 (135/4) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z Fondu 
soudržnosti EU pro projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ s 
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56  Praha 5 – Smíchov. 
Předmětem dodatku je změna čl. 3 uzavřené Smlouvy o dílo, tj. Doba plnění.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy 
 
7. Uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie lávky pro pěší a cyklisty (Bavor) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 200/2006 (134/17) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování studie lávky pro pěší a cyklisty pod soutokem 
Otavy s Volyňkou  (fa VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 20, Praha 6 v  ceně ve výši 59.500,- 
vč. DPH). 
II. Ukládá  
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odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
 8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 201/2006 (135/6) 
I.Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  
a) 25. února 2006 – Hasičský ples – živá hudba – pořádá Petr Brůček, SDH Strakonice, 
Strakonice v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 
 
9. Jmenování vedoucí Odboru školství a cestovního ruchu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 202/2006 (135/6) 
I. Jmenuje 
s účinností od 23.2.2006 Ing. Libuši Řeřábkovou vedoucí odboru školství a cestovního ruchu 
Městského úřadu Strakonice 
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu Ing. Tůmovi učinit příslušné pracovně právní kroky spojené 
s tímto jmenováním do funkce  
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta          místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 


