- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
----------------------------------------------------------------------------------------

Zá p i s
ze 152. jednání Rady města Strakonice
konané 26.7. 2006 v kanceláři starosty
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

6 členů RM :
ing. Vondrys – starosta
pí Tomšovicová - místostarostka
ing. Pavel – místostarosta
členové RM: ing. Joza, PHDr. Říhová, ing. Šíp
ing. Tůma - tajemník
Omluveni: MVDr. Vondřička
Program:
1. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 658/2006 – 664/2006

Zahájení jednání
152. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 16.30 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.

1) Majetkové záležitosti
1) Výše nájemného - 30 b.j. čp. 1391/I Leknínová ulice Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 658/2006 (152/1)
I. Stanovuje
nájemné 30-ti bytových jednotek v č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice ve výši 51,-Kč/m2.
2) Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání
Rada města po projednání
Usnesení č. 659/2006 (152/1)
I. Souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem 25 garážových stání v bytovém domě Leknínová 1391,
Strakonice, min. výše nájemného je stanovena na 500,-Kč/měsíc.
3) E.ON „Smlouva o připojení odběrného místa Strakonice – Jezárky, bytový dům 12“
Rada města po projednání
Usnesení č. 660/2006 (152/1)
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I. Souhlasí
s podepsáním smlouvy č. 50016748000010 s E.ON Česká republika, a. s., na připojení odběrného
místa „Strakonice – Jezárky - bytový dům 12“ a se zaplacením výše podílu na nákladech spojených
s připojením, který činí 72 500,- Kč.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
4) E.ON „Smlouva o připojení odběrného místa Strakonice – obchodní dům Maják“
Rada města po projednání
Usnesení č. 661/2006 (152/1)
I. Souhlasí
s podepsáním smlouvy č.50015189000010 s E.ON Česká republika, a. s., na připojení odběrného
místa „Strakonice - obchodní dům Maják“ a s uhrazením výše podílu na nákladech spojených
s připojením, který činí 10 500,- Kč. Tato částka bude přeúčtována nájemci budovy- firmě HK
SPORTSWEAR, s. r. o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
5) Pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Poděbradova ve Strakonicích
Rada města po projednání
Usnesení č. 662/2006 (152/1)
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu Poděbradova 772 ve
Strakonicích o celkové výměře NP 396,33 m² následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek:
-Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, pronájem za účelem využití
prostorů pro činnost útvarů Policie ČR po dobu realizace přístavby objektu Policie ČR v Plánkově
ulici, tj. pronájem na dobu určitou od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2007, nájemné ve výši: kanceláře 800,Kč/m²/rok, ostatní prostory 300,- Kč/m²/rok, + náklady na vytápění pronajatého prostoru, vodu a el.
energii, + 2 parkovací místa (jedno parkovací místo = 10tis.Kč/rok)
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
6) Pronájem hradního sklípku
Rada města po projednání z titulu podílového vlastníka
Usnesení č. 663/2006
I. Nesouhlasí
a) s uplatněním poměrné slevy nájemného od března 2006 do skončení rekonstrukce hradu
b) s prodloužením doby trvání nájmu o dobu trvání rekonstrukce
7) Úprava podmínek převodu pozemků na Jezárkách
Rada města po projednání
Usnesení č. 664/2006
I. Pověřuje
starostu města jednáním ve věci úpravy podmínek smlouvy ze dne 4. listopadu 1997 o bezúplatném
převodu vlastnictví pozemků v lokalitě Jezárka čl. V. smlouvy - zkrácení blokační doby z 20 na 10
let dle tohoto článku.

ing. Pavel Vondrys
starosta

Zdeňka Tomšovicová
místostarostka
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