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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 

ze 4. jednání Rady města Strakonice 
konaného 29.11. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:    6 členů RM : 
        ing. Vondrys – starosta  
                   ing. Vlasák – místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
        ing. Tůma 
 
Omluveni: ing. Pavel 
 
Program: 
 
1. ZŠ Dukelská, Strakonice – nákup plošinového vozíku  

            Usnesení č.64/2006 
2. MŚ A.B. Svojsíka, Strakonice – nákup kolotoče do školní zahrady  
                       Usneseníč.65/2006 
3.  Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  

Usnesení č. 66/2006 
4. Stanovení odměn členům výborů a komisí nečlenů ZM ve volebním období 2006 -2010 

           Usnesení č. 67/2006 
5. TS - plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2007  
             Usnesení č. 68/2006 
6. TS – vodné, stočné, nájemné  

           Usnesení č. 69/2006 
7. Zóna zákazu parkování vozidel nad 6t ve Strakonicích  

           Usnesení č. 70/2006 
8. OZV města – komunální odpad  
                       Usnesení č.71/2006 
9. Majetkové záležitosti  
                  Usnesení č.72/2006 – Usnesení č. 97/2006 
10. OZV města č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města 

           Usnesení č. 98/2006 
11. Zřizovací listina MěÚSS  

           Usnesení č. 99/2006 
12. Doplnění odpisových plánů  

         Usnesení č. 100/2006 
13. Návrh rozpočtu na rok 2007  

          Usnesení č.101/2006 
14. Rozpočtové opatření č. 105     

          Usnesení č.102/2006 
 
 
 
Zahájení jednání 
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4. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Pavel Vondrys v 15.35 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. 
 
Projednávání bodů  1 –3 se zúčastnila Ing. Řeřábková 
 
1. ZŠ Dukelská, Strakonice – nákup plošinového vozíku  
Usnesení č. 64/2006 (4/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se  zakoupením   nerez   plošinového  vozíku   do  ŠJ  za  8 tis  Kč.  Úhrada   bude   provedena  
z   rozpočtu ZŠ. 
II. Ukládá 
řediteli ZŠ  Dukelská dodržovat Směrnici pro hospodaření s majetkem. 
 
2. MŚ A.B. Svojsíka, Strakonice – nákup kolotoče do školní zahrady  
Usnesení č. 65/2006 (4/13)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením kolotoče do školní zahrady za 35 tis. Kč na jaře 2007. Úhrada bude provedena 
z rozpočtu MŠ. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru převést částku dle bodu I. do rozpočtu MŠ na rok 2007. 

    
3.  Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  
Usnesení č. 66/2006 (4/14)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
sobota 13. ledna 2007 – myslivecký ples - živá hudba – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 
340, Strakonice - pořádá Myslivecké sdružení Banín, Dražejov, 386 01, Strakonice, od 22,00 
hodin do 03.00 hodin následujícího dne. 
 
4. Stanovení odměn členům výborů a komisí nečlenů ZM ve volebním období 2006-2010  
Usnesení č. 67/2006 (4/6)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno y) pro členy výborů a § 84 odst. 4 
pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na 
jednání výboru, komise ve volebním období 2006-2010. 
 
Projednávání bodu 5 se zúčastnila pí Hrnčířová 
 
5. TS - plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2007  
Usnesení č. 68/2006 (4/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým plánem oprav a údržby bytového fondu na rok 2007 v předpokládané výši 
10.700.000,-Kč. 
 
Projednávání bodu 6 se zúčastnil Ing. Němejc 
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6. TS –  vodné, stočné, nájemné  
Usnesení č. 69/2006 (4/11)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit pro další vodohospodářský rok t.j. 1. ledna 2007 až  31. prosince 2007  vodné a 
stočné ve výši: 
vodné    30,19,-Kč 
stočné               18,64,-Kč  
Celková cena bez DPH 48,83,-Kč 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s  nájemným (tvorba vodohospodářského fondu z vodohospodářské infrastruktury) 
za období  1. ledna 2007  až  31. prosince 2007 ve výši  25 000 tis. Kč. 
 
7. Zóna zákazu parkování vozidel nad 6 t ve Strakonicích  
Usnesení č. 70/2006 (4/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zřízením zóny zákazu parkování na území města, kromě pro tento účel vyhrazených 
parkovišť, vozidel o celkové hmotnosti nad 6 t. 
II. Ukládá 
odboru dopravy připravit realizaci tohoto rozhodnutí. 
 
8. OZV města  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Usnesení č. 71/2006 (4/8)  
Rada města po projednání 

I. Doporučuje   
obecně závaznou vyhlášku č. 7 /2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke schválení a vydání 
 
9. Majetkové záležitosti  
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Stavební úpravy komunikace Šumavská - Strakonice  
Usnesení č. 72/2006 (4/1) 
RM v souvislosti s realizací stavby : „Stavební úpravy komunikace Šumavská - Strakonice“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Znakon, 
a.s., Sousedovice 44, Strakonice, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace a 
předání smluveného předmětu díla z 30.11.2006 na 8.12.2006. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 2  ke  smlouvě. 

                                                                                         
2) Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp  
Usnesení č. 73/2006(4/1)   
RM v souvislosti s realizací stavby : „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Protom 
Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o 
práce uvedené v příloze za cenu 232.697,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  



 4

starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
                                                                                

3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 010  v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I 
Usnesení č. 74/2006(4/1)   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v domě č.p. 988 v ul. Ellerova o výměře 
59,41 m2. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
4) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 004 v domě č.p. 49, ul. Velké náměstí 49, Strakonice I 
Usnesení č. 75/2006(4/1)   
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v domě č.p. 49 v ul. Velké náměstí o výměře 
60,80 m2. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
5) Strakonice hrad – předběžný návrh provozního řešení 
Usnesení č. 76/2006(4/1)   
Rada města po projednání  
I. Schvaluje provozní řád Strakonického hradu 
A/ Provoz sociálních zařízení : 
a/ průběžnou správu svěřuje do péče TS Strakonice s.r.o. 
b/ provozní doba : 
ba) v době letních prázdnin -  červenec až srpen  9,00 – 18,00 stálá obsluha 

(včetně pondělí) 
bb) v turistické sezóně mimo prázdnin – květen až červen, září 9,00 – 17,00 stálá obsluha 
         (včetně pondělí) 
bc/ v době konání kulturních či jiných akcí provoz zajistí pořadatel pronájmem dle podmínek 
provozovatele /TS Strakonice s.r.o./ 
 
bd/ mimo turistickou sezónu poskytne služby soc.zařízení ve svých prostorách knihovna 
      a muzeum.  
B/ režim parkování v areálu a okolí hradu : 
a) I. nádvoří – pouze zásobování, údržba v míře nezbytně nutné 
b) II. nádvoří – pouze zásobování, údržba v míře nezbytně nutné 
c) III. nádvoří – pouze zásobování, údržba, vjezd a výjezd vozidel z garáží na III. nádvoří (na 
povolení MěÚ Strakonice) a svatby 
d) parkoviště před západní bránou, u letního kina, u autobusové zastávky – zaměstnanci 
jednotlivých institucí, nacházející se v areálu hradu, návštěvníci hradu, svatby 
e) parkoviště na Dubovci – bez omezení 
II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o. zajistit úklid sněhu v areálu hradu 
III. Ukládá 
kanceláři tajemníka zajištění obsluhy vlajkových stožárů na Dubovci  
IV. Ukládá  
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majetkovému odboru zajistit a osadit zásuvný sloupek mezi III. a II. nádvoří 
V. Souhlasí 
s přidělením klíče od zásuvných sloupků k dispozici muzeu a knihovně s osobní odpovědností 
ředitelů obou subjektů. 
 
6) Pronájem vývěsky v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
Usnesení č. 77/2006(4/1)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem vývěsky, která je  umístěna v průjezdu před I. hradním nádvořím objektu Zámku 
čp. 1 ve Strakonicích následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek:  
- CIAO, cestovní kancelář, s.r.o.,  Strakonice: pronájem 1 vývěsky za nájemné ve výši 2.000,- 
Kč/ročně, za účelem zveřejňování informací pro potřeby CK Ciao s.r.o. Strakonice, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
7) Žádost p. Jitky Chvalové, Strakonice  
Usnesení č. 78/2006(4/1)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 1.11.2004  mezi městem Strakonice a p. Jitkou 
Chvalovou, Strakonice na pronájem nebytových prostorů o výměře 48 m2 v objektu 
Sportovní haly Strakonice, Máchova 1113 a sice dohodou ke dni 30.11.2006.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 48 m2 v přízemí objektu Sportovní haly 
Strakonice, Máchova 1113.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
8)  Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Parkoviště ubytovna ČZ, ul. Hrani ční, 
Strakonice“. 
Usnesení č. 79/2006(4/1)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení v souvislosti s prováděcí projektovou dokumentací 
stavby: „Parkoviště ubytovna ČZ, ul. Hraniční, Strakonice“ a dále s uzavřením smlouvy o dílo 
s uchazečem Ing. Pavel Bláha, Strakonice za cenu 116.620,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
9)  Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Úprava pozemků – vstupní prostor 
hřbitov, kruhová křižovatka, Strakonice“. 
Usnesení č. 80/2006(4/1)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení v souvislosti s prováděcí projektovou dokumentací 
stavby: „Úprava pozemků – vstupní prostor hřbitov, kruhová křižovatka, Strakonice“ a dále 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Miloš Polanka,  Strakonice za cenu 77.000,- Kč 
včetně DPH s termínem vyhotovení 22 týdnů od podpisu SOD. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo 
 
10)  Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Komunikace ulice Raisova, V.O. 
Strakonice“. 
Usnesení č. 81/2006 (4/1)  
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: „Komunikace ulice 
Raisova, V.O., Strakonice“.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit nové výběrové řízení na projektanta stavby: „Komunikace 
ulice Raisova, V.O., Strakonice“.  
 
11) ŘSD ČR - výkup částí pozemku parc.č. 1336/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic pro 
cyklostezku v Nové Dražejově 
Usnesení č. 82/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem části pozemku parc.č. 1336/1 o výměře cca 2129 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice od Ředitelství silnic a dálnic ČR zasahující pod cyklostezku v Novém  Dražejově  
za cenu dle znaleckého posudku a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
12) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o bezúplatný 
převod pozemku parc.č. 310/3 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 83/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 310/3 v k.ú. Strakonice o 
výměře 110 m2 v k.ú. Strakonice odděleného GP z pozemku parc.č. 310/2 od ČR – ÚZSVM 
do vlastnictví města Strakonice z důvodu realizace stavby „Cyklostezka a chodník Podskalí“a 
pověřit starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. Tento pozemek bude užíván 
v souladu s veřejným zájmem, nebude využíván ke komerčním účelů a město Strakonice jej 
nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. 
 
13) Výkup pozemku parc.č. 945/5 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 84/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku parc.č. 945/5 v k..ú. Strakonice o výměře 2099 m2 za cenu dle 
znaleckého posudku a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

         
14) Bytový dům č.p. 632 v ul. P. Bezruče - dodatek č.1 k zástavní smlouvě č. 07210011-Z 
uzavřené se Státním fondem životního prostředí ČR  
Usnesení č. 85/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit uzavřením dodatku č.1 k zástavní smlouvě č. 07210011-Z se Státním fondem 
životního prostředí ČR, ve kterém bude bytový dům č.p. 632 v ul. P. Bezruče vyřazen se 
seznamu nemovitostí pro zajištění půjčky poskytnuté SFŽP ČR na akci „ Odkanalizování 
Nového a Starého Dražejova“ a pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
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15) Vyhlášení záměru na prodej b.j. v domě č.p. 632 v ul. P. Bezruče 
Usnesení č. 86/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek v domě č.p. 632 v ul. P. Bezruče 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc.č.st.808 v k.ú. 
Strakonice. 
 
16) Zelinková Jiřina, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny z bytu 
Usnesení č. 87/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit se snížením kupní ceny z bytu paní Jiřině Zelinkové, Strakonice  
 
17) Václav Pintýř, Helena Pintýřová, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny z bytu 
Usnesení č. 88/2006(4/1a)   
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit se snížením kupní ceny z bytu manž. Pintýřovým, Strakonice II. 
 
18) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 89/2006 (4/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice: 
 
Základní škola Dukelská, Strakonice: 
- tiskárna EPSON LQ 1070 – pořiz. cena 21.130,- Kč, pořízena 17.12.1992 
- PC + příslušenství – 45.057,- Kč, poř. 17.12.1992 
- MOTHERBOARD 386DX/40 – 41.210,- Kč, poř. 13.7.1994 
- MONITOR COLOR  LR – 98.020,- Kč, poř. 13.7.1994 
- paměť SIMM 1MB – 62.399,90 Kč, poř. 13.7.1994 
- paměť SIMM 4MB – 25.990,- Kč, poř. 13.7.1994 
- ETHERNET card.EN 16 bit – 25.700,- Kč, poř. 13.7.1994 
- kabely a příslušenství – 20.590,40 Kč, poř. 13.7.1994 
- kopírovací stroj SHARP AR 5012 – 24.500,- Kč, poř. září 2003 
- kopírovací stroj SHARP SF 7830 – 89.651,- Kč, r.poř. 1994 
- počítač Pentium 75 – 29.990,- Kč, poř. 28.5.1997 
- počítač PC 386/40 – 39.476,- Kč, r.poř. 1996  
- parapetní deska nerez -  21.409,50 Kč, r.poř. 1999 
 
Základní škola a Mateřská škola Povážská, Strakonice: 
- počítač W 486 DX 40 – 59.716,50 Kč, r.poř. 1994 
- počítač 486 DX2/80 – 44.413,- Kč, r.poř. 1995 
 
Základní škola Poděbradova, Strakonice: 
- počítač PC AT 486 DX 4 – 35.962,50 Kč, poř. 2.4.1996 
- tiskárna EPSON LQ 1050 – 26.475,- Kč, poř. 1.3.1993 
 
Základní škola Čelakovského, Strakonice: 
- kopírka Toshiba – 52.900,- Kč, r.poř. 1999 
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 Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- PC ORION BELATRIX 64 – 20.990,- Kč, poř. 19.12.2000 
 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- Počítač Belinea – 33.760,10 Kč, r.poř. 2001 
- PC IBM P3 733 MHz S/N, monitor Belinea – 2 ks á 53.397,84 Kč, r.poř. 2001. 
 
STARZ Strakonice: 
- sekačka 5H AGROJET 15 – 89.060,- Kč, poř. 1.4.1999. 
 
19) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům 
Usnesení č. 90/2006 (4/1b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytových jednotek níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 
72/1994, v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými 
Zásadami prodeje bytů.  
stav. parcela č. 3418 o výměře 416 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 3.830,-Kč 
 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Václav Štěpánek 

Michaela Štěpánková 
  

2 Miloslav Frýda    
3 Přemysl Stuška   
4 Ing. Pavol Pollák 

Anna Polláková 
  

5 Marko Homola  
Ivana Homolová 

  

6 Ing. Zdeněk Machus 
Naděžda Machusová 

  

7 Antonín Ambrož 
Anna Ambrožová 

  

8 Zdeněk Mařík   
9 Ing. Ladislav Pataky 

Jana Patakyová 
  

10 Alfons Smolej 
Jana Smolejová 

  

11 Marie Hubačová   
12 Vladimír Falc 

Olga Falcová 
  

13 Jana Vejdělková   
14 Vladislava Bradáčová 

Jan Bradáč 
  

15 Petr Jaroš 
Iveta Jarošová 

  

16 František Janík 
Marcela Janíková 

  

17 Ladislav Hořejší   
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Jana Hořejší 
18 Iva Ondrišová   
19 Václav Rojík 

Marcela Rojíková 
  

20 Josef Billa 
Ilona Billová 

  

21 Ing. Jiří Markvart 
Iva Markvartová 

  

22 Ing. Vladimír Přikryl 
Renata Přikrylová 

  

23 David Panuška   
24 Ing. Petr Bartoš 

Eva Bartošová 
  

25 Libuše Veseláková 
Miloslav Veselák 

  

26 Miloslav Zuklín 
Veronika Zuklínová 

  

27 Helena Pokorná   
28 Zdeněk Drašnar   
29 Ing. Stanislav Med 

Dana Medová 
  

30 Stanislav Auterský 
Blanka Auterská 

  

 
20) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům – změna nájemce. 
Usnesení č. 91/2006 (4/1b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat část usnesení ZM č. 994/ZM/2006: 
prodej b.j. původním nájemcům dle níže uvedeného seznamu 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. níže uvedenému nájemci této bytové jednotky včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s usnesením 
454/ZM/2001 v souladu s platnými zásadami prodeje. 
 
původní nájemce současný nájemce č.p.  ulice 
Josef Petřík Andrea Valentová    
 
21) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný převod 
pozemku  parc.č. KN 1149/4 v k.ú. Strakonice -  doplnění usnesení ZM č. 942/ZM/2006 
ze dne 28.6.2006  
Usnesení č. 92/2006 (4/1b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení č. 942/ZM/2006 týkajícího se bezúplatného převodu pozemku č. KN 
1149/4 o výměře 457 m2 v k. ú. Strakonice z vlastnictví ČR – ÚZSVM na město Strakonice o 
následující podmínku převodu:  
Tento pozemek bude užíván v souladu s veřejným zájmem, nebude využíván ke komerčním 
účelů a město Strakonice jej nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám. 
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22) Žádost  o  prodloužení  termínu výstavby vestaveb vybudovaných z vlastních 
finančních prostředků  v domech č.p. 44, 60,61, v ul. Bezděkovská, 42, 43, v ul. Dukelská 
a č.p.41,40,39 v ul. Školní. 
Usnesení č. 93/2006 (4/1b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o výstavbě b.j., budovaných z vlastních finančních 
prostředků, v domech v majetku města, uzavřené mezi městem Strakonice a stavebníky :   
 

č.p. 39 ul. Školní, Strakonice   Milan Brtus,  
č.p. 40 ul. Školní, Strakonice  Zdeněk Houdek,  

    Magdalena Koubová, 
č.p. 41 ul. Školní , Strakonice   Libor Volf,  
č.p. 42 ul. Dukelská, Strakonice   František Mach,  
č.p. 43 ul. Dukelská,Strakonice  Simona Kubínová,  
č.p. 44 ul. Bezděkovská, Strakonice  Marek Zákostelecký,  
     Tomáš Koch,  
č.p. 60 ul. Bezděkovská, Strakonice  Marek Dunovský, 
č.p. 61 ul. Bezděkovská, Strakonice  Milan Vadlejch.  
 

 týkajícího se změny čl.V. odst.2, jehož předmětem bude změna termínu dokončení stavby na 
31.3.2007. Uzavření dodatku podmínit dokončením střechy včetně osazení střešních oken. 
 
23)   Hrad Strakonice, smlouva o připojení EPS – dálkový přenos 
Usnesení č. 94/2006 (4/1c)  
Rada města v souvislosti s akcí : „Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR“ 
(knihovna) a „Hrad Strakonice, obnova městské části, SO 04, I. etapa“ (ZUŠ)  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je připojení požární signalizace na pult 
centralizované ochrany  pomocí zařízení dálkového přenosu  
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, jejímž předmětem je připojení požární signalizace na pult 
centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu 
 
24) Invente, s.r.o. – Přední Ptákovice 2, Strakonice 386 01 – žádost o povolení  
Usnesení č. 95/2006 (4/1c)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením zřízení únikového východu z objektu SQUASH CENTRA, pozemek p.č.st. 921 
na pozemek p.č. 679/2/ který je ve vlastnictví města Strakonice/ obojí v k.ú. Nové Strakonice, 
stavebník firma ZNAKON a.s. Sousedovice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
25)  Smlouva o vybudování parkovacích míst – udělení výjimky  
Usnesení č. 96/2006 (4/1c)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vybudování 12 parkovacích míst v souvislosti s realizací stavby: 
„Sqasch centra – ul. Na Ohradě, Strakonice“ za podmínky, že předmětná parkovací stání 
budou vybudována v termínu 36 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení. 
V případě, že park. stání nebudou realizována ve stanoveném termínu, zaplatí investor stavby 
smluvní pokutu ve výši 600.000,- Kč 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy  o vybudování parkovacích míst 
 
26) STARZ  Strakonice – garážová stání 
Usnesení č. 97/2006 (4/1c)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem 2 garážových stání v areálu fotbalového stadionu, Na Křemelce 304 
následujícím žadatelům za níže uvedených podmínek: 
- MVDr. Lenka Dušková,  
- p. Antonie Pešková,  
nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné 
ve výši 250,- Kč/měsíc/každé garážové stání, tj. 3.000,- Kč/ročně, úhrada nákladů na el. 
energii dle skutečného odběru na elektroměru.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila JUDr. Dlouhá 
 
10. OZV města č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu 
města 
Usnesení č. 98/2006 (4/15)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený návrh OZV o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu 
města. 
 
11. Zřizovací listina MěÚSS 
Usnesení č. 99/2006 (4/12)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
schválit novou zřizovací listinu Městského ústavu sociálních služeb od 1. 1. 2007. 
 
12. Doplnění odpisových plánů  
Usnesení č. 100/2006 (4/5)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
doplnění odpisových plánů podle předložených návrhů těchto PO:  
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
- MěKS Strakonice 
 
13. Návrh rozpočtu na rok 2007  
Usnesení č. 101/2006 (4/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM: 
Schválit  rozpočet města na rok 2007, který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :        446 150 200,-  Kč 
Výdaje (bez splátek úvěrů) :      503 501 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů :  -    57 350 800,-  Kč     
Splátky úvěrů :         17 932 000,-  Kč 
 

Zapojení prostředků minulých let :          75 282 800,-  Kč      
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14. Rozpočtové opatření č. 105     
Usnesení č. 102/2006  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit  
RO č. 105 ve výši 100.000,-Kč 
neinvestiční příspěvek Muzeu středního Pootaví na pořízení sbírkových předmětů pro 
dudáckou expozici. RO bude v příjmech kryto z přijatých úroků. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                           místostarosta 
 
 


