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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 7. jednání Rady města Strakonice 
konaného 3.1. 2007 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:   7 členů RM : 
        Ing. Vondrys - starosta 
        Ing. Vlasák - místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Ing. Pavel, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
        Ing. Tůma - tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Uzavření dodatku č.2 k rámcové kupní smlouvě č.1/2005 na renovování kazet do 
    laserových tiskáren s firmou ATEN s.r.o. 

          Usnesení č.177/2007 
2. Návštěva z partnerské oblasti Calderdale 2007 

          Usnesení č.178/2007 
3. Ubytování v Azylovém domě 

          Usnesení č.179/2007 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 

          Usnesení č.180/2007 
5. Zápis z 18. jednání projektu Otavské plavby 

          Usnesení č.181/2007 
6. Majetkové záležitosti 
                                Usnesení č.182/2007 – 200/2007 
7. Šmidingerova knihovna – dodávka knihovnického nábytku 

          Usnesení č.201/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
7. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Karel Vlasák v 15.05 hodin. 
Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Uzavření dodatku č.2 k rámcové kupní smlouvě č.1/2005 na renovování kazet do 
laserových tiskáren s firmou ATEN s.r.o. 
Usnesení č. 177/2007 (7/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě 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 
 
2. Návštěva z partnerské oblasti Calderdale 2007 
Usnesení č. 178/2007 (7/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant v rámci programu „Evropa pro občany 2007“, na akci s názvem 
Návštěva z partnerské oblasti Calderdale 2007.  
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007, z organizace 202 - Reciproční a 210 
- Zpravodaj s tím, že po ukončení a vyúčtování akce budou na tyto organizace finanční 
prostředky vráceny prostřednictvím grantu.  
III. Bere na vědomí 
v případě nezískání grantu z výše uvedeného programu si bude náklady na návštěvu hradit 
partnerská oblast Calderdale sama, v celém rozsahu.  
 
3. Ubytování v Azylovém domě 
Usnesení č. 179/2007 (7/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky na dobu určitou od 3.1.2007 do 
28.2.2007. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování s panem Vladimírem Procházkou na dobu 
určitou od 3.1.2007 do 28.2.2007. 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě s panem Vladimírem 
Procházkou 
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
Usnesení č. 180/2007 (7/6)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) 2. února 2007 – Pivovarský ples – živá hudba – pořádá Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s., Podskalská 324 v Domě kultury ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
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b) 17. února 2007 – Maturitní ples - živá hudba – pořádá Rada rodičů při Gymnáziu a 
Střední odborné škole ekonomické, Pivovarská 69, Vimperk v Domě kultury ve Strakonicích 
od 22,00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne. 
 
5. Zápis z 18. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 181/2007 (7/4)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 18. jednání projektu Otavské plavby ze dne 11. prosince 2006. 
II. Bere na vědomí  
převzetí jednoho výtisku Studie Vodácká turistika na Otavě městem Strakonice, zpracovanou 
společností Regio Písek o. p. s. Výtisk bude k dispozici na odboru školství a cestovního ruchu 
u sl. Synkové a současně ukládá vedoucímu kanceláře tajemníka umístit pod samostatným 
odkazem obsah tohoto výtisku v digitální podobě na Intranetu městského úřadu. 
III. Souhlasí 
s podporou záměrů vyplývajících z vodácké studie v roce 2007 vedoucích ke zlepšení 
bezpečnosti i služeb na řece Otavě v úseku, který je přiřazen územně do Strakonic (obce 
Střelské Hoštice, Horní Poříčí, Katovice, Strakonice, Slaník, Štěkeň, Sudoměř, Čejetice). 
 
6. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 015 v  ul. Luční, Strakonice 
a) Usnesení č. 182/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Budoucí smlouvy darovací na bytovou jednotku č. 15 v  ul. Luční, 
Strakonice a pí Janou Hroudovou,  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
b) Usnesení č. 183/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (35,76 m2), č. b. 014 v  ul. Luční ve 
Strakonicích II s pí Janou Hroudovou,  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Jiří Poláček, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 184/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Jiřímu Poláčkovi, Strakonice II, k b.j. o vel. 1+0, 
č.b. 008 ve 2. patře po p. Jiřím Poláčkovi. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
3) Eva Bartošová, Strakonice I – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 185/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
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informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována  pí Eva Bartošová. 
 
4) Pavel Mužík, Strakonice I – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 186/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidován  p. Pavel Mužík. 
 
5) Robin Kliment, Strakonice – žádost o podnájem bytu pro pí Boženu Vlkovou 
Usnesení č. 187/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 01 v domě č.p. 892, ul. A. B. Svojsíka  
nájemce Robina Klimenta pro Boženu Vlkovou na dobu od 1.1.2007do 31.12.2007 s tím, že 
podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, sdělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
6) Bc. Šárka Nováčková, Ing. Zdeněk Nováček, Strakonice – žádost o podnájem bytu 
pro pí Darinu Krskovou 
Usnesení č. 188/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 014 v  ul. Luční  nájemců manželů 
Nováčkových pro Jiřího Zíku (3 osoby)  na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2007 s tím, že 
podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
7) Helena Irdzová, Strakonice – žádost o podnájem bytu pro Irenu Šestákovou 
Usnesení č. 189/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
neudělit souhlas s podnájmem bytu č. 004 v  ul. Budovatelská ve Strakonicích I, nájemci pí 
Heleně Irdzové pro pí Irenu Šestákovou (+5 osob),  Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
8) Helena Šestáková, Strakonice – žádost o výměnu bytu pro matku Helenu Irdzovou 
Usnesení č. 190/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o neoprávněném užívání bytu č. 004 v domě č.p. 614 ul Budovatelská p. 
Ladislavem Bledým, jehož nájemcem je pí Helena Irdzová.  
II. Ukládá  
TS, Strakonice, s.r.o. podat soudní žalobu na vyklizení předmětného bytu. 
 
9) Obyvatelé domu č.p. 1391, ul. Leknínová – žádost o snížení  nájmu  
Usnesení č. 191/2007 (7/3)  
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Rada města po projednání 
I. Konstatuje, 
že vzhledem k tomu, že na vybudování bytových jednotek č.p. 1391 ul. Leknínová ve 
Strakonicích, byla poskytnuta dotace z  prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, bylo 
měsíční nájemné včetně způsobu přidělení bytů v tomto objektu stanoveno dle podmínek 
smlouvy (uzavřené mezi městem Strakonice a Státním fondem rozvoje bydlení). Rada města 
proto nepřistoupí k úpravě podmínek nájmu.  
 
10) Jana Francová, Strakonice – 2 stížnosti + žádost o výměnu bytu  
Usnesení č. 192/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stížnosti paní Jany Francové, Strakonice. 
II. Nesouhlasí 
s výměnou bytu v Budovatelské ul. č.p. 614 Strakonice pí Francové Janě za jiný. 
 
11) Eva Kučavová, Strakonice – žádost o výjimku 
Usnesení č. 193/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 15.10.2003 a dne 22.6.2005 pro pí Evu Kučavovou,  
 
12) Soňa Přibilová, Strakonice – žádost o výjimku 
Usnesení č. 194/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 15.10.2003 a dne 22.6.2005 pro pí Soňu Přibilovou, Strakonice. 
 
13) Lenka Čonková, žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 195/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s přidělením jiného bytu pí Lence Čonkové, Strakonice. 
 
14) Roman Fišer, Strakonice – žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 196/2007 (7/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost p. Roman Fišera, Strakonice, týkající se přidělení bytu do nájmu. 
 
15) Žádost o povolení dočasného  sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 679/3 
v majetku města Strakonice v souvislosti s přípravou realizace stavby „SQUASH 
CENTRUM“  
Žadatel: Znakon, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 197/2007 (7/3a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením  dočasného sjezdu z místní komunikace Na Ohradě  p.č dle KN 679/3 v majetku 
města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 679/2 k.ú. Strakonice v souvislosti s umístěním 
zařízení staveniště a dále na základě přípravných prací realizace  - 9.1.2007 - 9.3.2007. 
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Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
16) Zábor veřejného prostranství 
Žadatel: Znakon, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 198/2007 (7/3a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním zařízení staveniště na pozemku p.č. dle KN 679/2, 679/3 k.ú. Strakonice 
v souvislosti s realizací přípravných prací stavby SQUASH centra v ulici Na Ohradě              
par. č. 921, Strakonice. Souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy, správců inženýrských 
sítí a je vydán v souvislosti s povolením záboru veřejného prostranství, chodníku v termínu od 
9.1.2007 – 9.3.2007. Dotčený prostor staveniště  bude v termínu 9.3.2007 protokolárně 
předán zástupci majetkového odboru. 
 
17) Pověření majetkového odboru – zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání 
komunikace 
Usnesení č. 199/2007 (7/3a)  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru k udělení souhlasu v zastoupení majitele pozemku  města 
Strakonice v souvislosti se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství. Souhlas 
vedoucí majetkového odboru je podmíněn  dobou trvání záboru veřejného pozemku v délce 
do 3 měsíců. V jiném případě bude majetkový odbor předkládat žádost k projednání Radě 
města Strakonice. 
 
18) Žádost o povolení uložit telefonní přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3  
Zastoupena : Ing. Miroslav Jůzl, Sdružení PIK Písek, Na Houpačkách 624. 
Usnesení č. 200/2007 (7/3a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/1 
v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene a Smlouvě o 
zřízení věcného břemene na akci: „J-063-2-1694 Strakonice, Heydukova 458 
Lindaur,KR,příp.“ a pověřuje starostu podpisem obou smluv.. 

 
7. Šmidingerova knihovna – dodávka knihovnického nábytku  
Usnesení č. 201/2007 (6/19)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Prima, a.s. na dodávku knihovnického nábytku za cenu 
850.000,-Kč vč. DPH 
II. Pověřuje 
ředitelku Šmidingerovy knihovny podpisem příslušné smlouvy 
   
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                            místostarosta 
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