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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 16. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7.3. 2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   7 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák – místostarosta 

        PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: MUDr. Chod,  Ing. Pavel, pí Žiláková, Mgr. Parkosová   
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti  
                             Usnesení č. 431/2007 – 435/2007 
2. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování studie možného využití restaurace 
   „Myslivna – Klostermannka“ č.p. 272 v Novém Dražejově. 
                             Usnesení č. 436/2007 
3. Vzdání se místa ředitelky MŠ U Parku  

         Usnesení č. 437/2007 
4. Putovní pohár města Strakonice na sportovní akci „Turnaj nadějí“ 

         Usnesení č. 438/2007 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
16. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:30 hodin po 
skončení zasedání zastupitelstva města. Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, 
tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a 
s tímto souhlasí. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
 
1. Majetkové záležitosti  
 
1) Strakonice hrad – předběžný návrh provozního řešení – doplnění usnesení RM č. 
76/2006 
Usnesení č. 431/2007 (16/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení Rady města č. 76/2006, bod V., ze dne 29.11.2006 následovně: 
B) Režim parkování v areálu a okolí hradu: 
Rada města po projednání 
II. Souhlasí 
s přidělením klíče od zásuvných sloupků k dispozici vedle muzea a knihovny i MěÚ 
Strakonice, odbor vnitřních věcí, oddělení matrik s osobní odpovědností ředitelů, vedoucích 
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těchto subjektů. Dalším subjektům bude klíč zapůjčován muzeem a knihovnou pouze 
v případě, že žadatel předloží povolení MěÚ Strakonice, podepsané starostou  či místostarosty 
města. 

 
2) Žádost o souhlas s uložením přeložky telefonních kabelů do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1309/9 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Josef Troška, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 432/2007 (16/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  přeložky telefonních kabelů do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1309/9 v k.ú. Strakonice ,dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
3)  Ukončení nájemní smlouvy výpovědí 
Usnesení č. 433/2007 (16/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zasláním  tříměsíční  výpovědní  lhůty společnosti ORIS Praha, spol. s.r.o., U háje 26, 
Praha 4, týkající se Smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu  na 
pronájem části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice za účelem umístění panelu pro 
velkoplošnou venkovní reklamu – 1 stojan,  ze dne 26.7.2000. (tj. do 30.června 2007)  
 
4) Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu plochy pro venkovní reklamní a 
propagační zařízení – ukončení pronájmu  dohodou  
Usnesení č. 434/2007 (16/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu plochy pro venkovní reklamní a propagační 
zařízení ze dne 15.11.1999, týkající se  ukončení pronájmu části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. 
Strakonice za účelem výstavby  panelů  reklamních a propagačních zařízení dohodou a to ke 
dni  30.června 2007.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Vyhlášení záměru na pronájem 
Usnesení č. 435/2007 (16/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
150 m2    za účelem vybudování obratiště pro zásobování. 
 
2. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování studie možného využití restaurace 
„Myslivna – Klostermannka“ č.p. 272 v Novém Dražejově. 
Usnesení č. 436/2007 (16/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování studie možného využití restaurace 
„Myslivna – Klostermannka“ č.p. 272 v Novém Dražejově 

1. pořadí – Ing. arch. Jiří Vorel, 345 62 Holýšov 
2. pořadí – Ing. arch. Roman Schmitt, 386 01 Strakonice 
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 38 080,- Kč z kapitoly projekty 

IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
3. Vzdání se místa ředitelky MŠ U Parku  
Usnesení č. 437/2007  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis  ředitelky MŠ U Parku – vzdání se místa ředitelky z důvodu odchodu do důchodu 
k 31.7.2007 
II. Ukládá 
odboru školství a CR řešit tuto záležitost dle platné legislativy. 
 
4. Putovní pohár města Strakonice na sportovní akci „Turnaj nadějí“ 
Usnesení č. 438/2007  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyčleněním částky do 5.000,-Kč na pořízení putovního poháru města Strakonice na 
sportovní akci „Turnaj nadějí“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              Ing. Karel Vlasák    
        starosta                           místostarosta 
 
 
 
 
 
  


