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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 20. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11.4.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   6 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
        PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod, Ing. Pavel   
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta 
 
Program: 
 
1. Letní prázdninový provoz v mateřských školách města 

         Usnesení č. 560/2007 
2. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem  

         Usnesení č. 561/2007 
3. Partnerství mezi městem Strakonice a občanskými subjekty v rámci Projektu Zdravé město  
    Strakonice 

         Usnesení č. 562/2007 
4. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků (Radějovice, Drachkov) 

         Usnesení č. 563/2007 
5. Projekt „Výstavba autobusových zastávek ve městě Strakonice“ – spolufinancování  
    projektu  z prostředků města  

         Usnesení č. 564/2007 
6. Přidělení bytu v DPS 

         Usnesení č. 565/2007 
7.Projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice“ –   
   spolufinancování  projektu z prostředků města  
                         Usnesení č. 566/2007 
8. Exkurse do Rakouska „Cesty za energetickou soběstačností II.“  

         Usnesení č. 567/2007 
9. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č. 568/2007 – 576/2007 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení jednání 
20. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Letní prázdninový provoz v mateřských školách města 
Usnesení č. 560/2007 (20/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2007 v mateřských školách města. 
 
2. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem  
Usnesení č. 561/2007 (20/3) 
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR MěÚ.  

I. Schvaluje 
odměny za 1. pololetí škol. r. 2006/2007 ředitelům ZŠ a MŠ města dle přiloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
3. Partnerství mezi městem Strakonice a občanskými subjekty v rámci Projektu Zdravé 
město Strakonice 
Usnesení č. 562/2007 (20/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
konání informační schůzky pro případné partnery Zdravého města Strakonice dne 23.4.2007, 
od 9.00 hodin, ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavíráním dohod, jejichž předmětem je vzájemná partnerská spolupráce smluvních stran za 
účelem rozvoje Projektu Zdravé město Strakonice a místní Agendy 21 ve Strakonicích, s 
důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na 
místní a regionální úrovni. 
III. Pov ěřuje 
starostu města /politik Zdravého města Strakonice/ podpisem dohod  mezi městem a 
jednotlivými  subjekty. 
 
4. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků (Radějovice, Drachkov) 
Usnesení č. 563/2007 (20/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcemi Radějovice,   
Drachkov 
II.  Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcemi 
Radějovice, Drachkov 
 
5. Projekt „Výstavba autobusových zastávek ve městě Strakonice“ – spolufinancování 
projektu z prostředků města  
Usnesení č. 564/2007 (20/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z GP Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – GP na 
podporu výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek (rozvoj turistické dopravní 
infrastruktury) – na projekt „Výstavba autobusových zastávek ve městě Strakonice“ 
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II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním potřebných finančních 
prostředků  z rozpočtu města  na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu. 
 
6. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 565/2007 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo C24  v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 
1283, Strakonice p. Jaroslavě Havlíkové, Strakonice     
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
7. Projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků  města  
Usnesení č. 566/2007 (20/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z GP programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje 
– GP Ochrana před povodněmi – na projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra 
města Strakonice“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním potřebných finančních 
prostředků  z rozpočtu města  na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu. 
 
8. Exkurse do Rakouska „Cesty za energetickou soběstačností II.“  
Usnesení č. 567/2007 (20/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s účastí Ing. Karla Vlasáka na exkursi do Rakouska, na téma: „Cesty za energetickou 
soběstačností II“, konané ve dnech 19.- 21.4.2007. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 568/2007 (20/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 2 v garáži objektu čp. 1391 
v ul. Leknínová ve Strakonicích uzavřené mezi městem Strakonice a Petrou Kvěchovou a 
Jaroslavem Hlousem, Strakonice  dohodou ke dni 30.4.2007. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
2) Pronájem (směna) pozemků st.p.č. 550 i výměře 967 m2 , st.p.č. 2126 o výměře 319 m2, 
p.č. 534/2 o výměře 2306 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města za pozemky ve 
vlastnictví Jihočeského kraje 
Usnesení č. 569/2007 (20/5) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 392/2007 
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II. Souhlasí 
s dlouhodobým pronájmem pozemků st.p.č. 550 o výměře 967 m2 , st.p.č. 2126 o výměře 319 
m2, p.č. 534/2 o výměře 2306 m2 v k.ú. Strakonice Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice na dobu 99 let s výší nájemného: první rok nájmu 1,-Kč, od 
druhého roku nájemné  ve výši  3 % z ceny dle znaleckého posudku.   
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
IV. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 67/ZM/2007 
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na darování pozemků st.p.č. 550 o výměře 967 m2 (včetně 
budovy č.p.1324 na pozemku p.č. st. 550), st.p.č. 2126 o výměře 319 m2, p.č. 534/2 o výměře 
2306 m2 v k.ú. Strakonice.  
VI. Doporučuje ZM  
souhlasit s  darováním pozemků st.p.č. 550 o výměře 967 m2 (včetně budovy č.p.1324 na 
pozemku p.č. st. 550), st.p.č. 2126 o výměře 319 m2, p.č. 534/2 o výměře 2306 m2 v k.ú. 
Strakonice Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a to po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
VII. Doporu čuje ZM  
souhlasit s přijetím daru a to  pozemků p.č.1267/3 o výměře 1099 m2, p.č. 1288/3 o výměře 
3903 m2,  p.č. 802 o výměře 717 m2, p.č. 1272/1 o výměře 8196 m2 ,  část p.č. 1272/7 o 
výměře cca 4000 m2 , část p.č.1272/8 o výměře cca 300 m2,  část p.č. 1288/2 o výměře1000 
m2, část p.č. 746/6 o výměře cca 28345 m2 , vše v  k.ú. Strakonice a části pozemku p.č. 471 o 
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Nové Strakonice,  od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice pro město Strakonice.  
VIII. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) ČZ Gastro, s.r.o. , Tovární 202, Strakonice  
Usnesení č. 570/2007 (20/5) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 413/2007 ze dne 28.2.2007. 
II. Souhlasí  
s novým zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu U Markéty 
čp. 58 ve Strakonicích o výměře  84,3 m2.  
  

1) ČR - Okresní bytový podnik, státní podnik v likvidaci – bezúplatný převod pozemků 
p.č. p.č. 679/18, p.č. 692/9 a p.č. 619/10 k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 571/2007 (20/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s bezúplatným převodem  pozemků p.č. 679/18 o výměře 71 m2, p.č 692/9  o 
výměře 249 m2 a p.č. 619/10 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice od ČR – Okresního 
bytového podniku s.p. v likvidaci na město Strakonice a pověřit starostu města podpisem 
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.             
 
2) Výkup pozemků p.č 1190/2 , p.č. 1190/16,  p.č. 1190/20, p.č. 1190/28, vše  v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č. 572/2007 (20/5a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM   
souhlasit s výkupem pozemků a to parc.č 1190/2 o výměře 2591 m2 , p.č. 1190/16 o výměře 
5928 m2,  p.č. 1190/20 o výměře 393 m2 ,  p.č. 1190/28  výměře  388 m2  v k.ú.  Strakonice za 
cenu 180,-Kč za m2 a pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.                   

    
3)    Žádost o souhlas s uložením kanalizační,  vodovodní a elektro přípojky do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela. 
Žadatel: Vlastimil Beneš, 386 01 Strakonice.  
Usnesení č. 573/2007 (20/5a) 
RM v souvislosti  se zřízením kanalizační, vodovodní a elektro přípojky  pro připojení 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č.200/4 ve vlastnictví žadatele v k.ú. Střela.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní a elektro přípojky do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
            
4) Žádost o souhlas s uložením kanalizační,  vodovodní a elektro přípojky do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela. 
Žadatel: Jiří Poisl, 386 01 Strakonice.  
Usnesení č. 574/2007 (20/5a) 
RM v souvislosti  se zřízením kanalizační, vodovodní a elektro přípojky  pro připojení 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č.200/3 ve vlastnictví žadatele v k.ú. Střela.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní a elektro přípojky do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela, dle sazebníku. 
 II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
            
5)  Martin Kostka, Strakonice II – zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 575/2007 (20/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výmazem předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 3 v domě č.p. 430, 
ul. Bezděkovská. 
 
1. Výkup pozemků pod komunikací v ul. Máchova 
Usnesení č. 576/2007 (20/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou daně z převodu nemovitostí, jejichž výkup byl schválen usnesením č. 
744/ZM/2005 ze dne 19.10.2005 a č. 70/ZM/2007 ze dne  7.3.2007, dále s úhradou daně s 
nemovitostí za r. 2007. 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              PhDr. Ivana Říhová    
        starosta                           místostarostka 
 
  


