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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 67. jednání Rady města Strakonice 
konaného 11.6.2008 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM :  

Ing. Vondrys – starosta 
              Ing. Vlasák – místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
                       členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová,  Ing. Pavel, pí Žiláková 

Ing. Tůma – tajemník 
                                      Mgr. Tůmová – PR 
 
Program: 
 
1. Stanovisko města k udělování souhlasu s umístěním místa podnikání na adrese ohlašovny pobytu – 
Velké náměstí 2, Strakonice 

            Usnesení č. 2083/2008             
2. Závěrečný účet ročního hospodaření města  a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2007 

            Usnesení č. 2084/2008             
3. Rozpočtové   opatření   č.  52 

            Usnesení č. 2085/2008  
4. Použití části výtěžku  z provozu výherních hracích přístrojů – doplnění usnesení č. 1990/2008    
                            Usnesení č. 2086/2008            
5. Nařízení města Strakonice č. 4 a k obecně závazné vyhlášce č. 3/2008  
                                   Usnesení č. 2087/2008            
6. MP - souhlas s umístěním kamerového bodu na budovu v ulici Spojařů, čp. 1249 
                    Usnesení č. 2088/2008             
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o zákazu  požívání alkoholických nápojů na veřejném     
prostranství 
                    Usnesení č. 2089/2008             
8. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 2090/2008 - 2109/2008           
9. SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora 
                    Usnesení č. 2110/2008             
10. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice –   přijetí daru 
                    Usnesení č. 2111/2008             
11. Přímý prodej 1 ks  automobilu Škoda Felicie protiúčtem při koupi 1 ks ojetého automobilu Dacia  
Logan  MCV pro město  
                    Usnesení č. 2112/2008            
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  

            Usnesení č. 2113/2008            
13. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
                      Usnesení č. 2114/2008            
 
 
Zahájení:  
67. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
1. Stanovisko města k udělování souhlasu s umístěním místa podnikání na adrese ohlašovny 
pobytu – Velké náměstí 2, Strakonice 
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Usnesení č. 2083/2008 (67/2)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s tím, aby fyzické osoby s bydlištěm na ohlašovně Městského úřadu Strakonice  - tj. na adrese Velké 
náměstí č. 2, Strakonice -  umísťovaly své místo podnikání na této adrese. 
 
Projednávání bodu 2 – 5 se zúčastnila Ing. Šochmanová 
 
2. Závěrečný účet ročního hospodaření města  a jím zřizovaných a založených organizací za rok 
2007 
Usnesení č. 2084/2008 (67/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
závěrečný účet ročního  hospodaření města a jím zřizovaných a založených organizací za  rok 2007 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu předložit  závěrečný účet  k projednání a ke schválení nejbližšímu zasedání  ZM 
III. Doporu čuje ZM 
schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
3. Rozpočtové   opatření   č.  52 
Usnesení č. 2085/2008 (67/10)  
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM   
schválení změny rozpočtu o: 
RO č. 52  ve výši   2 500 000,- Kč  
Finanční prostředky na výdaje spojené s přemístěním části úřadu do prostor Na Stráži čp. 270 (budova 
Komerční banky) a propojení všech budov úřadu informační technologií. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II. Ukládá: 
Finančnímu odboru  rozpočtové opatření  č. 52  předložit ke schválení na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
4. Použití části výtěžku  z provozu výherních hracích přístrojů – doplnění usnesení č. 1990/2008    
Usnesení č. 2086/2008 (67/15)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  383 400,- Kč  takto: 
(RO č. 41 ) 
1.   20 000,- Kč –  Kontakt bB – OS pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér – transfer  
                              na pobytovou akci ve Strakonicích – výuka plavání pro osoby s tělesným  
                              postižením 
2    50 000,- Kč – Českomoravská myslivecká jednota – transfer na činnost 
3.   63 400,- Kč – TJ Dražejov – transfer na údržbu a provoz sportoviště 
4. 150 000,- Kč – ZO Českého svazu včelařů Strakonice – finanční podpora na obnovu  
                              včelstev 
5.   50 000,- Kč  - TJ FEZKO Strakonice – kuželky – transfer na úhradu splátek nové kuželny 
6.   50 000,- Kč  - Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40 – transfer na provoz  
                             1.Gerontologického stacionáře POHODA 
 
Konečný výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2007 činí 1 583 384,93 Kč. 
1 200 000,- Kč - schváleno již v rozpočtu na rok 2008 – č. usnesení 232/ZM/2007  a to: 
                        500 000,- Kč – příspěvky (transfery) na sport 
    400 000,- Kč – příspěvky (transfery) na kulturu 
    300 000,- Kč – vybavení dětských hřišť 
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5. Nařízení města Strakonice č. 4 a k obecně závazné vyhlášce č. 3/2008  
Usnesení č. 2087/2008 (67/8)  
Rada města po projednání 
I.  Vydává 
dne 11. 6. 2008  Nařízení rady  města Strakonice č. 4 , kterým se ruší obecně závazná vyhláška 
Městského úřadu Strakonice o stanovení koeficientu , kterým se násobí základní sazba daně ze staveb 
podle § 11 odst. 1 písm. a,b,c,d zákona ČNR č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
II. Doporu čuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č.3/2008  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  
 
Projednávání bodu 6 se zúčastnil p. Michálek 
 
6. MP - souhlas s umístěním kamerového bodu na budovu v ulici Spojařů, čp. 1249 
Usnesení č. 2088/2008 (67/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním kamerového bodu na dům, který je majetkem společenství vlastníků. Jedná se o dům čp. 
1249, ulice Spojařů, Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy za Město Strakonice o umístění kamery na objekt, který je  
v majetku Společenství vlastníků jednotek čp. 1249, Spojařů, Strakonice. 
 
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o zákazu  požívání alkoholických nápojů na veřejném     
prostranství 
Usnesení č. 2089/2008 (67/3)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závazné vyhlášku č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném  
prostranství v navrženém znění. 
 
8. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila  
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Páteřní komunikace Větrolamka, Strakonice“ 
Usnesení č. 2090/2008 (67/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Páteřní komunikace Větrolamka, 
Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Atelier Penta, s.r.o., Raisova 1004, 386 
01 Strakonice za celkovou cenu díla 177.310,- Kč včetně DPH, termín plnění do 24 týdnů od podpisu 
SOD. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem, Strakonice“ 
Usnesení č. 2091/2008 (67/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků 
lomem, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností SUDOP projekty Plzeň, a.s., 
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Plachého 35, 301 00 Plzeň za celkovou cenu díla 400.316,- Kč včetně DPH, termín plnění do 22 týdnů 
od podpisu SOD. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
3) Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele 
stavby: „Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp“ 
Usnesení č. 2092/2008 (67/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele 
stavby: „Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp“. Nejvýhodnější nabídka je od firmy 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599 za cenu díla 
447.517,- Kč včetně DPH., termín realizace předmětu díla do 15.8.2008. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
4) Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele 
stavby: „Oprava parkoviště a komunikace v ul. Povážská, Strakonice“ 
Usnesení č. 2093/2008 (67/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele 
stavby: „Oprava parkoviště a komunikace v ul. Povážská, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka je od 
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599 za 
cenu díla 692.132,- Kč včetně DPH., termín realizace předmětu díla do 31.7.2008. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
 
2) Pavel Jánský, Mgr. Petra Jánská,  Strakonice - žádost o souhlas se stavbou studny na 
pozemku p.č. 1371/47, k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2094/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele  pozemku p.č. 1371/47 v  k.ú. Strakonice, obec Strakonice (lokalita Jezárky) se 
stavbou studny. ( Pozemek je řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní) 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
                                                                                                                                            
3) Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 537/3 a 574/6 a ve 
spoluvlastnictví města Strakonice (1176/4133) p.č. dle KN st.755 vše v k.ú.  Strakonice 
v souvislosti se stavbou „ J-083-2-0646 Strakonice, A.B. Svojsíka, ÚPS obnova“. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : PIK Písek Na Houpačkách 624,  397 01 Písek. 
Usnesení č. 2095/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene „J-083-2-0646 Strakonice, 
A.B. Svojsíka, ÚPS obnova.“ na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 537/3 a 574/6 
a ve spoluvlastnictví města Strakonice (1176/4133) p.č. dle KN st.755 vše v k.ú.  Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „J-083-2-0646 Strakonice, A.B. Svojsíka, 
ÚPS obnova.“.  Právo věcného břemene se zřizuje za účelem provozu, údržby a úprav podzemního 
vedení telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 537/3 a 574/6 a 
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ve spoluvlastnictví města Strakonice (1176/4133) p.č. dle KN st.755 vše v k.ú.  Strakonice.  Věcné 
břemeno se zřizuje částkou 7.581,26 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 

 
4) Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 1276/2 a 1333 vše 
v k.ú.  Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou „ J-083-2-0386 Dražejov (ST), pan Soukup, 
pí. Nová, KR, příp.“. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : PIK Písek Na Houpačkách 624,  397 01 Písek. 
Usnesení č. 2096/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene „J-083-2-0386 Dražejov 
(ST), pan Soukup, pí. Nová, KR, příp.“ na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 
1276/2 a 1333  vše v k.ú.  Dražejov u Strakonic. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „J-083-2-0386 Dražejov (ST), pan Soukup, 
pí. Nová, KR,  příp.“. 
Právo věcného břemene se zřizuje za účelem provozu, údržby a úprav podzemního vedení 
telekomunikační sítě. na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 1276/2 a 1333  vše 
v k.ú.  Dražejov u Strakonic. Věcné břemeno se zřizuje částkou 278,25 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
5) Uvolněná b. j. 1+3, Strakonice I 
Usnesení č. 2097/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č. p. 1239, ul. Mládežnická, přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/1239, ul. Mládežnická, Strakonice I 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši  
1000 000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
6) Uvolněná b. j. 1+0, Strakonice II 
Usnesení č. 2098/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 002, v domě č. p. 428, ul. Bezděkovská, přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 002/428, ul. Bezděkovská, Strakonice II 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
250.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
7) Uvolněná b.j. 1+1, Strakonice II – revokace části usnesení č. RM/2038/2008 ze dne 4. 6. 2008 
Usnesení č. 2099/2008 (67/4a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení RM č. 2038/2008 ze dne 4. června 2008, týkající se souhlasu s uzavřením smlouvy o 
nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (54,20 m2), č. b. 003 Strakonice II s paní Lucií 
Kochtovou, Strakonice, výměnou za její startovací byt o velikosti 1+0. Podmínkou je vrácení 
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stávajícího bytu. 
II. Souhlasí 
1+1 (54,20 m2), Strakonice I s paní Lucií Chvojkovou, Strakonice, výměnou za její startovací byt o 
velikosti 1+0. Podmínkou je vrácení stávajícího bytu. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
1) TRION spol. s r.o., Strakonice, Velké náměstí 207, Strakonice, Tomáš Maleč, jednatel a 
majitel společnosti – žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 2100/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se zrušením věcného břemene (předkupní právo k nemovitosti) k nemovitosti čp. 144, Velké 
náměstí ve Strakonicích, na pozemku p.č.st. 200 o výměře 1111 m2, týkající se předkupního práva pro 
Město Strakonice, na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.1992. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s přijetím níže uvedeného věcného daru od společnosti TRION spol. s.r.o. Strakonice. 
- laserová tiskárna HP LaserJet P2015dn – 4 ks 
- handsfree sada HF300 bluetooth – 5 ks 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o zrušení věcného břemene a předmětné darovací 
smlouvy.  
 
2) Hana a Pavel Hanzlíkovi, Strakonice – žádost o prodloužení termínu pro uhrazení kupní ceny 
Usnesení č. 2101/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit částečnou změnou usnesení ZM číslo 296/ZM/2008 ze dne 19. března 2008, týkajícího 
platby kupní ceny: 
První splátka ve výši 100.000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
druhá splátka do výše 100 % kupní ceny bude uhrazena do konce srpna 2009. 
 
3) Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
Usnesení č. 2102/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit s účinností ode dne 1.7. 2008 Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí 
obecného zájmu dle přílohy a k tomuto dni ukončuje účinnost předchozích Zásad pro realizaci staveb 
komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu schválených dne 22.6. 2005 pod č.usnesení 
695/ZM/2005. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vypracovat úplné znění Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí 
obecného zájmu. 
 
4) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 2103/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
-  osobní vozidlo Seat Inca 1,4i – poř. cena 360.000,- Kč, r.poř. 1998, vozidlo bude odprodáno 
bazarem firmy Verold Strakonice, finanční částka získaná z odprodeje bude odvedena na účet města 
Strakonice.  
 
5) Josef Strašil, b. j. č. 07, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
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Usnesení č. 2104/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 07, o velikosti 2+0 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku ve Strakonicích panu Josefu Strašilovi za cenu  396.000,- Kč.  

 
6) Směna pozemků s firmou SALVETE  spol.  s r.o. – vyhlášení záměru + směna 
Usnesení č. 2105/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 679/6 ve vlastnictví města Strakonice o 
výměře 93 m2 za část pozemku p.č. 679/1  ve vlastnictví firmy Salvete spol. s r.o., o výměře 93 m2 , 
vše v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 679/6 ve vlastnictví města 
Strakonice o výměře 93 m2 za část pozemku p.č. 679/1 o výměře 93 m2 ve vlastnictví firmy Salvete 
spol. s r.o.,  vše v k.ú. Nové Strakonice, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty a v případě, že se 
nepřihlásí jiný zájemce s doplatkem města pro firmu Salvete spol. s r.o., ve výši 20.620,- Kč.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy.     
 
7) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky ve směru na Nový Dražejov 
Usnesení č. 2106/2008 (67/4b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č.871/ZM/2006. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem  všech částí pozemků v k.ú. Strakonice a v k.ú. Dražejov u Strakonic zasahujících 
pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý pás mezi komunikací a cyklostezkou, která bude vedena podél 
komunikace ze Strakonic (Kaufland) do Nového Dražejova za cenu 100,-Kč/m2. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s doplatkem ceny ve výši 50,- Kč/m2  bývalým spoluvlastníkům pozemku p.č. 367/2 o 
výměře    970 m2 v k. ú. Strakonice  a  bývalému vlastníku pozemků  p.č. 1390/2 o výměře 8 m2, 
1390/3 o výměře 31 m2,  p.č.1391/2 o výměře 850 m2 a  p.č. 1389 o výměře 663 m2 , vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv a dodatků. 
 
1a) Žádost o vyjádření – změna provedení komunikací v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 2107/2008 (67/4c)  
Rada města v souvislosti se žádostí o vyjádření ke změně provedení komunikací v lokalitě výstavby 
bytových domů Jezárka ve Strakonicích oproti již schválenému projektu, na který má město 
Strakonice vydáno stavební povolení 
I. Souhlasí 
se změnami v provedení komunikace dle přílohy: „Situace stavby“ vypracované společností KUPROS 
s.r.o., Vlkova 36, Praha 3, přičemž město Strakonice podá na odbor dopravy MěÚ Strakonice v 
souvislosti s těmito změnami žádost o souhlas se změnou stavby před dokončením. Tento souhlas je 
podmíněn následujícím: 
 Pan Jan Polata  

- uzavře s městem Strakonice Smlouvu o vybudování parkovacích míst – jedná se o 44 
stávajících park. míst (cena dle usn. 823/2004 je 20.000,- Kč/1 park. místo) 

- předloží městu Strakonice veškerou projektovou dokumentaci včetně všech vyjádření 
potřebných pro vydání změny stavby před dokončením 

- před kolaudací stavby předmětných parkovišť a komunikací předloží městu Strakonice 
všechna vyjádření potřebná pro kolaudaci včetně zaměření 
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- uzavře s městem Strakonice dohodu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod komunikací a 
parkovišť (100 park. míst) na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. 1371/1 a p.č. 1385 
v k.ú. Strakonice, vybudovaných v souvislosti s realizací čtyř bytových domů v lokalitě 
Jezárky dle „Situace stavby“ vypracované společností KUPROS s.r.o., Vlkova 36, Praha 3, do 
majetku města Strakonice. K převodu předmětných komunikací a pozemků dojde nejpozději 
do 1 měsíce po nabytí právní moci příslušného kolaudačního souhlasu. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem  Smlouvy o vybudování parkovacích míst 
                                                                                                                                           
1b) Žádost o vyjádření – změna provedení komunikací v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 2108/2008 (67/4c)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a panem Janem Polatou, Milevsko, jejímž 
předmětem bude bezúplatný převod komunikací a parkovišť (100 park. míst) na pozemcích v majetku 
města Strakonice p.č. 1371/1 a p.č. 1385 v k.ú. Strakonice, vybudovaných v souvislosti s realizací čtyř 
bytových domů v lokalitě Jezárky dle „Situace stavby“ vypracované společností KUPROS s.r.o., 
Vlkova 36, Praha 3, do majetku města Strakonice. K převodu předmětných komunikací a pozemků 
dojde nejpozději do 1 měsíce po nabytí právní moci příslušného kolaudačního souhlasu.  
II.Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem  předmětné dohody. 
 
2) Jiří Kubeš, Strakonice, Stanislav Lešák, Strakonice, Věra Tupá, Strakonice – žádost o snížení 
kupní ceny pozemků v k.ú. Strakonice. 
Usnesení č. 2109/2008 (67/4c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s revokací usnesení ZM č. 692/ZM/2005 ze dne 22.06.2005, týkající se prodeje předmětných 
pozemků za cenu 250,- Kč/m2 s časovým omezením do 31.12.2005.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku  p.č. 769/7 v k.ú. Strakonice o výměře 160 m2  panu Jiřímu Kubešovi, 
za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, s možností využití splátkového kalendáře po dobu 3 
let. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků 769/11 a 769/12 v k.ú. Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Strakonice o výměře 228 m2 panu Stanislavu 
Lešákovi, za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, s možností využití splátkového kalendáře po 
dobu 3 let. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků 769/7 a 769/12 v k.ú. Strakonice. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 769/12 v k.ú. Strakonice o výměře 240 m2 paní Věře Tupé, za cenu 
dle aktuálního znaleckého posudku, s možností využití splátkového kalendáře po dobu 3 let. Souhlas 
je podmíněn současným prodejem pozemků 769/7 a 769/11 v k.ú. Strakonice. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9. SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora 
Usnesení č. 2110/2008 (67/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem části Beranova dvora, fotbalovému klubu SK Strakonice 1908 a to ve dnech 
27.9. a 28.9.2008 za účelem zajištění parkování v době Václavské pouti.  
II. Ukládá 
finančnímu odboru ve spolupráci s majetkovým odborem připravit návrh dohody. 
 
10. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice –   přijetí daru 
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Usnesení č. 2111/2008 (67/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – sportovní dresy Adidas - ve výši 5 100,- Kč od Rady rodičů při ZŠ a MŠ Strakonice, 
Povážská 263. 
 
11. Přímý prodej 1 ks  automobilu Škoda Felicie protiúčtem při koupi 1 ks ojetého automobilu 
Dacia Logan  MCV pro město  
Usnesení č. 2112/2008 (67/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým prodejem 1 ks automobilu Škoda Felicie protiúčtem při koupi 1 ks ojetého automobilu Dacia 
Logan MCV (předváděcí vůz, najeto cca 1000 km) pro město Strakonice u firmy AUTOLINHART 
Borek a.s., Pražská 285, 373 67 Borek, IČ: 25163051 v maximální celkové výši 273.000,- Kč včetně 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy při nákupu 1 ks ojetého automobilu. 
 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  
Usnesení č. 2113/2008 (67/13)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města,  
a)  na  sobotu 14. 6. – živá hudba – Podskalí, ostrov – pořádá Michal Polata, 386 01  Strakonice - od 

22:00 hodin do 23:30 hodin   
b) na  pátek 18. 7. –  živá hudba – Podskalí, ostrov – pořádá Michal Polata,, 386 01  Strakonice - od 

22:00 hodin do 23:30 hodin   
 
13. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
Usnesení č. 2114/2008 (67/14)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci 
Zahájení turistické sezony, které pořádá město Strakonice dne 24. 5. 2008. Autorská odměna činí Kč 
343,- včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                          Ing. Karel Vlasák     
        starosta                  místostarosta
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