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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 72. jednání Rady města Strakonice 
konaného 23.7.2008 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM :  

                          Ing. Vlasák – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  

                       členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod, Ing. Pavel 
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Tůmová - PR 

  
Omluveni:                    Ing. Vondrys – starosta 
 
 
Program: 
1. Smlouva o obstarání věci provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy ve Strakonicích  
    včetně příloh, navýšení ceny krmného dne a poskytování hotelových služeb pro psy 
                                Usnesení č. 2187/2008 
2. Užití znaku města 
                                  Usnesení č. 2188/2008 
3. Zápis z 2. jednání Komise školství 
                                   Usnesení č. 2189/2008 
4. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                                    Usnesení č. 2190/2008 
5. TS – zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb.,s platností od 1.1.2009 
                                    Usnesení č. 2191/2008 
6. TS - neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá 
                            Usnesení č. 2192/2008 
7. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice 
                                    Usnesení č. 2193/2008 
8. Vyhodnocení VŘ řízení na zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP  
     Strakonice 
                                  Usnesení č. 2194/2008 
9. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě – ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice a ZŠ  
     Strakonice, J. z Poděbrad 882 
                                  Usnesení č. 2195/2008 
10. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
                                  Usnesení č. 2196/2008 
11. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, které se  
      rozhodly podpořit Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.  
                                  Usnesení č. 2197/2008 
12. Zápis ze 7. jednání Komise pro sport 
                                  Usnesení č. 2198/2008 
13. Ski klub Strakonice – záštita nad závodem Běh kolem Kuřidla, jako VIII. ročník  
      Memoriálu Františka Kováře   
                                  Usnesení č. 2199/2008 
14. Vymáhání vykonatelných pohledávek města  
                                  Usnesení č. 2200/2008 
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15. Rozpočtová opatření   č.  69 - 72 
                                  Usnesení č. 2201/2008 
16. Vybudování nového dětského hřiště a realizace stojanů na jízdní kola 
                                  Usnesení č. 2202/2008 
17. Studie předpolí Měšťanského pivovaru Strakonice 
                                  Usnesení č. 2203/2008 
18. MěÚSS –ubytování v AD 
                                  Usnesení č. 2204/2008 
19. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
                                  Usnesení č. 2205/2008 
20. Jmenování členů školské rady při základních školách zřizovaných městem Strakonice 
                                  Usnesení č. 2206/2008 
21. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Propagační materiály pro návštěvníky a turisty  
      města Strakonice“ 
                                  Usnesení č. 2207/2008 
22. Odstranění kontaminovaných zemin ze sklepního prostoru hradního objektu ve  
      Strakonicích v rámci 2. etapy sanačních prací.  
                                  Usnesení č. 2208/2008 
23. Prohlášení o partnerství v rámci projektu „Rekonstrukce hotelu Henri“ 
                                  Usnesení č. 2209/2008 
24. Úprava Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 
                                  Usnesení č. 2210/2008 
25. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o veřejném pořádku,  
     ochraně životního prostředí a vzhledu města 
                                  Usnesení č. 2211/2008 
26. Pobyt běloruských dětí ve Strakonicích 
                                  Usnesení č. 2212/2008 
27. ŠK - Žádost o použití znaku 
                                  Usnesení č. 2213/2008 
28. Majetkové záležitosti 
          Usnesení č. 2214/2008-2254/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
72. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Karel Vlasák v 15:45 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Smlouva o obstarání věci  provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy 
ve Strakonicích včetně příloh, navýšení ceny krmného dne a poskytování hotelových 
služeb pro psy 
Usnesení č. 2187/2008 (71/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o obstarání věci provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy 
ve Strakonicích“ včetně příloh mezi objednately městy Strakonice a Písek a obstaratelem 
Technickými službami Strakonice s.r.o.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice Ing. Pavla Vondryse k podpisu této „Smlouvy o obstarání věci 
provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy  ve Strakonicích“ včetně jejích příloh. 
III. Souhlasí 
s cenou navýšení sazby Kč za krmný den  a psa na celkovou částku 282,03  Kč včetně DPH, 
na základě vyhodnocení provozu psího útulku za období leden – březen 2008, dle přílohy 
smlouvy č.1 cenová ujednání. 
IV. Souhlasí 
s provozováním hotelových služeb v útulku pro nalezené a opuštěné psy ve Strakonicích dle 
přílohy ke smlouvě č.1 cenová ujednání a přílohy ke smlouvě č.2 provozní řád útulku pro 
nalezené a opuštěné psy ve Strakonicích. 
 
2. Užití znaku města 
Usnesení č. 2188/2008 (71/3) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice Stifterovým pošumavským železničním spolkem, Boubínská 
17, 385 01 Vimperk na plakátech a propagačních materiálech pro oslavy 140. výročí železnice 
na Strakonicku a 140 let železniční dopravy na trati České Budějovice – Plzeň, které se konají 
20. září 2008 ve Strakonicích. 
II. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice u odkazu na internetové stránky města Strakonice na 
webových stránkách Stifterova pošumavského spolku v období do 31. 10. 2008. 
 
3. Zápis z 2. jednání Komise školství 
Usnesení č. 2189/2008 (71/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 17.6.2008. 
II. Bere na vědomí 
Protokol o státní kontrole v ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Inspekční zprávu ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280. 
 
4. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 2190/2008 (71/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 20. 6. 2008. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- na činnost Jednoty Karla Havlíčka Borovského. 
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5. TS – zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb.,s platností od 1.1.2009 
Usnesení č. 2191/2008 (71/6) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s jednostranným zvýšením nájemného u 497 bytových jednotek, v majetku města Strakonice 
dle zákona č.107/2006 Sb., s platností od 1.1.2009 a to: 
I.kat. základní nájemné       392 b.j.  zvýšení o 37,1%  35,13 Kč/m2 
II.kat.základní nájemné      27 b.j.  zvýšení o 47,3%  32,69 Kč/m2 
I.kat.dvojnásobek zákl.náj.    73 b.j.  zvýšení o 15,3%  41,76 Kč/m2 
II.kat.dvojnásobek zákl.náj.      5 b.j.  zvýšení o 23,8%  38,87 Kč/m2 
II.Ukládá 
-společnosti TS Strakonice s.r.o provést  jednostranné zvýšení nájemného v souladu se 
zákonem č.107/2006 Sb., v návaznosti na zákon č.214/2008 s platností od 1.1.2009  
- jednostranné zvýšení oznámit nájemcům bytů písemnou formou a to nejpozději 3 měsíce 
před účinností zvýšení tj. před 1.1.2009 
 
6. TS - neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (pí Ilona Tótová) 
Usnesení č. 2192/2008 (71/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt - nájem doba určitá  Iloně Tótové, Strakonice, č.b. 015 o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu.  
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do doby platnosti nájemní 
smlouvy, případně nevyklizení bytu do 14.9.2008, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
7. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 2193/2008 (71/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
s účinností od 1.1.2009 jinou organizační změnu za účelem změny kvalifikačního  složení 
zaměstnanců města Strakonice s cílem zvýšení efektivity práce, spočívající v přesunu jednoho 
pracovního místa z kanceláře tajemníka (oddělení správní) na odbor majetkový, a to při 
zachování  stávajícího celkového počtu zaměstnanců města zařazených v městském úřadu 
II.Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou 
související 
 
8. Vyhodnocení VŘ řízení na zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP 
Strakonice 
Usnesení č. 2194/2008 (71/9) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení na provedení odborných průzkumů, zpracování podkladů pro rozvoj 
udržitelného rozvoje území, které nemají svého poskytovatele a zpracování rozboru 
udržitelného rozvoje území  pro ORP Strakonice 
 
9. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě – ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice a ZŠ 
Strakonice, J. z Poděbrad 882 
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Usnesení č. 2195/2008 (71/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu žáků pro školní rok 2008/2009 ve třídě III. J Základní školy 
F.L.Čelakovského Strakonice na 34 žáků za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
II. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu žáků pro školní rok 2008/2009 ve třídě IX. A Základní školy 
Strakonice, J. z Poděbrad 882 na 34 žáků za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
10. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 2196/2008 (71/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo C11 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 
1283, Strakonice p. Květoslavě Pešlové, Strakonice 
b/ s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo C24 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 
1283, Strakonice p. Marii Špačkové, Strakonice 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
11. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, 
které se rozhodly podpořit Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.  
Usnesení č. 2197/2008 (71/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o reklamě mezi firmou Moira CZ a.s., fyzickou osobou oprávněnou k 
podnikání Pavlem Skálou a městem Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem Vondrysem, 
starostou města Strakonice 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
12. Zápis ze 7. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 2198/2008 (71/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 8. 7. 2008.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 7.500,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Romanu Heimlichovi 
(Klub sportovních rybářů ČTU Strakonice). 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 7.500,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Ing. Jaroslavu Pudilovi. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Strakonice 1908 – 
kategorii starší žáci. 
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V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořád-
ných sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města HC Strakonice – 2., 
3., 4. třídě. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Basketbalovému klubu 
Strakonice – kategorii dorostenky. 
VII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 30.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění 
mimořádných sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Fezko 
Strakonice – kategorii muži, dorost, ženy, dorostenky, žákyně.     
 
13. Ski klub Strakonice – záštita nad závodem Běh kolem Kuřidla, jako VIII. ro čník 
Memoriálu Františka Kováře   
Usnesení č. 2199/2008 (71/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se záštitou města Strakonice nad závodem v přespolním běhu Běh kolem Kuřidla, jako již 
VIII. ročníku Memoriálu Františka Kováře pořádaným Ski klubem Strakonice, oddílem 
běžeckého lyžování, dne 11. 10. 2008. 
 
14. Vymáhání vykonatelných pohledávek města  
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová 
Usnesení č. 2200/2008 (71/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stav pohledávek města k 30. 6. 2008 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb ve věci vymáhání vykonatelných 
pohledávek přiznaných městu ve správním řízení s JUDr. Petrem Szabo, advokátem se sídlem 
ve Strakonicích,  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Rozpočtová opatření   č.  69 – 72 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová 
Usnesení č. 2201/2008 (71/17) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu o: 
RO č. 69  ve výši  20 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky „transfery organizacím se sociálním zaměřením“ na 
výdaje dětského zastupitelstva spojené s protidrogovou prevencí - dofinancování tisku 
brožury s drogovou tématikou.  
RO č. 70  ve výši  104 000,- Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci STARZ Strakonice na realizaci projektu „Regenerace 
a rekonstrukce travnaté a tréninkové plochy fotbalového hřiště na Křemelce“. 
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RO č. 71  ve výši  60 000,- Kč 
Finanční prostředky z Jihočeského kraje pro ZŠ Jiřího z Poděbrad na třídy s rozšířenou 
sportovní výukou. 
RO č. 72  ve výši  5 000,- Kč 
Příspěvek od Jihočeské centrály cestovního ruchu na realizaci projektu „Jihočeské vítání 
léta“.  
II. Ukládá: 
Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č.  69 - 72  provést. 

 
16. Vybudování nového dětského hřiště a realizace stojanů na jízdní kola 
Usnesení č. 2202/2008 (71/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním dětského hřiště v prostoru dopravního hřiště u ZŠ Jiřího z Poděbrad 
II. Souhlasí 
s realizací stojanů na jízdní kola ve městě Strakonice 
III. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků ve výši 450 000,- Kč na realizaci dětského hřiště 
v prostoru dopravního hřiště u ZŠ Jiřího z Poděbrad a 150 000,- Kč na realizaci stojanů na 
jízdní kola ve městě Strakonice 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oslovit uchazeče k předložení nabídky na realizaci dětského hřiště v prostoru 
dopravního hřiště u ZŠ Jiřího z Poděbrad a předložit na projednání v Radě města  
V. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci stojanů na jízdní kola ve městě Strakonice 
 
17. Studie předpolí Měšťanského pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 2203/2008 (72/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování studie předpolí Měšťanského pivovaru 
Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
FACT v.o.s., Podolská 401/50,  147 00 Praha 4 Podolí 
Ing. arch. Josef Kiszka, studio ARKISS ul. Národní 1, 736 01 Havířov – Město 
Ing. arch. Patrik Kotas, ATELIER DESIGNU A ARCHTEKTURY, I.P.Pavlova 3/1785, 120 
00 Praha 2 
Ing. arch. Jana Rampich, Architektonická kancelář, Plánkova 1132, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, A 32, spol. s r.o., Podsrpenká 139, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Dana Zákostelecká, P. Bezruče 632, 386 01 Strakonice 
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Jaroslav Tůma, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, 
Ing. Jana Narovcová 
a náhradníky: 
Ing. Karel Vlasák, PhDr. Ivana Říhová, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Bašta, Ing. Václav 
Býček 
IV. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
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18. MěÚSS –ubytování v AD 
Usnesení č. 2204/2008 (72/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Gagalíkové v období od 8.7. do 30.9.2008 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 8.7.  
do 30.9.2008  
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
19. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2205/2008 (72/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, paní Izabely Grundzové, 
pana Josefa Pitelky, pana Jiřího Barčáka, paní Evy Pleskačové, pana Vladimíra Procházky, 
paní Jany Zábranské na dobu určitou od 1. 8. do 30. 9. 2008  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1. 8. do 30. 9. 2008 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
20. Jmenování členů školské rady při základních školách zřizovaných městem 
Strakonice 
Usnesení č. 2206/2008 (72/22) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad, do 
školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, do školské rady při ZŠ Strakonice, 
Dukelská a do školské rady při ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská. 
II. Jmenuje za zřizovatele 
p. Mgr. Emanuela Pavelku členem školské rady při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad  
p. Ing. Karla Vlasáka členem školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice 
p. Josefa Váchu, členem školské rady při ZŠ Strakonice, Dukelská  
p.Ing. Libuši Řeřábkovou, p. Bc. Miluši Vackovou a p. Stanislavu Broulimovou členy školské 
rady při ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská. 
 
21. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Propagační materiály pro návštěvníky a 
turisty m ěsta Strakonice“ 
Usnesení č. 2207/2008 (72/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/508/08 v rámci Grantového programu 
Produkty a služby v cestovním ruchu, I. výzva pro rok 2008, na projekt s názvem „Propagační 
materiály pro návštěvníky a turisty města Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního 
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stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu je 
110.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
22. Odstranění kontaminovaných zemin ze sklepního prostoru hradního objektu ve 
Strakonicích v rámci 2. etapy sanačních prací.  
Usnesení č. 2208/2008 (72/24) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
odstranění kontaminovaných zemin ze sklepního prostoru hradního objektu ve Strakonicích 
v rámci 2. etapy sanačních prací za podmínky získání dotačního titulu 
II. Souhlasí   
pod podmínkou získání dotačního titulu s odstraněním kontaminovaných zemin jako 
nebezpečného odpadu metodou termické likvidace odpadů ve spalovně s následným 
skládkováním popelovin  
 
23. Prohlášení o partnerství v rámci projektu „Rekonstrukce hotelu Henri“ 
Usnesení č. 2209/2008 (72/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s partnerstvím města Strakonice v rámci projektu „Rekonstrukce hotelu Henri“, jež se uzavírá 
za účelem technické pomoci v předinvestiční a investiční fázi realizace projektu.  
II. Souhlasí 
s Prohlášením o partnerství v rámci projektu „ Rekonstrukce hotelu Henri“, jehož realizátorem 
je pan Václav Lukeš, Pod Malšičkou 701, Volyně.  Toto prohlášení realizátor použije pro 
potřeby podání žádosti o dotaci do programu ROP NUTS II Jihozápad.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného Prohlášení 
 
24. Úprava Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění 
Usnesení č. 2210/2008 (72/26) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, 
schválených RM tak, že se v části „Hrazení nákladů“- nahrazuje první věta Sazebníku tímto 
zněním: 
„Mzdové náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací“ – 167,- Kč/za každou 
započatou  hodinu práce zaměstnance „ 
V části týkající se materiálových a  doručovacích  nákladů se Sazebník  nemění. 
 
25. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města 
Usnesení č. 2211/2008 (72/27) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
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s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku: 
1. a 2. srpna 2008 – Diskotéka při turnaji Czech Open – reprodukovaná hudba – pořádá 
TJ Fezko Strakonice na Plaveckém stadionu ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
 
26. Pobyt běloruských dětí ve Strakonicích 
Usnesení č. 2212/2008 (72/28) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním částky do 7.000,-Kč z recipročního fondu, která bude použita na krytí nákladů 
spojených s pobytem běloruských dětí ve Strakonicích dne 24.7.2008. 
 
27. ŠK - Žádost o použití znaku 
Usnesení č. 2213/2008 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na etiketách pivního speciálu ke 165. výročí založení 
Šmidingerovy knihovny 
 
28. Majetkové záležitosti 
Projednávání těchto bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 
1) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, Městské 
toalety v ul. U sv. Markéty“ 
Usnesení č. 2214/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700063206000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení 
k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Městské toalety v ul. U sv. Markéty“. 
II. Souhlasí 
 se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 10.000 ,- Kč 
s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, Městské 
toalety v ul. Bezděkovská “ 
Usnesení č. 2215/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700063205000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení 
k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Městské toalety v ul. Bezděkovská“. 
II. Souhlasí 
 se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 10.000 ,- Kč 
s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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3) Pozemky p.č. 675/1, p.č. 634/4 v k.ú. Strakonice, ulice Radomyšlská  –Základní 
organizace Českého svazu včelařů Strakonice – výpověď z užívání předmětných 
pozemků  
Usnesení č. 2216/2008 (71/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením užívání pozemků p.č. 634/4 o výměře 5.591 m2 a pozemku p.č. 675/1 o výměře     
6.351 m2 v k.ú. Strakonice Základní organizací Českého svazu včelařů. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 634/4 o výměře cca 1.234 m2  a  p.č. 
675/1    o výměře cca 5.604 m2 v k.ú. Strakonice. 
III. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce se Základní organizací Českého svazu včelařů na část 
pozemků p.č. 634/4 o výměře 1.234 m2 a  p.č. 675/1 o výměře 5.604 m2 v k.ú. Strakonice, za 
podmínky vyklizení částí pozemků p.č. 634/4 (cca 504 m2) a p.č. 675/1 (cca 1.910 m2) v k.ú. 
Strakonice, které má v užívání pan František Kilián, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru o výpůjčce nepřihlásí jiný zájemce. Dále bude Základní organizace Českého svazu 
včelařů povinna dodržovat podmínky uvedené ve Smlouvě o výpůjčce. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Pozemek p.č.st. 22 v k.ú. Strakonice o výměře 208 m2, Bavorova ulice – Jitka 
Štětková, Ing. Otto Štětka – smlouva o dočasném užívání národního majetku  
Usnesení č. 2217/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 365/2004 ze dne 03.03.2004, netrvá na opětovném 
doručení výpovědi týkající se Smlouvy o dočasném užívání národního majetku manželům 
Štětkovým, Strakonice.  
II. Ukládá  
odboru vnitřních věcí a finančnímu odboru MěÚ Strakonice, zpracovat pohledávky osob 
trvale žijících na adrese Strakonice a podat návrh na provedení exekuce prodejem nemovitosti 
ve Strakonicích.  
 
5) JILORO, občanské sdružení - Antonín Demetr, Strakonice  -  žádost o pronájem 
pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2218/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice o výměře 9.857 m2 , 
vzhledem k tomu, že předmětný pozemek není územním plánem  určen pro sport a rekreaci.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku .  
 
6) Pronájem pozemků v areálu letiště za účelem jejich využití k provozu letiště 
Usnesení č. 2219/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k Smlouvě o nájmu nemovitosti  ze dne 14.7.1998 na pronájmem  
níže uvedených pozemků  za účelem jejich využívání  k provozu letiště AEROKLUBU 
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STRAKONICE, obchodní společnost, V Lipkách 96, Strakonice, zastoupená předsedou 
panem Bohuslavem Chládkem, přičemž cena nájmu je stanovena  na 1.000,- Kč ročně za 
veškeré užívané pozemky celkem: 
- pozemek st. p.č. 687 o výměře 16 m2  
- pozemek st. p.č. 688 o výměře 4111 m2  
- pozemek st. p.č. 689 o výměře 979 m2  
- pozemek st. p.č. 690 o výměře 417 m2  
- pozemek st. p.č. 1115 o výměře 227 m2  
- pozemek st. p.č. 1146 o výměře 281 m2  
- pozemek  p.č. 49/26 o výměře 971 m2  
- pozemek  p.č. 56 o výměře 15091 m2  
- pozemek  p.č. 58 o výměře 7582 m2  
- pozemek  p.č. 59 o výměře 7028 m2  
- pozemek  p.č. 61 o výměře 25292 m2  
- pozemek  p.č. 108/3 o výměře 82340 m2  
- pozemek  p.č. 111 o výměře 315 m2  
- pozemek  p.č. 477/10 o výměře 1916 m2  
- pozemek  p.č. 477/11 o výměře 234 m2  
- pozemek  p.č. 477/12 o výměře 185 m2  
- pozemek  p.č. 477/13 o výměře 177 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice, 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec – vyjádření k umístění plakátovacích 
ploch –  pronájem  pozemku  
Usnesení č. 2220/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemků  
- pozemek p.č. 1281/12 v k.ú. Strakonice – lokalita zastávka MHD Radomyšlská 
- pozemek p.č. 343/27 v k.ú. Přední Ptákovice – lokalita Povážská 
- pozemek p.č. 266 v k.ú. Strakonice – nadchod nad Katovickou ulicí – nosný pilíř 
- pozemek p.č. 601/5 v k.ú. Nové Strakonice -  lokalita Tovární x Komenského, 
za účelem umístěním vlastních nosičů  plakátovacích ploch za  cenu  500,- Kč/rok za každou 
výlepovou plochu společnosti  Rengl, s.r.o., sídlo Liberec 1, Zákopnická 354/11 , PSČ 460 14 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Tyto nosiče musí vzhledově odpovídat Městskému 
informačnímu systému města Strakonice a jejich vzhled  musí být před umístěním na předmět 
nájmu písemně odsouhlasen architektem města.  
Dále  je  pronajímatel - Město Strakonice – oprávněno využívat bezplatný výlep a bezplatný 
mimořádný výlep svých úředních aktů (vyhlášek města a městského úřadu, seznamy 
volebních místností, úřední oznámení apod.).  
V případně výlepu plakátů na kulturní a sportovní akce pořádané městem Strakonice nebo 
jeho řízenými organizace bude nájemce poskytovat 50% slevu ze standardních cen výlepu 
plakátů ve Strakonicích.  
A dále na tyto vlastní nosiče plakátovacích ploch musí být umožněno bezúplatné napojení 
dalších prvků v rámci MIOS (tzn. vývěsní skřínky, mapové nosiče, plakátovací plochy ) i 
v majetku jiných subjektů. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 



 13 

8) Václava Zemenová, Strakonice – umožnění průchodu 
Usnesení č. 2221/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru odstranit železná vrata včetně vnitřního oplocení, které zamezují přístup 
na pozemek v majetku města Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje a životního prostředí zadat vypracování studie využití dané lokality. Při 
zpracovávání studie bude zohledněn názor, jež vznikne  z veřejného projednávání. 
 
9) Soňa Tříšková,  České Budějovice – žádost o pronájem pozemku –  tržnice v lokalitě 
„Pod Hvězdou“ 
Usnesení č. 2222/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2  , v době konání 
Václavské pouti tj. od 18. 9.2008 do 28.9.2008, , za účelem stánkového prodeje  paní Soně 
Tříškové, České Budějovice PSČ 370 08 za cenu 60.000,- Kč, po celou dobu trvání nájmu.  
 
10) Jiří Panuška, Soňa Panušková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Jedná se o část pozemku p.č.  218/1 v k.ú. Strakonice  
- pozemek o výměře cca 3 m2 zastavěný stavbou rodinného domu  
- pozemek o výměře cca 17 m2  za účelem oprav rodinného domu – (pozemek slouží jako 
předzahrádka pro restaurační zařízení) 
Usnesení č. 2223/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice  o výměře 
cca 3 m2, nacházející se pod stavbou rodinného domu. 
II. Doporu čuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p.č. 218/1   v k.ú. Strakonice  o 
výměře cca 17 m2, nacházející se před rodinným domem za účelem opravy fasády a 
údržbových prací, vzhledem k tomu že se jedná o pozemek sloužící jako veřejné  prostranství 
v centru města (pozemek je využíván jako předzahrádka sloužící pro restauraci). 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 
17 m2, nacházející se před rodinným domem za účelem zřízení předzahrádky pro hospodu u 
Paňáka 
IV. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 17 m2, nacházející se 
před rodinným domem čp. 26 Strakonice, za účelem zřízení předzahrádky pro hospodu u 
Paňáka, za cenu 8.000,-Kč/rok  p. Oldřichu Novákovi, Strakonice. V nájemní smlouvě bude 
uvedeno časové omezení provozu předzahrádky a to od 6:00 do 22:00 hodin včetně úklidu 
veškerého vybavení předzahrádky, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
11) Marek Brabec, Strakonice – žádost o povolení rekonstrukce bytu   



 14 

Usnesení č. 2224/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rekonstrukcí bytu č. 03/364, spočívající v instalování nové kuchyňské linky, vystavění 
krbové vložky a snížení stropů sádrokartonovými deskami. Stavební úpravy budou prováděny 
na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
 
12) Žádost  spol. AUTOSLUŽBY MANA s.r.o. 
Usnesení č. 2225/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18.4.1994 uzavřené mezi městem Strakonice 
a spol. AUTOSLUŽBY MANA s.r.o., Sokolovská 38, Strakonice,  ve znění dodatků 
uzavřených ve dnech 10.1.1995, 30.8.1995, 29.10.1999, 20.3.2003, 7.3.2006,  jehož 
předmětem by bylo následující:  
a)  změna výpovědní lhůty ze 2 měsíční na 3 měsíční a  stanovení možnosti podání výpovědi 
pouze ke konci každého běžného roku, mimo tuto dobu by bylo možné ukončit nájem pouze 
dohodou zúčastněných stran.  
b) závazek pronajímatele, nepronajmout v případě ukončení smlouvy s dosavadním nájemcem  
uvolněné prostory dalšímu nájemci, který se zabývá stejnou činností jako AUTOSLUŽBY 
MANA s.r.o.. 
 
14) Výpůjčka  NP v objektu Na Ostrově 131 ve Strakonicích 
Usnesení č. 2226/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zveřejněním záměru na výpůjčku NP o výměře 165 m2 v I. poschodí objektu Na Ostrově 
131 ve Strakonicích, jedná se o prostor nad bývalou provozovnou sklenářství.  
II. Souhlasí 
s bezplatnou výpůjčkou nebytových prostorů o výměře 165 m2 v I. poschodí objektu Na 
Ostrově 131 ve Strakonicích, jedná se o prostor nad bývalou provozovnou sklenářství, níže 
uvedenému žadateli, za podmínky, že se žadatel zaváže k opravě střechy nad uvedeným 
prostorem na své náklady, dále k opravě oken a zavedení el. energie do prostoru rovněž na 
své náklady a dále za podmínky, že se po dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásí 
jiný žadatel, a to panu Miloslavu Brůhovi,Strakonice. Smlouva o bezplatné výpůjčce za 
účelem využití prostorů pro zřízení letního ateliéru bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce má zájem o výpůjčku prostoru i s tím rizikem, že může 
dojít k např. k vytopení prostoru poškozenou střechou nad uvedeným prostorem do doby její 
opravy. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
15) Naděžda Kohoutová, Strakonice II. – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 2227/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována Naděžda Kohoutová.   
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16) Jiří Fiala, Strakonice I. – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 2228/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidován Jiří Fiala.   
 
17) Alexandra Vondráková,Strakonice – žádost  o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2229/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Alexandře Vondrákové, Strakonice, k b. j. o vel. 
1+0, č. b. A34 ve 2. patře po Václavu Vondrákovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
18) Michal Kory čan, Strakonice – žádost  o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2230/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Michalu Koryčanovi, Strakonice, k b. j. o vel. 1+0, 
č. b. 10 ve 3. patře po Radce Koryčanové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
20) Miloš Kusenda – žádost o prodloužení nájemního poměru ke startovací bytové 
jednotce 
Usnesení č. 2231/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce Strakonice na další dva roky, 
tedy do 30. října 2010. 
 
21) Uvolněná b.j. 2+1, č. b. 001 v domě č. p. 1, Velké nám. Strakonice I 
Usnesení č. 2232/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
volnou bytovou jednotku 2+1 (60,20 m2), č. b. 001 v domě č. p. 1, Velké nám. Strakonice.  
 
23) Žádost o povolení sjezdu z  komunikace Otavská p.č. dle KN 1336/1 v majetku České 
republiky p řes pozemek p.č. dle KN 1269/60  v majetku města Strakonice na pozemek 
p.č. dle KN 1269/30 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku žadatele z důvodu 
uvažované novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1269/30 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic. 
Žadatel: Alexandr Polák,  
Usnesení č. 2233/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 



 16 

s povolením sjezdu z  komunikace Otavská  p.č. KN 1336/1 v majetku České republiky přes 
pozemek p.č. dle KN 1269/60  v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 1269/30 
vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie, odboru životního prostředí 
MěÚ Strakonice a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
24) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 188  v  
k.ú. Střela v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov - parc. č. 200/12 - 
kNN“.                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2234/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 188  v  k.ú. Střela v 
souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov, - parc.č. 200/12 - kNN“, dle 
sazebníku.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
25) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 
1371/75,  p.č. dle KN 1371/76 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice - rozšíření NN, p.č. 1371/75 a 1371/76“ .                                     
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2235/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/75,  
p.č. dle KN 1371/76 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Strakonice - rozšíření NN, p.č. 1371/75 a 1371/76“, bezúplatně.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
26) Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajícího kabelu na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 439/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti realizací stavby 
„Strakonice – Švandy Dudáka parc. č. 422/5“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2236/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  439/2 v  k.ú. Strakonice. v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – 
Švandy Dudáka parc.č. 422/5“.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
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27) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN st. 7/1  
v  k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – 
Havlíčkova čp. 1289 - kNN“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2237/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN st. 7/1 v  k.ú. Strakonice          
v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – Havlíčkova čp. 1289 - kNN“,            
dle sazebníku.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
28) Žádost o souhlas s úpravou chodníku u KB a.s Strakonice, Na Stráži 270 na 
pozemku v majetku města p.č. dle KN 1321/1 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: KB a.s.,  114 07 Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969 
V zastoupení: Josef Burián, Vodičkova 681/18, Praha 1 
Usnesení č. 2238/2008 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavební úpravou stávajícího chodníku v ul. Na Stráži na pozemku v majetku města p.č. 
1321/1 v k.ú. Strakonice z důvodu umožnění dostupnosti bankomatu imobilními občany. 
Úpravy budou provedeny na náklady KB a.s., dle projektové dokumentace schválené ve 
stavebním řízení.  
 
29) HFC Strakonice – I. etapa 
Usnesení č. 2239/2008 (71/2) 
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby: HFC Strakonice – I. etapa. 
I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: 
Upgrade sítě Strakonice – I. etapa, za následujících podmínek : 
1)Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2)Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města 
Strakonice, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3)Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky.  
4)Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5)Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice je celkem  
315.550,- Kč 
6) V celé trase optického kabelu bude přidán 1 ks chrániček z důvodu možnosti protažení 
optických kabelů využívaných městem Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vypracováním smlouvy o trvalém uložení komunikačního zařízení.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
30) HFC – II. etapa 
Usnesení č. 2240/2008 (71/2) 
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby: HFC Strakonice – II. etapa. 
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I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: 
Upgrade sítě Strakonice – II. etapa, za následujících podmínek : 
1)Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2)Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města 
Strakonice, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3)Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky.  
4)Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5)Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice je celkem  
155.000,- Kč 
6) V celé trase optického kabelu bude přidán 1 ks chrániček z důvodu možnosti protažení 
optických kabelů využívaných městem Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vypracováním smlouvy o trvalém uložení komunikačního zařízení.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
1) Rekonstrukce  Hrad Strakonice  - víceúčelový  sál , ZUŠ  - II . etapa                                      
Usnesení č. 2241/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Hrad  Strakonice - víceúčelový  sál a 
ZUŠ II. etapa v otevřeném  řízení a uveřejnit ji na informačním systému veřejných zakázek a 
použít kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová  
2. člen  pan Václav Šrámek  
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen pan Jaroslav Houska 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
5. náhradník Michal Bezpalec 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Stavební  úpravy a přístavba  objektu  č.p. 772  Krále Jiřího  z Poděbrad Strakonice                                      
Usnesení č. 2242/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Stavební  úpravy a přístavba  objektu  
č.p. 772  Krále Jiřího  z Poděbrad Strakonice                                       
v otevřeném  řízení a uveřejnit ji na informačním systému veřejných zakázek a použít 
kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH 
II. Jmenuje 
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členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
1. člen  Ing. Karel Vlasák  
2. člen  pan Václav Šrámek  
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen pan Jaroslav Houska 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
5. náhradník Michal Bezpalec 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Žádost o povolení dočasného sjezdu z komunikace U Blatenského mostu p.č. dle KN 
1194/2 přes pozemek p.č. dle KN 1208/5  vše v majetku města Strakonice na pozemek 
p.č. dle KN 1208/8 v majetku žadatele vše v k.ú. Strakonice z důvodu pokračovacích 
prací na realizaci výrobních hal na pozemku p.č. 1208/8 v k.ú, Strakonice. 
Žadatel: AHP Invest, s.r.o., Říčanská 5/1984, 101 00 Praha 10. 
Usnesení č. 2243/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením dočasného sjezdu z komunikace U Blatenského mostu p.č. dle KN 1194/2 přes 
pozemek p.č. dle KN 1208/5  vše v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 1208/8 
v majetku žadatele vše v k.ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn uzavřením dohody, jejímž předmětem je následující:  
V případě realizace stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ přispěje společnost AHP Invest, s.r.o. na tuto realizaci poměrnou částkou. Tato 
částka bude stanovena  stejnými procenty z celkové ceny stavby „Komunikační napojení 
průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“, jako jsou procenta výměry pozemků 
v lokalitě U Blatenského mostu ve vlastnictví společnosti AHP Invest, s.r.o. z celkové výměry 
pozemků v lokalitě U Blatenského mostu, přičemž způsob financování bude dohodnut 
dodatečně. 
Dále je souhlas podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: 
„Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2244/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Rekonstrukce komunikace Tisová ve 
Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou  SSŽ, a.s., oblast Čechy západ, 
závod Č.Budějovice, 370 01 Č.Budějovice – Planá 72, za celkovou cenu díla 4.279.624,14 Kč 
včetně DPH s termínem plnění 30.11.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
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5) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: 
„Bezpečné a bezbarierové město Strakonice“ 
Usnesení č. 2245/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení   a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Bezpečné a bezbarierové město 
Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou  Kohout Vladimír, Boženy Němcové 
1118, 386 01 Strakonice, za celkovou cenu díla  735.241,41 Kč včetně DPH s termínem 
plnění 30.11.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
6) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: 
„Parkovišt ě MěÚ Strakonice“ 
Usnesení č. 2246/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení  a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Parkoviště MěÚ Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Znakon a.s. ,Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice za celkovou cenu díla   920.440,- Kč včetně DPH, termín plnění do 15.9.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
7) Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
zpracovatele projektové dokumentace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“ 
Usnesení č. 2247/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
zpracovatele projektové dokumentace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“ - nejvýhodnější nabídka společnosti HYDROPROJEKT CZ, OZ České 
Budějovice za cenu díla 1.796.900,- Kč včetně DPH, termín dokončení projektové 
dokumentace k stavebnímu povolení do 15.9.2008, dokumentace pro výběr zhotovitele  
v termínu do 31.12.2008. 
II. Pověřuje  
Starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 
8) Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
zpracovatele projektové dokumentace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace – žádost OPŽP“ 
Usnesení č. 2248/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
zpracovatele žádosti o finanční podporu projektu „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“ do operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.2. – Zlepšování 
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jakosti pitné vody). - nejvýhodnější nabídka společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. 
s.r.o., Praha 1 za cenu díla 583.100,- Kč včetně DPH 
II. Pověřuje  
Starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 
9) Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s možností 
zadání externího zpracování výběrového řízení dle zákona   č. 137/2006 Sb, o veřejných 
zakázkách  
Usnesení č. 2249/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s možností zadání externích zpracování 
výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 
II. Souhlasí 
s možným zadáním externího zpracování výběrových řízeních dle zákona č. 137/2006 o 
veřejných zakázkách společností Veřejné zakázky, s.r.o., Wuchterlova 18, Praha 6 – Dejvice, 
předmět plnění a finanční náhrada dle předložené nabídky společnosti. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru případným zadáním externích zpracováních 
 
10)  Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Chodník – Starý Dražejov, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 2250/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností Silnice Nepomuk, s.r.o., v souvislosti s realizací 
stavby: „Chodník – Starý Dražejov, Strakonice“. Předmětem dodatku č.1 je navýšení  rozsahu 
díla v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Starý Dražejov – vodovod, komunikace, 
veřejné osvětlení, Strakonice“ v celkové částce dle změnového listu č.1 ve výši   443.837,17,- 
Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 1.185.106,9 ,- Kč včetně DPH. Termín plnění do 
31.7.2008 
II. Pověřuje 
Starostu města podpisem předmětného dodatku č.1   
 
11)  Žádost spol. STARNET,  s.r.o., Žižkova 226/3, České Budějovice 
Usnesení č. 2251/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem části střechy domu čp. 205 Stavbařů (anténní stožár)  a 
části  půdních prostor domů č.p. 204 – 206 v ul. Stavbařů, Strakonice za účelem umístění 
antény a zařízení  pro  příjem internetu, poskytování internetu nájemcům v domech čp. 204 – 
206 Stavbařů ve Strakonicích.  
 
12) Kemp Volyňka, s.r.o., Čs. armády 2, 261 01 Příbram IV 
Usnesení č. 2252/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o výkupu pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Mutěnice u Strakonic o výměře 13.565 m2  od 
společnosti Kemp Volyňka s.r.o., za cenu 700.000,- Kč. 
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13) Pavel Hudec, jednatel  společnosti,  HUDEC - hutní materiál s.r.o. Vinická 59, Písek 
– žádost o prodloužení termínu výpovědi z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 2253/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  prodloužením  výpovědní  lhůty z nájemní  smlouvy  uzavřené s panem Pavlem Hudcem,  o 
jeden měsíc, tj. do 31. srpna 2008. 
 
14) Informace o realizaci majetku státu 
Usnesení č. 2254/2008 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s převodem celého pozemku p.č. 1158/8 o výměře 187 m2 v k.ú Strakonice z vlastnictví ČR - 
ÚZSVM do vlastnictví žadatele vzhledem k tomu, že zasahuje pod stávající komunikaci a 
současně se plánuje rozšířením této komunikace  
II. Nesouhlasí  
s převodem pozemku  p.č. 1158 o výměře 927 m2 v k.ú Strakonice z vlastnictví ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví žadatele vzhledem k tomu,  že pozemek zasahuje do průmyslové zóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Vlasák                                        PhDr. Ivana Říhová     
  místostarosta         místostarostka 
            
                                             


