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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 74. jednání Rady města Strakonice 

konaného 3.9.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

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

  
Omluveni:      PhDr. Říhová – místostarostka 

            MUDr. Chod 
 
Program: 
                                 
1. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
                 Usnesení č. 2297/2008  
2. Zásady pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu zevnějšku  
                 Usnesení č. 2298/2008  
3. MěÚSS - smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory /Katovice/ 
                 Usnesení č. 2299/2008  
4. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1994 
                 Usnesení č. 2300/2008  
5. TS - bytové hospodářství 
                 Usnesení č. 2301/2008 – 2310/2008 
6. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
                 Usnesení č. 2311/2008  
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte        
k předškolnímu vzdělávání /Krty – Hradec/ 
                 Usnesení č. 2312/2008  
8. Příspěvek na partnerskou spolupráci – Gymnázium Strakonice /Bad - Salzungen/ 
                 Usnesení č. 2313/2008  
9. Vyhodnocení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Modernizaci hlasových služeb“   
                 Usnesení č. 2314/2008  
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –„Odclonění komunikace 
Písecká- keřová podsadba  jasanové aleje u plaveckého stadionu“  
                 Usnesení č. 2315/2008  
11. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ A.B.Svojsíka 
a v MŠ Šumavská 
                 Usnesení č. 2316/2008  
12. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 2317/2008 - č. 2347/2008  
13. STARZ – Rekonstrukce a přístavba plaveckého stadionu 
                Usnesení č. 2348/2008 
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14. Mandátní smlouva k projektu „Revitalizace strakonického hradu“ 
                 Usnesení č. 2349/2008  
15. Integrovaný plán rozvoje města /IPRM/ 
                 Usnesení č. 2350/2008  
16. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k projektu 
„Revitalizace  strakonického hradu“          

        Usnesení č. 2351/2008 
17. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Obytná 
zóna Na  Muškách – komunikace“          

        Usnesení č. 2352/2008 
18. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Tisová – 
zásadní   komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“      

        Usnesení č. 2353/2008 
19. Příspěvek o.s. ADRA – den pro děti 
                 Usnesení č. 2354/2008  
20. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

        Usnesení č. 2355/2008 
21. Stavební úpravy v budově města Strakonice Na Stráži 270 (KB)   
                Usnesení č. 2356/2008 
22. Návštěva partnerského města Lengnau – doplnění člena delegace 
                Usnesení č. 2357/2008 
 
 
Zahájení:  
74. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 7:00 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 2297/2008 (74/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo C33 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice p. Ireně Holmanové, Strakonice 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
2. Zásady pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu zevnějšku  
Usnesení č. 2298/2008 (74/2)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Zásady pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu zevnějšku v předloženém znění - Fond 
na úpravu zevnějšku  
 
3. MěÚSS - smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory /Katovice/ 
Usnesení č. 2299/2008 (74/4) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a městysem Katovice o příspěvku  za umístění 
občana pana Josefa Havelky, Katovice, do Domova pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice. 
Smlouvou se Plátce (městys Katovice) zavazuje platit Příjemci (město Strakonice) příspěvek 
ve výši 6 000,- Kč ročně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana    
 
4. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1994 
Usnesení č. 2300/2008 (74/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 1/1994 vydaná usnesením ZM ze dne 2. 2. 1994 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 na projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice  
 
5. TS - bytové hospodářství 
1)Výpověd z nájmu bytu  - nájem doba neurčitá  
Usnesení č. 2301/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu  bytu bez přivolení soudu, Janě Tyburcové , Strakonice, 
č.b. 002 (dle katastru 006) o velikosti 1+2 s příslušenstvím, II. kategorie v 1. patře domu .  
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po 
uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích. 
 
2) Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá  
Usnesení č. 2302/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu, Jiřině Vlažné, Strakonice, 
č.b.011 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I.kategorie ve 3.patře domu. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po 
uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích. 
 
3) Revokace usnesení RM, schválení návrhu na vyklizení bytu  
Usnesení č. 2303/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
revokovat usnesení RM č. 1339/2007 z  14.11.2007: 
( revokace usnesení č. 507/2007 z 28.3.2007, netrvat na vyklizení předmětného bytu) 
 a obnovit podání žaloby na vyklizení bytu manželům Milanu a Regině Poklopovým, bytem 
Tovární 151/II Strakonice č.b. 005, o velikosti 2+1 s příslušenstvím I.kategorie v 2.patře 
domu. 
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II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o podat žalobu na vyklizení předmětného bytu k Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
4) Neprodloužení nájemního poměru ke startovací byt.jednotce 
Usnesení č. 2304/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit NS ke startovací byt.jednotce po uplynutí 3 roků o další 2 roky  Miloši 
Kusendovi, Strakonice č.b. 008 v 1.patře domu, I.kategorie o velikosti 1+1 s příslušenstvím. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení bytu do 30.9.2008, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5) Odpis pohledávky 
Usnesení č. 2305/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví  TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 7 612,-Kč po Anastázii Chromé, 
Strakonice, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví 
 
6) Odpis pohledávky 
Usnesení č. 2306/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 4 139,-Kč 
po Markétě Fürbachové, Strakonice,jako nevymožitelnou 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví. 
 
7) Odpis pohledávky 
Usnesení č. 2307/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 1 261,-Kč 
po Janu Francovi, dříve bytem Bezručova 409/I Strakonice, jako nevymožitelnou 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
8) Odpis pohledávky 
Usnesení č. 2308/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 572,-Kč  
po Růženě Burešové, Strakonice, jako nevymožitelnou 
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II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví. 
 
9) Odpis pohledávky 
Usnesení č. 2309/2008 (74/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla  
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 37 418,-Kč 
po Štefanu Demetrovi, Strakonice, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví. 
 
10) Odpis pohledávky 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 2310/2008 (74/7) 
I.Rozhodla 
odepsat v účetnictví TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 42 048,-Kč po Štefanu 
Demetrovi, jako nevymožitelnou. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o odepsat pohledávku z účetnictví. 

 
        6. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

Usnesení č. 2311/2008 (74/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Kateřiny 
Pohlotkové, paní Olgy Horváthové na dobu určitou  od 1.9. do 31.10.2008. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.9. do 31.10.2008. 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení 
dítěte  k předškolnímu vzdělávání /Krty – Hradec/. 
Usnesení č. 2312/2008 (74/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem 
Strakonice a obcí Krty - Hradec. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi 
městem Strakonice a obcí Krty - Hradec. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
8. Příspěvek na partnerskou spolupráci – Gymnázium Strakonice /Bad - Salzungen/ 
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Usnesení č. 2313/2008 (74/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- pro Gymnázium Strakonice, které ve dnech          
13. – 17. září 2008 pořádá ve Strakonicích tradiční workcamp pro studenty z partnerského 
města Bad Salzungen (SRN).  
 
9. Vyhodnocení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Modernizaci hlasových 
služeb“   
Usnesení č. 2314/2008 (74/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na 
„Modernizaci hlasových služeb“ . Zakázka obsahuje dodávku telefonní ústředny a 180 ks IP 
telefonů. Termín realizace do konce roku 2008 v návaznosti na práce v budově KB. 
1. pořadí - IPEX a.s., České Budějovice, Široká 37, PSČ 37001, IČ:45021295, za cenu 
851134 kč  
2.pořadí - Malafa servis, Sedláčkova 472/6 , 397 01 Písek, IČ: 40753531, za cenu 1227460 
kč. 
3. pořadí - Communica s. r.o.,  Vožická 2104, 390 02 Tábor, IČ: 26040573, za cenu 1266743 
kč. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka oddělení informatiky vypracovat s vítěznou firmou prováděcí projekt, 
připravit kupní smlouvu, servisní smlouvu a smlouvy o poskytování telekomunikačních 
služeb a následně je předložit k projednání Radě města.  
 
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –„Odclonění 
komunikace Písecká- keřová podsadba  jasanové aleje u plaveckého stadionu“  
Usnesení č. 2315/2008 (74/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením zadání výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení díla „Odclonění 
komunikace Písecká-keřová podsadba jasanové aleje u plaveckého stadionu “. 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázky malého rozsahu těmto zájemcům   

1. Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 Bernartice,       IČ: 67149821 
2. Ing. Miloslava Novotná, Onšovice 61, 384 81 Čkyně,                         IČ: 49006495 
3. Miluše Lisová, Křešice 6, 397 01 Předotice,                                         IČ: 15799841 
4. Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice,  IČ: 25156888 
5. Stanislav Šíp, Dis., Raisova 448, 386 01 Strakonice,                                  IČ:   67177271 

      6.   Ing. Štěpán Meloun, Ostrov 7,398 11 Protivín,                                     IČ: 70663939 
a zároveň  zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku a podmínky k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu  na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Karel Vlasák 
2. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen  Ing. Ondřej Feit 
4. člen  Ing. Miroslav Šobr  
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5. člen  Bc. Lukáš Srb 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 

1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
3. náhradník Petr Štastný 
4. náhradník Ing. Lucie Klimešová  
5. náhradník Ing. Martin Škoda 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky. 
 
11. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ 
A.B.Svojsíka a v MŠ Šumavská 
Usnesení č. 2316/2008 (74/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2008/2009 v MŠ      
U Parku ve třídě Berušky na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2008/2009 v MŠ 
Lidická ve všech třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní v 1. třídě a ve 4. třídě na 
27 dětí a ve 3. třídě na 26 dětí, odloučené pracoviště MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. 
třídě na 25 dětí a odloučené pracoviště Spojařů 1260 v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 
dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2008/2009 v MŠ 
A.B.Svojsíka v 1. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí a ve 2. třídě na 26  dětí za předpokladu, že 
zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2008/2009 v MŠ 
Šumavská v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Nájemci v domě s č.p. 781, 782, 791 a 792 v ul. Husova – žádost o výměnu oken a 
nátěr venkovní omítky před prodejem b.j. do osobního vlastnictví 
Usnesení č. 2317/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s výměnou oken a nátěrem fasády v domě s č.p. 781, 782, 791, 792  v ul. Husova před 
prodejem   b.j. do osobního vlastnictví stávajícím nájemcům. 
 
2) 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  
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Usnesení č. 2318/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení Rady města Strakonice č. 2216/2008 ze dne 23.07.2008, týkající se podmínky 
uzavření Smlouvy o výpůjčce poté, kdy pan František Kilián vyklidí části pozemků p.č. 634/4 
a   p.č. 675/1 v k.ú. Strakonice, které má v užívání.  
II. 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, s 
podmínkou dodržení  postupů uvedených v zápisu z mimořádné schůze ZO ČSV Strakonice 
konané dne 21.08.2008. Dále bude Základní organizace Českého svazu včelařů povinna 
dodržovat podmínky uvedené ve Smlouvě o výpůjčce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Společenství vlastníků pro dům č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice – žádost o 
bezplatné užívání pozemku  
Usnesení č. 2319/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením lhůty bezplatného užívání pozemku  ve vlastnictví Města Strakonice p.č. 
749/1 v k.ú. Nové Strakonice do 22.10.2008, za účelem stavebních úprav obvodových 
konstrukcí bytového domu č.p. 87, ul. Na Ohradě ve Strakonicích. 
Předmětný pozemek bude po dokončení stavby předán zpět Městu Strakonice. Po celou dobu 
realizace stavby bude pozemek udržován v čistotě. Při dalším užívání pozemku bude 
postupováno dle pravidel pro zábor veřejného prostranství.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkoviště ulice Spojařů, Strakonice“ 
Usnesení č. 2320/2008 (74/3)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Parkoviště ulice Spojařů, Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby: „Parkoviště ulice Spojařů, Strakonice“ 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Strabag, a.s., OZ Č. Budějovice, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. Znakon, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
3. Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 Č. Budějovice 
4.   Stavby silnic a železnic, a.s., Planá 72, 370 01 Č. Budějovice 
5.   Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Parkoviště ulice 
Spojařů, Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Oldřich Švehla 
4. člen  Ing. Miloš Haiser 
5. člen  Ing. Jan Blahout 
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náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Michal Bezpalec 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                           
5) Van Yen Nguxen, Jižní 2430/61, České Budějovice  - žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2321/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru  na    pronájem    pozemku p.č. 1322/3 o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 
st. 416 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné 
prostranství v centru města 
II. Souhlasí  
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku 
 
6) Kamenictví Šaffek, Písek – žádost o snížení ceny nájmu  
Usnesení č. 2322/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny nájmu, týkající se nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Strakonice a 
Romanem Šaffkem, Písek.   
 
7) Jednota,  spotřební družstvo ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69,  PSČ 387 
01 – výpověď z nájemního vztahu 
Usnesení č. 2323/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výpověď z nájemní smlouvy uzavřené mezi Jednotou, spotřební družstvo ve Volyni a Městem 
Strakonice ze dne 1.12.1994, týkající se pozemku p.č. st. 570 v k.ú. Přední Ptákovice.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. st. 570 o výměře 598 m2  v k.ú. Přední 
Ptákovice, na kterém se nachází stavba , jež není ve vlastnictví Města Strakonice.  
 
8) Převod použitého movitého majetku z  příspěvkové organizace 
Usnesení č. 2324/2008 (74/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
převedení následujícího použitého movitého majetku města spravovaného Mateřskou školou           
Lidická 625, Strakonice (odloučené pracoviště Školní 80) do majetku města Strakonice 
spravovaného Technickými službami Strakonice s.r.o. (kap. majetkový odbor - dětská hřiště): 
- kolotoč kovo stání SC -  pořizovací cena 20.842,- Kč, r.poř.  2005. 
 
1) Jiří Milisterfer, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 2325/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
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I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 399/2 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře 28m2 .  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit  s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Václav Kučera, Alena Kučerová, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru na prodej 
Usnesení č. 2326/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
3) Renata Valíčková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na 
prodej  
Usnesení č. 2327/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 533/12 v k.ú. Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
4) Karel Šefránek, Strakonice – žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2328/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 33/2 v kú. Přední Ptákovice o výměře 
114 m2.  
 
5) Ivana Petrželková, Vladimír Petrželka, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2329/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
vzhledem ke změně projektu na akci „ Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na 
Muškách, Strakonice“ , s částečnou revokaci usnesení RM číslo 1255/2004  ze dne 
10.11.2004, týkající se přeplocení části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice paní 
Ivanou Petrželkovou a panem Vladimírem Petrželkou, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře  cca  15 m2  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 15 m2 paní 
Ivaně Petrželkové a panu Vladimíru Petrželkovi za cenu 500,- Kč/m2 , vzhledem k tomu, že 
se jedná o pozemek neoprávněně zaplocený , pokud se v zákonné lhůtě pro zveřejnění záměru 
nepřihlásí jiný zájemce.  
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7) Společenství vlastníků bytových jednotek – Jan Skála, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2330/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 640/2 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře  cca 65 m2  vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 640/2 o výměře cca 65 m2  v k.ú. Nové 
Strakonice . 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společenstvím vlastníků bytových jednotek, Dukelská 
414, Strakonice za účelem, umístění laviček a pískoviště a  zatravnění předmětu výpůjčky. Při 
užívání předmětu výpůjčky nedojde k zaplocení předmětné části pozemku. Podmínkou 
výpůjčky pozemku bude jeho údržba, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
nepřihlásí jiný zájemce.  
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Ing. Petr Krása,  Strakonice – žádost o prodej / pronájem pozemku – vyhlášení 
záměru na prodej / na pronájem 
Usnesení č. 2331/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem 
umístění pergoly  na základě  vyjádření odboru rozvoje.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku.  
I. Nedoporučuje  ZM 
souhlasit  s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice za 
účelem umístění pergoly  na základě  vyjádření odboru rozvoje.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
9) Václav Jonáš, Strakonice – žádost o prodej pozemku   
Usnesení č. 2332/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 589/1 s tím, že hranice požadovaného pozemku 
budou určeny na základě odměření 5,5 m od hranice stávající komunikace, v k.ú. Přední 
Ptákovice panu Václavu Jonášovi, Povážská 254, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2.  Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit  starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) MUDr. Ilonka Pilečková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2333/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 30 m2 
paní MUDr. Ilonce Pilečkové, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2 , vzhledem k tomu že pozemek 
je neoprávněně využíván žadatelkou. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Libor a Marcela Štětkovi, Dražejov - Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č. 2334/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM 
souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 1275/1 a p.č. 1332/2 o výměře cca 40 m2, v k.ú. 
Dražejov u Strakonic  manželům    Liboru    a Marcele  Štětkovým, Dražejov, za cenu 250,- 
Kč/m2 . Přesná výměra bude určena na základě GP. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) ČR – ÚZSVM – bezúplatný převod části pozemku p.č. 35 o výměře  cca 926 m2 a 
části pozemku p.č. 1115 o výměře cca 10 m2,  vše v  k.ú. Modlešovice  
Usnesení č. 2335/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 35 o výměře cca 
926 m2  a části pozemku p.č. 1115 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Modlešovice, na kterých se 
nachází těleso komunikace, s ČR – ÚZSVM. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.  
 
13) ČR – ÚZSVM – bezúplatný převod pozemku p.č. st. 3540  o výměře 34  m2  v  k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 2336/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. st. 3540 v k.ú. 
Strakonice o výměře    34 m2 s  ČR – ÚZSVM. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. 
 
14) ČR – ÚZSVM – bezúplatný převod části pozemku p.č. 595/1 o výměře cca 60 m2 v 
k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2337/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 595/1 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 60 m2 z důvodu realizace akce:  „Protipovodňová ochrana města 
Strakonice“  od ČR – ÚZSVM. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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15) Ing. Tomáš Hraba, Jindřichův Hradec,  JUDr. Lucie Hrabová, Praha 5,  Ing. Marie 
Pintová,Písek - výkup pozemků p.č. 1277/24 o výměře 42 m2 a p.č. 1277/4 o výměře 3586 
m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2338/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 1277/24 o výměře  42 m2 a p.č. 1277/4 o výměře  3586 m2, 
vše  v  k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
16) AGROKAT spol. s r.o. Katovice – žádost o úhradu daně z převodu nemovitosti 
pozemku p.č. 1292/8 o výměře 68 m2 v k.ú.  Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2339/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou  daně  z převodu  nemovitosti, a to pozemku  p.č. 1292/8 o výměře 68 m2                        
v  k.ú.  Dražejov u Strakonic.  
 
17) Žádost o uzavření kupní smlouvy  v souvislosti se zásadami realizace staveb 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: JIHOSPOL, Jiho česká obchodní a stavební společnost, a.s. 
Usnesení č. 2340/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy v souvislosti s převodem staveb komunikace a chodníku 
včetně dotčené plochy pozemku p.č. dle KN 262/8 k.ú. Strakonice a dále stavby kanalizačního 
a vodovodního řadu na pozemku p.č. dle KN 239/19, 239/11, 262/8, 262/7 a 262/10 vše k.ú. 
Strakonice a dále stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. dle KN 239/11 a 262/8 k.ú. 
Strakonice. Celková kupní cena je stanovena ve výši 1.050.000,- Kč. Uzavření kupní smlouvy 
je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. dle KN 262/8, 
262/7, 262/10 vše k.ú. Strakonice v souvislosti se současným a plánovaným vedením trasy 
kanalizačního a vodovodního řadu a trasy veřejného osvětlení a současně vybudováním 
veřejného osvětlení v dané lokalitě. Záruční doba stavby je stanovena ve výši 60 měsíců od 
podpisu kupní smlouvy.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
18)  Žádost o uzavření darovací smlouvy  v souvislosti se zásadami realizace staveb 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: Ji ří Mikeš, Lenka Mikešová, Ing. Petr Mikeš, Lada Mikešová v zastoupení 
Ing. Petr Mikeš, Strakonice 
Usnesení č. 2341/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 
dle KN 1001/22 k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením darovací smlouvy, přičemž předmět 
daru je kanalizační a vodovodní řad v délce 33 m, dále komunikace včetně pozemku p.č. dle 
KN 1001/22 k.ú. Dražejov u Strakonic. Uzavření smlouvy je podmíněno lokální opravou 
asfaltové plochy předmětné stavby. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
19) Bytová jednotka č. 02, ul. Bezděkovská č.p. 428, Strakonice II RM  č. 2098/2008, 
080611 
Usnesení č. 2342/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru zveřejnit uvolněnou bytovou jednotku, č. 02, ul. Bezděkovská č.p. 428, 
Strakonice, určenou k prodeji, ve Zpravodaji města a na úřední desce. Minimální nabízená 
cena bytu je stanovena ve výši 250.000,-Kč. 
 
20)  Bytová jednotka č. 06, ul. Mládežnická č.p. 1239, Strakonice RM č. 2097/2008, 
080611 
Usnesení č. 2343/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 06 v domě ve Strakonicích včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku paní Zdence Žáčkové, bytem U sv. Markéty 79, 
Strakonice  za cenu 1.000.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
21) Šárka Křížová, b.j. č. 33, Strakonice II – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 2344/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 33, o velikosti 4+1 (výměra bytu 73,90 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Šárce 
Křížové za cenu dle znaleckého posudku, která činí 998.960,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
22) Josef Strašil, b. j. č. 07, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 2345/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se snížením kupní ceny schválené ZM pod usn. č. 397/2008 ze dne 25.6.2008 ve 
výši 396.000,-Kč.  
II. Doporu čuje ZM 
stanovit termín na uzavření kupní smlouvy nejpozději do 31.10.2008 s tím, že nebude-li 
smlouva ze strany pana Strašila uzavřena bude uplatněna kupní cena v plné výš aktuálního 
znaleckého posudku, který by byl pořízen městem na náklady žadatele dle platných zásad pro 
prodej bytů. 
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23)  Vyřazení majetku  
Usnesení č. 2346/2008 (74/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením následujícího majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166: 
- PC Pentium, CD ROM, klávesnice, monitor  – 36.060,60 Kč, r.poř. 1999. 
Městský úřad Strakonice: 
Osobní automobil Škoda Felicie – poř. cena 227.601,- Kč, r.poř. 1996. 
 
1) Petr Vokatý, Strakonice II – žádost o postoupení práv 
Usnesení č. 2347/2008 (74/3b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 13. 4. 2001 mezi 
městem Strakonice a panem Petrem Vokatým, Strakonice II na pana Mgr. Pavla Kohouta, 
bytem, Katovice, na byt 1+2 (výměra 60,89 m2), Strakonice II. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
13. STARZ – Rekonstrukce a přístavba plaveckého stadionu 
Usnesení č. 2348/2008   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o aktuálním stavu přípravné fáze „Rekonstrukce a přístavby plaveckého stadionu“.  
II. Bere na vědomí 
další postup STARZU vůči projektantovi (z důvodu neplnění podmínek dle uzavřené smlouvy 
o dílo). 
 
14. Mandátní smlouva k projektu „Revitalizace strakonického hradu“ 
Usnesení č. 2349/2008 (74/14)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vykonávání činností organizačního, ekonomického a 
finančního poradenství, které jsou spojeny s funkcí manažera projektu „Revitalizace 
strakonického hradu“, s Kanceláří ekonomického a finančního poradenství, Zavadilka 2584, 
370 05 České Budějovice. Cena díla je 232.050,- Kč včetně DPH. 
Finanční částka ve výši 232.050,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. Po ukončení projektu bude celá 
částka nárokována z uznatelných nákladů projektu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Integrovaný plán rozvoje města /IPRM/ 
Usnesení č. 2350/2008 (74/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
závěry, výsledky a doporučení Analýzy možností bodového zvýhodnění při hodnocení 
projektu „Modernizace kotlů v Teplárně Strakonice“ 
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II. Souhlasí 
se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (dále jen IPRM) 
III. Rozhodla 
zadat bez výběrového řízení, a to s ohledem na značné zkušenosti a reference firmy, 
zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice vč. zpracování žádosti o schválení 
IPRM v rámci IOP společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00  Praha 8  
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice vč. 
zpracování žádosti o schválení IPRM v rámci IOP se společností Deloitte Advisory, s.r.o, 
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8. Cena díla je 357.000,- Kč vč. DPH, termín plnění do 
12.12.2008. 
Finanční částka ve výši 357.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky 
č. 298 „Podklady a dokumenty pro rozvoj města“. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné Smlouvy o dílo 
VI. Jmenuje 
řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice ve složení: Ing. Pavel Vondrys, 
Ing. Karel Vlasák, Ing. Aleš Seitz, Ing. Jana Narovcová, p. Jaroslav Bašta, Ing. Eva Krausová, 
Ing. Věra Samková, Ing. Luděk Hanáček (zástupce společnosti Deloitte) a Ing. Věra 
Fleischmannova (zástupce společnosti Deloitte) 
VII. Jmenuje  
Ing. Evu Krausovou do funkce manažera Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
 
16.Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k projektu 
„Revitalizace  strakonického hradu“        
Usnesení č. 2351/2008 (74/17) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad k projektu „Revitalizace strakonického hradu“, reg. číslo 
CZ.1.14/3.2.00/02.00405, mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále 
jen příjemce) a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 
České Budějovice (dále jen poskytovatel). Dotace se poskytuje ve výši 92,5% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 11.744.142,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
  
17. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Obytná zóna Na  Muškách – komunikace“       
Usnesení č. 2352/2008 (74/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt „Obytná zóna Na Muškách – komunikace“ (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/1.5.00/02.00212) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice 
(dále jen „příjemce“) a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 
1750/21, 370 01  České Budějovice (dále jen „poskytovatel“). Dotace se poskytuje ve výši 
92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
19.921.261,56 Kč. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
   
18. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Tisová – zásadní   komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“  
Usnesení č. 2353/2008 (74/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní 
úrovni“ (reg. číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/02.00216) mezi Městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21  Strakonice (dále jen „příjemce“) a Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01  České Budějovice (dále jen „poskytovatel“). Dotace 
se poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 
v celkové výši 5.533.957,01 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
19. Příspěvek o.s. ADRA – den pro děti  
Usnesení č. 2354/2008 (74/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 1 000,-- pro o. s. ADRA, pobočka Strakonice                    
na uspořádání ADRA - dne pro děti ve Strakonicích (Rennerovy sady, 7. 9. 2008) s tím,             
že ½ částky je určena jako honorář pro LS Radost Strakonice a ½ částky na zakoupení 
sladkých odměn pro děti.  
 
20. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2355/2008 (74/5)  
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 obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
a) na  sobotu 12. 9. 2008 – živá hudba  – Podskalí – Ostrov, Strakonice – pořádá Michal 
Polata, Strakonice – od 22:00 hodin do 23:00 hodin  

 
b) na  sobotu 20. 9. 2008 – živá hudba  – Podskalí – Ostrov, Strakonice – pořádá Michal 
Polata,  
Strakonice – od 22:00 hodin do 23:00 hodin  

 
c) na pátek, sobotu a svátky  27. 8. 2008 – 28. 2. 2009 – diskotéka Hvězda, Mlýnská 1081, 
Strakonice – reprodukovaná hudba – pořádá Kuba Libor, Dukelská 490, 386 01  Strakonice - 
od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne  

 
d) na pátek 3.10.,  pátek 31. 10. 2008 – prodloužená – reprodukovaná hudba   a pátek 21.11. 
a sobotu 22.11. 2008 –  věneček – taneční orchestr – MěDK Strakonice, Mírová 831 - pořádá 
Taneční škola, Dana Kohoutová – od 22:00 – 23:30 hodin  
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e) na pondělí 22.12. 2008  - disco - Sokolovna, Na Stráži 340, Strakonice – pořádá Vít 
Poláček, Štěkeň – od 22:00 – 03:00 hodin následujícího dne  
 
21. Stavební úpravy v budově města Strakonice Na Stráži 270 (KB) 
Usnesení č. 2356/2008 (74/20) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
výběr firmy VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 261 01 262 na 
stavební úpravy v budově města Strakonice Na Stráži 270, Strakonice (Komerční banka) ve 
výši 300.977,20 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy s firmou VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 
Strakonice, IČ: 261 01 262 na stavební úpravy v budově města Strakonice, Na Stráži 270, 
Strakonice (Komerční banka) ve výši 300.977,20 Kč vč. DPH. 
 
22. Návštěva partnerského města Lengnau – doplnění člena delegace 
Usnesení č. 2357/2008  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
člena delegace Ing. Jana Tůma při návštěvě partnerského města Lengnau ve dnech 5. – 7. 9. 
2008 u příležitosti konání obecní slavnosti Nerbenfest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
     starosta                  místostarosta                       


