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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 82. jednání Rady města Strakonice 

konaného 12.11.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                   PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM:  Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, pí Žiláková 
Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková - PR 

 
Omluveni:      MUDr. Chod 

             
Program: 
 
1. Rozšíření VISO systému města -  montáž 1 ks bezdrátového hlásiče VISO               
                Usnesení č. 2543/2008 
2. TS – bytové záležitosti                  
               Usnesení č. 2544/2008 –2545/2008 
3. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD                 
                      Usnesení č. 2546/2008           
                  B/ Ubytování v AD                  
                          Usnesení č. 2547/2008           
4. Platový výměr ředitele ZŠ Dukelská Mgr. Václava Vlčka                 
                Usnesení č. 2548/2008           
5. MŠ U Parku – žádost o vytvoření místa osobního asistenta                
                Usnesení č. 2549/2008           
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
                Usnesení č. 2550/2008           
7. Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 2551/2008 –2575/2008 
8. Návrh rozpočtu města 2009 
         Usnesení č. 2576/2008           
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
82. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Rozšíření VISO systému města - montáž 1 ks bezdrátového hlásiče VISO               
Usnesení č. 2543/2008 (82/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozšířením bezdrátového akustického systému varování obyvatelstva o jeden bod, 
pro městskou část „Starý Dražejov“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou VEGACOM a.s., Kolbenova  
942/38a - Praha 9 na jeho instalaci za cenu 27 438,00 Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města ing.Pavla Vondryse podpisem smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
2. TS – bytové záležitosti                  
A/Výpověď z nájmu bytu – Pavel Rajnoch, Strakonice 
Usnesení č. 2544/2008 (82/2) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
vypovědět nájem z bytu Pavlu Rajnochovi, Strakonice, č.b.04 ( dle katastru č.b.08)  o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve vestavbě domu, bez přivolení soudu, 
v návaznosti na o.z. § 711 odst. 2, písm. c), má-li nájemce dva nebo více bytů.   
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě potřeby po skončení nájmu bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty) podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
B/ Výpověď z nájmu bytu – Jaroslava Maňasová, Strakonice  
Usnesení č. 2545/2008 (82/2) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla  
vypovědět nájem z bytu Jaroslavě Maňasové, Strakonice, č.b.005 o velikosti 2+1 
s příslušenstvím, I.kategorie ve II.patře domu, bez přivolení soudu, v návaznosti an o.z. §711, 
odst. 2, písm.b.), neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu po 
dobu delší  3 měsíců.    
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě potřeby po skončení nájmu bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty) podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD                 
Usnesení č. 2546/2008 (82/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, pana Josefa Pitelky, paní 
Evy Pleskačové, pana Vladimíra Procházky  na dobu určitou od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
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B/ Ubytování v AD                  
Usnesení č. 2547/2008 (82/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Pavla Tomšovice v období od 10.11.2008 do 
31.1.2009.  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
10.11.2008 do 31.1.2009. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
4. Platový výměr ředitele ZŠ Dukelská Mgr. Václava Vlčka                 
Usnesení č. 2548/2008 (82/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitele Základní školy Dukelská Mgr. Václava Vlčka, který je 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
5. MŠ U Parku – žádost o vytvoření místa osobního asistenta                
Usnesení č. 2549/2008 (82/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vytvořením pracovního místa osobního asistenta v MŠ U Parku. Pracovník bude zaměstnán 
od 1.12.2008 do 30.6.2009.   
II. Ukládá 
ředitelce MŠ U Parku postupovat dle pokynů Úřadu práce Strakonice. 
 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006    
Usnesení č. 2550/2008 (82/9) 
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 středu  31. prosince 2008 – Silvestrovská taneční zábava – živá hudba – taneční 
orchestr SCENA – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá TJ 
Sokol, Strakonice, od 22:00 hodin do 06:00 hodin následujícího dne 

 
b) na pátek  30. ledna 2009 – Maturitní ples Oktávy – živá hudba, reprodukovaná hudba 
– MěDK Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia 
Strakonice, Máchova 174, Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 

 
c) na sobotu  7. února 2009 – Maturitní ples 4. C – živá hudba, reprodukovaná hudba – 
MěDK Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia 
Strakonice, Máchova 174, Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 
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d) na sobotu  21. února 2009 – Maturitní ples 4. A – živá hudba, reprodukovaná hudba – 
MěDK Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia 
Strakonice, Máchova 174, Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 

 
e) na pátek  13. března 2009 – Maturitní ples 4. B – živá hudba, reprodukovaná hudba – 
MěDK Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia 
Strakonice, Máchova 174, Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 
 
7. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
1) Pronájem pozemků nesloužících k podnikání nájemce 
Usnesení č. 2551/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatků k platným nájemním smlouvám na  pronájem pozemků v  majetku města 
Strakonice  nesloužících k   podnikání nájemců u nájmů přesahujících výměr Ministerstva 
financí, kterým se vydává seznam zboží s  regulovanými cenami  pro r. 2009. Předmětem 
těchto dodatků bude stanovení  nové  výše  nájemného od  1.1.2009.  
II. Souhlasí 
s tím, aby vždy s  účinností k 1. lednu příslušného kalendářního roku byla uplatňována nová 
výše nájemného podle výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s  
regulovanými cenami pro příslušný rok. U takto pronajímaných pozemků nebude uplatňována 
inflace. 
III. Souhlasí 
s tím, aby v případě, že ve Výměru Ministerstva financí nebude v  seznamu zboží, u něhož 
jsou stanoveny maximální ceny, uvedeno „Nájemné z  pozemků nesloužících k  podnikání 
nájemce“, byla uplatňována výše nájemného ve výši nájemného stanoveného při podpisu 
základní smlouvy plus inflace. 
IV. Souhlasí 
s vrácením poměrné částky uhrazeného nájemného pro r. 2008 v  souladu s platným výměrem 
Ministerstva financí č. 01/2008. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných dodatků. 
 
2) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby „Lesní 
cesty, Strakonice“. 
Usnesení č. 2552/2008 (82/5) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Lesní cesty, Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: 
„Lesní cesty, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. STAREKO CZ PÍSEK s.r.o., Ing. Pavel Kovář, Ražice 56, 398 22 Písek 
2. Ing. Jiří Koplík – INPROJEKT, Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice 
3. Ing. Milan Bican – projekce dopravních staveb, Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na prováděcí projektovou dokumentaci 
stavby: „Lesní cesty, Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
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1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen  Michal Bezpalec 
5. člen  Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec – pronájem  pozemku za účelem umístění 
plakátovacích ploch – připomínky k nájemní smlouvě – nesouhlas s nájemní smlouvou 
Usnesení č. 2553/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s připomínkou společností Rengl, s.r.o., sídlo Liberec 1, Zákopnická 354/11, PSČ 460 14, kdy 
společnost nesouhlasí s podmínkou v nájemní smlouvě, že 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 než 
pronajímatele.  
II. Trvá 
na usnesení RM číslo 2220/2008 ze dne  23. července 2008. 
 
4) Oldřich Novák, Strakonice – připomínky k nájemní smlouvě - nesouhlas s nájemní 
smlouvou 
Usnesení č. 2554/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení Rady města Strakonice ze dne 23.7.2008, číslo 2223/2008/IV, 
týkající se ceny nájmu. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 17 m2,  za účelem 
zřízení a umístění  letní obslužné zahrádky pro restauraci U Paňáka, panu Oldřichu Novákovi, 
Strakonice za cenu 4.000,-  Kč ročně, přičemž cena nájmu za roky , kdy byl pozemek 
neoprávněně užíván panem Novákem bude činit za rok 2006 – celkem 2.000,-  Kč, za rok 
2007 – celkem  3.000,-  Kč.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
6) Pozemky v lokalitě Habeš   –  žádost o  pronájem 
Usnesení č. 2555/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem částí pozemků p.č. 997/18 o výměře 1285 m2, části pozemku p.č. 997/16 o 
výměře  cca 500 m2  a  pronájem části pozemku p.č. 997/5 o výměře  cca 200 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic za účelem užívání pozemku pro zahrádkářské účely pro tyto zájemce: 
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- Jaroslav Pomajzl 
- Jiří Poisl,  
- František Filip,  
- Vlastimil Pojžárek,  
- Ludmila Vrbovská,  
- František Vávra,  
- Jana Noskovičová,  
- Jana Fialová 
- Monika Křešničková  
za cenu 5,- Kč/m2/rok, vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem v zahrádkářské osadě 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv 
 
7) Aeroklub Strakonice, Občanské sdružení, V Lipkách 96, Strakonice – žádost o zřízení 
věcného břemene užívání, chůze a jízdy  
Usnesení č. 2556/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání k pozemku p.č.st. 1146 v  k.ú. Nové 
Strakonice, se zřízením věcného břemene chůze a jízdy k  pozemkům p.č.st. 819, p.č.st. 688 a       
p.č. 76/2 v  k.ú. Nové Strakonice a to bezúplatně po dobu 25 let, ve prospěch pana Vladimíra 
Kotrcha,  
II. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 2 ke  smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne 14.07.1998 mezi 
městem Strakonice a Aeroklubem Strakonice, občanské sdružení. Předmětem dodatku č. 2 
bude povinnost Aeroklubu Strakonice, občanského sdružení, umožnit panu Vladimíru 
Kotrchovi, chůzi a jízdu přes pozemek p.č.st. 819, p.č.st. 688 a p.č. 76/2 vše v  k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice, k pozemku p.č.st. 1146 v  k.ú. Nové Strakonice, na kterém se 
nachází ocelová letištní hala, a to na dobu určitou tj. do 28.06.2026.   
 
8) Uzavření smlouvy o výpůjčce majetku 
Usnesení č. 2557/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku mezi městem Strakonice a Muzeem středního 
Pootaví Strakonice, předmětem výpůjčky bude kamenný sloup v hodnotě 300.000,- Kč, 
umístěný nyní v ambitech u kapitulní síně v areálu hradu ve Strakonicích, smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Žádost spol. CIAO, cestovní kancelář, s.r.o.  
Usnesení č. 2558/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby nájemci nebytových prostorů v přízemí objektu čp. 58 v ul. U Markéty ve 
Strakonicích spol. Ciao, cestovní kancelář, s.r.o. byla prominuta úhrada nákladů spojených  s 
vytápěním výše uvedeného prostoru za období od 1.11.2007 do 30.4.2008 (ve výši 22.659,-
Kč), tedy za období, kdy nájemce nemohl prostory využívat z důvodu přípravy a provádění 
rekonstrukce výloh v uvedeném prostoru. 
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10)Technické služby Strakonice, s.r.o. – plán oprav a údržby bytového fondu na rok 
2009. 
Usnesení č. 2559/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2009. 
 
11) Uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice. 
Usnesení č. 2560/2008 (82/5) 
Rada města po projednání  v souvislosti s uložením inženýrských sítí do pozemků v majetku 
města Strakonice. 
I. Souhlasí 
s účinností od 1.1.2009 s jednorázovým poplatkem za uložení inženýrských sítí do pozemků 
v  majetku města Strakonice 
- pro fyzické podnikající a právnické osoby ve výši 10.000,- Kč 
- pro občany ve výši 1.000,- Kč 
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela v 
souvislosti s novostavbou  rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 119 v k.ú. Střela. 
Žadatel: Mgr. Vladimír Babka, Strakonice 
Usnesení č. 2561/2008 (82/5) 
Rada města po projednání v souvislosti s novostavbou  rodinného domu na pozemku p.č. dle 
KN 119 v k.ú. Střela. 
I. Souhlasí 
s uložením prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu, kanalizační a vodovodní přípojky 
na pozemcích  ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  a p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
13) Vývěsné skříňky 
Usnesení č. 2562/2008 (82/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se vývěsných skříněk v  lokalitě ulic U Sv. Markéty a Podskalská ve 
Strakonicích. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vyzvat uživatele k  odstranění vývěsných skříněk umístěných v  ulici 
Podskalská nejpozději do 31.12.2008. 
V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou vývěsné skříňky odstraněny, bude celá záležitost 
předána Stavebnímu úřadu. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit zhotovení a osazení  12 ks vývěsných skříněk,  včetně  zajištění 
příslušných stavebních povolení, a to po schválení potřebných finančních prostředků v  
rozpočtu města Strakonice. 
IV. Souhlasí  
v návaznosti na bod III. tohoto usnesení s uzavřením smlouvy o dílo s firmou  Josef Pelouch, 
386 01 Strakonice, na zhotovení a osazení  12 ks vývěsných skříněk za cenu  47.599  Kč/ks 
včetně DPH. 
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V. Pověřuje   
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Ing. Tomáš Policar,Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2563/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonic o výměře 
cca 225 m2, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v kolizi s již vypracovaným projektem – 
Parkovací plocha za restaurací Protivínská – Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
2) Rostislav Švarc, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2564/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 200 m2 za účelem výstavby osmi garáží, za předpokladu souhlasu odboru rozvoje, odboru 
životního prostředí a odboru dopravy.  
 
3) Stavební bytové družstvo Strakonice, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2565/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 147/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2  za cenu 
dle znaleckého posudku, Stavebnímu bytovému družstvu Strakonice, Heydukova ulice 116, 
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
4 ) ČR – Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové – výkup pozemků 
p.č. 1423/1 o výměře 7175 m2, p.č. 1423/2 o výměře 5 m2, p.č.  642/2 o výměře 47 m2, p.č. 
499/2 o výměře 432 m2, p.č. 499/8 o výměře 508 m2, vše v k.ú. Strakonice a p.č. 525 o 
výměře 967 m2, p.č. 906/3 o výměře 385 m2, p.č. 914/2 o výměře 120 m2 a p.č. 915/1 o 
výměře 229 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.2566/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  pozemků  p.č. 1423/1 o výměře 7175 m2, p.č. 1423/2 o výměře 5 m2, 
p.č.  642/2 o výměře 47 m2, p.č. 499/2 o výměře 432 m2, p.č. 499/8 o výměře 508 m2 vše 
v k.ú. Strakonice a p.č. 525 o výměře 967 m2, p.č. 914/2 o výměře 120 m2 a p.č. 915/1 o 
výměře 229 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 906/3 o výměře 385 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Hana Uhlíková, Strakonice – výkup stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a 
pozemku p.č. st. 3528 o výměře  21 m2 v k.ú. Strakonice 
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Usnesení č. 2567/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na znění  usnesení ZM  č. 390/ZM/2008 ze dne 25.6.2008. 
 
6) Kochanka s.r.o., Trachtova 220, Strakonice zastoupená paní Ivetou Váňovou a panem 
Vladimírem Váňou - žádost o prodloužení stávajícího chodníku na pozemku p.č. 80 
v k.ú. Strakonice na náklady města Strakonice 
Usnesení č. 2568/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby: „Vybudování - prodloužení stávajícího chodníku na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. 80 v k.ú. Strakonice“, s uzavřením kupní smlouvy  
se společností Kochanka s.r.o. se sídlem Trachtova 220, Strakonice, kdy předmětem kupní 
smlouvy bude nově vybudovaný – prodloužený chodník o ploše 36 m2 na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. 80 v k.ú. Strakonice. Kupní cena  chodníku je stanovena ve výši 
20.000,-Kč vč. DPH.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv.  
III. Souhlasí 
s vybudováním – prodloužením stávajícího chodníku na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. 80 v k.ú. Strakonice na náklady společnosti Kochanka s.r.o., Trachtova 220 ve 
Strakonicích. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
 
7) Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 2569/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zrušením věcného břemene – předkupního práva pro město Strakonice, týkající se 
pozemku p.č.st. 1131/4 o výměře 19 m2 se stavbou garáže, pozemku p.č. st. 1131/2 o výměře 
19 m2 se stavbou garáže a pozemku p.č. 1131/3 o výměře 19 m2 se stavbou garáže, vše v k.ú. 
Strakonice. Vlastníky nemovitosti jsou RNDr. Karel Hájek, Běla Hájková, Jiří Keyzlar, 
Dagmar Keyzlarová, Ing. Oldřich Macner, Eva Macnerová, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
8) Vlastislav Hrach,  Sušice – žádost o prominutí smluvní pokuty 
Usnesení č. 2570/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy s panem Vlastislavem Hrachem, Sušice, na dar města 
ve výši 40.000,- Kč. 
 
9) Pozemky p.č.st. 76, p.č. 997/11, p.č. 997/12, p.č. 997/20, p.č. 997/22 a p.č. 997/25  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic o celkové výměře 3.690 m2, Dražejov–Vladimír Hrdina, Miroslava 
Hrdinová – požadavek na uznání vydržení vlastnického práva  
Usnesení č. 2571/2008 (82/5a) 
Rada města po projednání 
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I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s požadavkem manželů Vladimíra Hrdiny a Miroslavy Hrdinové na uznání vydržení 
vlastnického práva k pozemkům p.č. 997/25 a p.č. 977/22 v k.ú. Dražejov u Strakonice, 
v Dražejově – lokalita Habeš.  
II. Trvá  
na tom, aby manželé Vladimír Hrdina a Miroslava Hrdinová, Strakonice, v termínu do 
31.12.2008 vyklidili pozemky v majetku města Strakonice p.č.st. 76, p.č. 997/11,    p.č. 
997/12, p.č. 997/20, p.č. 997/22 a p.č. 997/25 v k.ú. Dražejov u Strakonic, v Dražejově – 
lokalita Habeš.  
II. Ukládá  
odboru rozvoje vypracování projektové dokumentace řešící využití – parcelaci dané lokality.  
 
1) Railreklam, spol. s r.o., Klimentská 36, Praha – zastoupená Bc. Blankou Linhartovou 
– žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení, z titulu majitele sousedního 
pozemku 
Usnesení č. 2572/2008 (82/5b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 626/2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, 
s umístěním reklamní plochy o velikosti 5,1 x 2,4 m na pozemku p.č. 43/3 v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice, ve vlastnictví České republiky - Správy železniční dopravní 
cesty, Dlážděná 1003/7, Praha, a to z důvodu  blízkosti památníku padlým v květnu 1945.  
 
2) Dodatek č. 1 k  SOD v souvislosti s realizací stavby: „Úprava křižovatek ul. Lidická, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 2573/2008 (82/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Úprava křižovatek ul. 
Lidická, 
Strakonice“ se společností ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, na základě  
rozšíření předmětu plnění dle položkového rozpočtu – objekt SO-06, SO-07. Celková cena 
realizace díla 2.699.584,- Kč včetně DPH., termín dokončení realizace stavby 31.10.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku k SOD. 
 
3) Vyhodnocení nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti 
s výběrem „Stavebního dozora investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na 
stavbě: „Revitalizace strakonického hradu“ 
Usnesení č. 2574/2008 (82/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti 
s výběrem „Stavebního dozora investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě: 
„Revitalizace strakonického hradu“. Nejvýhodnější nabídka je od firmy Jiří Urbánek, 
Hraniční čp. 70, Strakonice, IČ 73552771, za cenu díla 297.500,- Kč včetně DPH 19 %. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy. 
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4) Vyhodnocení nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti 
s výběrem „Stavebního dozora investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na 
stavbě: „Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa“ 
Usnesení č. 2575/2008 (82/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti 
s výběrem „Stavebního dozora investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě: 
„Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa“. Nejvýhodnější nabídka je 
od firmy Jiří Urbánek, Hraniční čp. 70, Strakonice, IČ 73552771, za cenu díla 1.136.450,- Kč 
včetně DPH 19 %.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy. 
 
8. Návrh rozpočtu města 2009                    
Usnesení č. 2576/2008 (82/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit rozpočet města na rok 2009, který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
 
Příjmy :        557 650 000,-  Kč 
 
Výdaje (bez splátek úvěrů) :     590 221 000,-  Kč 
 
Saldo příjmů a výdajů :  -    32 571 000,-  Kč     
 
Splátky úvěrů :   -       4 030 000,-  Kč 
 
Zapojení prostředků minulých let :         36 601 000,-  Kč      
II. Ukládá 
Rozpočet města předložit ke schválení na zasedání ZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
       starosta                   místostarosta                       


