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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 84. jednání Rady města Strakonice 

konaného 3.12.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   PhDr. Říhová – místostarostka  

členové RM:  Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, MUDr. Chod 
Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  Ing. Vlasák – místostarosta, pí Žiláková 

            
Program: 
 
1. Pověření výkonem opatrovnictví 
                    Usnesení č. 2613/2008           
2. Zadání regulačního plánu Podskalská - Lázeňská 
                    Usnesení č. 2614/2008           
3. Zápis z 3. jednání Komise školství 
                    Usnesení č. 2615/2008           
4. Vyhodnocení VŘ na dotační management projektu „Hrad Strakonice – obnova národní   
kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“  
                    Usnesení č. 2616/2008           
5. Užití znaku města – IC CK CIAO (turistické vizitky) 
                    Usnesení č. 2617/2008           
6. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 2618/2008 – 2632/2008          
7. Rámcová dohoda o partnerství a součinnosti při realizaci projektu v rámci IPRM města Strakonice  
                    Usnesení č. 2633/2008           
8. Rozpočtová   opatření   č.   105 - 107 
                    Usnesení č. 2634/2008           
9. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála (Nový rok) 
                    Usnesení č. 2635/2008           
10. Výsledky hodnocení žádostí o příspěvky 
                    Usnesení č. 2636/2008           
11. TS – bytové záležitosti          
                     Usnesení č. 2637/2008 – 2640/2008          
12.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“  
                    Usnesení č. 2641/2008           
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
                    Usnesení č. 2642/2008 
14. Projekt „Strakonice – město přátelské občanům“, spolufinancování projektu z prostředků města  
                       Usnesení č. 2643/2008   
15. Návrh na doplnění do Komise pro rozvoj města 
                    Usnesení č. 2644/2008   
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Zahájení:  
84. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 2613/2008 (84/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve 
věci způsobilosti k právním úkonům zbavené Růženy Petelové,  
II. Pověřuje 
slečnu Bc. Věru Hronkovou, Strakonice, a v případě její nepřítomnosti paní Věru Froydovou, nar. 
Strakonice, výkonem opatrovnické funkce paní Růženě Petelové,  
 
2. Zadání regulačního plánu Podskalská - Lázeňská 
Usnesení č. 2614/2008 (84/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit v souladu s § 64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zadání regulačního plánu Podskalská - Lázeňská 
II. Doporu čuje ZM  
schválit v souladu s § 64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, vyhodnocení a zapracování uplatněných požadavků do návrhu zadání 
regulačního plánu Podskalská – Lázeňská 
II. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
3. Zápis z 3. jednání Komise školství 
Usnesení č. 2615/2008 (84/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise školství ze dne 13.11.2008. 
II. Bere na vědomí 
protokol o státní kontrole v MŠ A.B. Svojsíka. 
III. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem. 
IV. Bere na vědomí 
petici občanů sídliště Mír, která se týká uzavření zahrady MŠ Spojařů pro veřejnost, a to  zejména 
vybudováním dostačujícího oplocení. 
V. Ukládá 
odboru školství a CR ve spolupráci s majetkovým odborem připravit návrh řešení: 
A/ na zabezpečení venkovních prostor MŠ v ulici Spojařů na sídlišti Mír  
B/ na vytvoření prostoru pro aktivity „náctiletých“ v rámci revitalizace sídliště Mír. 
 
4. Vyhodnocení VŘ na dotační management projektu „Hrad Strakonice – obnova národní 
kulturní  památky a její využití pro další rozvoj r egionu“  
Usnesení č. 2616/2008 (84/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na dotační management projektu „Hrad Strakonice – 
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obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“, na základě záznamu o 
posouzení a hodnocení nabídek. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Kancelář ekonomického a 
finančního poradenství, Zavadilka 2584, 370 05 České Budějovice za celkovou cenu 297.500,- Kč 
včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vykonávání činností organizačního, ekonomického a finančního 
poradenství, které jsou spojeny s funkcí externího manažera projektu „Hrad Strakonice – obnova 
národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“, s Kanceláří ekonomického a 
finančního poradenství, Zavadilka 2584, 370 05 České Budějovice. Cena za služby je 297.500,- Kč 
včetně DPH. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
5. Užití znaku města – IC CK CIAO (turistické vizitky) 
Usnesení č. 2617/2008 (84/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice Turistickým informačním a mapovým centrem při CK Ciao... na 
turistické vizitce. 
 
6. Majetkové záležitosti 
Projednávání  tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 074, o velikosti 1+0 v č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice  
Usnesení č. 2618/2008 (84/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 074, v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 074/87, ul. Na Ohradě, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 450.000,-
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s tvorbou projektové dokumentace stavby: „ÚV Hajská – 
rekonstrukce a modernizace“ 
Usnesení č. 2619/2008 (84/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k SOD v souvislosti s tvorbou projektové dokumentace stavby:                     
„ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ se společností HYDROPROJEKT CZ, Táborská 31, 
Praha. Předmětem dodatku č.1 je snížení rozsahu prací o inženýrskou činnost v celkové výši 130.900,- 
Kč. Celková cena díla činí 2.836.722,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 

 
3) Opravy  mateřských škol – „MŠ Holečkova č.p. 410, Strakonice , rekonstrukce  soc. zařízení “  
Usnesení č. 2620/2008 (84/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby : „  MŠ Holečkova č.p. 410, Strakonice “ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební s.r.o. 
Na Dubovci 140 ,  jehož předmětem je  rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze ve výši 179 050,-Kč  včetně DPH. 
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II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
4) Opravy  mateřských škol – „MŠ Spojařů č.p. 1260 , Strakonice , rozšíření  kapacity “  
Usnesení č. 2621/2008 (84/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby : „„MŠ Spojařů č.p. 1260 , Strakonice , rozšíření  
kapacity “  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební s.r.o. 
Na Dubovci 140 ,  jehož předmětem je  rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze ve výši 226 129,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
5) Opravy  základních  škol – „ZŠ Poděbradova 882 , Strakonice , rekonstrukce WC “  
Usnesení č. 2622/2008 (84/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby : „„ZŠ Poděbradova 882 , Strakonice , rekonstrukce WC “  
 I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební s.r.o. 
Na Dubovci 140 ,  jehož předmětem je   rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze ve výši 175 970,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
6) Opravy  základních  škol – „ZŠ Dukelská 166, Strakonice , rekonstrukce dívčích WC“  
Usnesení č. 2623/2008 (84/3) 
Rada města  v souvislosti s realizací stavby : „„ZŠ   Dukelská 166, Strakonice , rekonstrukce dívčích 
WC “  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností  Chládek FCH  s.r.o. 
,V Lipkách 96 , Strakonice ,  jehož předmětem je   rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky 
uvedené  v příloze ve výši 145 171,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 002, o velikosti 1+2 v č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice  
Usnesení č. 2624/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 002, v domě č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 002/580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
1.100.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 46/2 a p.č. dle 
KN 46/6 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, 
Mlýnská – kabel NN, bytové domy“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2625/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 46/2  a p.č. dle KN 
46/6 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, Mlýnská – kabel 
NN, bytové domy“,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
3) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1073/3 v k.ú. 
Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Modlešovice – rozšíření NN, p.č. 
18/2“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2626/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1073/3 
v k.ú. Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Modlešovice – rozšíření  NN, p.č. 
18/2“,  dle sazebníku.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
4) Žádost o souhlas uložit přeložku vodovodního řadu na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle 
KN 1145/3 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Logistická hala 
ČSAD STTRANS Strakonice“ .                                      
Žadatel: ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží č.p. 984, 386 13 Strakonice. 
Usnesení č. 2627/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením přeložky vodovodního řadu na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 
1145/3  v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Logistická hala ČSAD 
STTRANS Strakonice“,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
5) „Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2628/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  08 - 359 na akci  „Rekonstrukce komunikace 
Tisová ve Strakonicích“ s firmou SSŽ, a.s., oblast Čechy západ, závod Č.Budějovice, 370 01 
Č.Budějovice – Planá 72, jehož předmětem bude rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla 
o 273 415,- Kč vč. DPH, tj. konečná cena díla bude 4 553 039,- Kč vč. DPH. 
II Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 

 
6) Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace, Strakonice – zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele a správce stavby. 
Usnesení č. 2629/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zpracovatele zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a zadávací dokumentace 
pro správce stavby v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Intenzifikace ČOV  a rekonstrukce 
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kanalizace, Strakonice“ společnosti HYDROPROJEKT CZ, Táborská 31, 140 16 Praha 4, za celkovou 
cenu díla 1.366.120,- Kč včetně DPH. Termín vyhotovení do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo 
 
7) Žádost o pronájem garážového stání v domě Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 2630/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na jedno garážové stání v bytovém domě Leknínová 1391 ve 
Strakonicích s následujícím  žadatelem   za níže  uvedených podmínek: 
- pan Petr Stříbrný, Strakonice,  nájemní smlouva na  1 garážové stání bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc za garážové stání + inflace. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
8) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č. 2631/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s přidělením půjčky panu MUDr. Jiřímu Jiříčkovi, Strakonice ve výši 50.000,-Kč na 
rekonstrukci a modernizaci vytápění v domě č.p. 376 v ul. Českých lesů ve Strakonicích.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o půjčce. 
 
9) Žádost o převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“ od Českých drah, a.s. se 
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město  a firmy Cargo, a.s. se sídlem 
Jankovcova 1569/2 c, Praha, Holešovice 
Usnesení č. 2632/2008 (84/3a) 
Rada města po projednání 
vlastník - České dráhy, a.s.  
 
nemovitosti  katastrální 

území 
výměra 
v m2 

druh pozemku způsob využití 

p.č.43/6 Nové Strakonice cca 1262 ostatní plocha dráha (vlečka TS) 
p.č. 1066/3 Strakonice cca 21350 ostatní plocha dráha 
p.č.st.397 s  č.p.319 Strakonice 395 zast. plocha a nádvoří stavba pro dopravu 
p.č. st.3148  
se stavbou bez č.p. 

Strakonice 430 zast. plocha a nádvoří tech. vybavení 

p.č.st.3149  
se stavbou bez č.p. 

Strakonice 182 zast. plocha a nádvoří tech. vybavení 

1109/2 Strakonice 291 ostatní plocha ostatní komunikace 
p.č. st. 2961 až st. 2977  
se stavbami bez č.p. 

Strakonice 380 zast. plocha a nádvoří garáže 

p.č. st.2099  
se stavbou bez č.p. 

Strakonice 103 zast. plocha a nádvoří tech. vybavení 

p.č. st.3900  
se stavbou bez č.p. 

Strakonice 60 zast. plocha a nádvoří doprava 

 vlastník Cargo, a.s. 
 
nemovitosti katastrální 

území 
výměra v m2  druh pozemku způsob využití 

p.č.st.428 s budovou č.p.1327 Strakonice 410 zast. plocha a nádvoří stavba pro dopravu 
p.č. st.3774  Strakonice  82 zast. plocha a nádvoří technické vybavení 
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se stavbou bez č.p. 
p.č. 1066/129 Strakonice 1572 ostatní plocha dráha 
I. Souhlasí 
� s podáním žádosti o převod pozemků p.č. 43/6 o výměře cca 1262 v k.ú. Nové Strakonice, p.č. 

1066/3 o výměře cca 21 350 m2, p.č st. 397 o výměře 395 s budovou č.p.319, st.3148 o 
výměře 430 m2,  se stavbou bez č.p., p.č. st. 3149 o výměře 182 m2 se stavbou bez č.p.,    p.č. 
1109/2 o výměře 291 m2, p.č.st. 2961 až p.č.st.2977 o celkové výměře 380 m2 se stavbami bez 
č.p. (garáže), p.č. st. 2099 o výměře 103 m2 se stavbou bez č.p.o výměře 103 m2, p.č. st. 3900  
o  výměře 60 m2 se stavbou bez č.p., vše v k.ú. Strakonice od Českých drah, a.s. se sídlem 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město  

� s podáním žádosti o převod pozemků p.č.st. 428 o výměře 410 m2 s budovou č.p. 1327,    p.č. 
3774 o výměře 82 m2 se stavbou bez č.p. , p.č. 1066/129 o výměře 1572 m2, vše v     k.ú. 
Strakonice od firmy Cargo, a.s. se sídlem Jankovcova 1569/2 c, Praha, Holešovice 

 
7. Rámcová dohoda o partnerství a součinnosti při realizaci projektu v rámci IPRM m ěsta 
Strakonice  
Usnesení č. 2633/2008 (84/9) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s návrhem znění Rámcové dohody o partnerství a součinnosti při realizaci projektu v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením Rámcové dohody o partnerství a součinnosti při realizaci projektu v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Strakonice mezi městem Strakonice, jakožto nositelem Integrovaného plánu 
rozvoje města (dále jen IPRM), a jednotlivými subjekty vlastnícími bytové domy v deprivované 
obytné zóně, jakožto partnery města při realizaci IPRM. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv 
 
Projednávání bodu 8  se zúčastnila Ing. Šochmanová 
 
8. Rozpočtová   opatření   č.   105 - 107 
Usnesení č. 2634/2008 (84/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 105 ve výši  30 000,- Kč 
Příspěvek JčK pro Šmidingerovu knihovnu na projekt „Senioři, nebojte se“. 
RO č. 106 ve výši   1 886 000,- Kč 
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Ellerova, Strakonice“. 
Celková cena akce dle Smlouvy o dílo činí 4 035 927,- Kč. 
RO č. 107 ve výši   3 065 000,- Kč 
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice 
– II. etapa“ 
Celková cena akce dle Smlouvy o dílo činí 4 382 683,- Kč. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 105 – 107 provést. 
 
9. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála (Nový rok) 
Usnesení č. 2635/2008 (84/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Volyně, na realizaci 
novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2009 za smluvní cenu Kč 100 000,-- (vč. DPH). 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
10. Výsledky hodnocení žádostí o příspěvky 
Usnesení č. 2636/2008 (84/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise Příspěvkového programu Zdravého města a MA 21 z 26. listopadu 
2008.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku: 

• Domu dětí a mládeže Strakonice na projekt Den země ve výši 6 500 Kč a na projekt Den bez 
úrazu - nehoda není náhoda! ve výši 8 000 Kč, 

• Občanskému sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice na projekt České vánoce 
s Ježíškem ve výši 4 200 Kč, 

• Občanskému sdružení Sdružení rodičů a přátel DDM na projekt Den dětí aneb ve zdravém těle 
zdravý duch ve výši 8 000 Kč!, 

• Občanskému sdružení Energy Centre České Budějovice na projekt Solární energie, biomasa a 
další obnovitelné zdroje pro obyvatele Strakonicka ve výši 4 500 Kč, 

• Občanskému sdružení Centrum pro Zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště 
Strakonice na projekt Trénování paměti ve výši 3 600 Kč, 

• Občanskému sdružení Český červený kříž - Úřad oblastního spolku Strakonice na projekt 
Výuka první pomoci žáků ZŠ a SŠ ve výši 2 000 Kč  a na projekt Nábor a podpora dárců krve 
ve výši 2 000 Kč. 

III. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku organizaci Domácí péče ČČK, o. p. s. na projekt Podpora dobrovolnictví 
v DP ČČK a na projekt Podpora dalšího vzdělávání sester z důvodů uvedených v zápise z hodnotící 
komise. 
IV. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou podpisem dopisů informujících žadatele o výsledku jejich 
žádostí. 
 
11. TS – bytové záležitosti 
 
1) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Mužík Pavel)                                                                                   
Usnesení č. 2637/2008 (84/12) 
Rada města po projednání  
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.12.2008 neuhradí splatné  nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Pavlu Mužíkovi, Strakonice, č.b. A22 o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve II. podlaží domu   
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31. prosince 2008, učinit potřebná opatření k podání  
návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Vasil Irdza)  
Usnesení č. 2638/2008 (84/12) 
Rada města po projednání  
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.12.2008 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Vasilu Irdzovi, Strakonice,  
č.b. A52 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v V. podlaží domu                                                                                                                                       
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II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.12.2008, učinit potřebná opatření k podání návrhu na  
vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Jiří Nový) 
Usnesení č. 2639/2008 (84/12) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
V případě, že nájemce do 31.12.2008 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Jiřímu Novému, Strakonice, 
č.b. A47 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve IV. podlaží domu 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.12.2008, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4) Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá ( Josef Strašil) 
Usnesení č. 2640/2008 (84/12) 
Rada města po projednání  
I.Rozhodla 
vypovědět nájem z bytu Josefu Strašilovi, Strakonice, 
č.b.07 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve 2. patře 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. 
 
 
12.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na 
projekt „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“   
Usnesení č.2641/2008 (84/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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“). Předmětem Dodatku je 
změna projektu spočívající ve změně rozpočtu projektu – dotace se dle Dodatku poskytuje ve výši 
92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 4.039.451,07 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného Dodatku  
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 2642/2008 (84/14) 
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  13. prosince 2008 – Koncert  – živá hudba (SARTAKTARAK, MRAZÁK) –  
Restaurace Habeš, Vodárenská 262, Strakonice – pořádá Michal Štěpánek, Strakonice od 22:00 hodin 
do 02:00 hodin následujícího dne 
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b) na sobotu  10. ledna 2009 – Myslivecký ples  – živá hudba (Malá muzika Nauše Pepíka) – 
Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá Myslivecké sdružení BANIN, 
Dražejov, od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne 
c) na pátek  16. ledna 2009 – Maturitní ples, 4 MS – živá a reprodukovaná hudba – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá Střední škola řemesel a služeb, Zvolenská 934, 
Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 
 
14. Projekt „Strakonice – město přátelské občanům“, spolufinancování projektu z prostředků 
města                      
Usnesení č. 2643/2008 (84/16) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
vzít na vědomí informaci o přípravě žádosti o grant z 2. Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí (výzva je určena na podporu místní Agendy 21) na projekt „Strakonice – město 
přátelské občanům“.  
II. Ddoporu čuje ZM 
 souhlasit v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na spolufinancování realizace projektu „Strakonice – 
město přátelské občanům“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem žádosti o výše uvedený grant. 
 
15. Návrh na doplnění do Komise pro rozvoj města 
Usnesení č. 2644/2008  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se zvýšením počtu členů Komise pro rozvoj města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                     PhDr. Ivana Říhová    
         starosta                   místostarostka                       


