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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 89. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21.1.2009 v kanceláři starosty 

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

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

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

 
Omluveni:  Ing. Vlasák   
  

            
Program: 
                      
1. MěÚSS: A/ prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 2735/2009 
      B/ ubytování v AD 

            Usnesení č. 2736/2009 
2. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ 
                     Usnesení č. 2737/2009 
3. Zápisy z 31. a 32. jednání projektu Otavské plavby 

            Usnesení č. 2738/2009 
4. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č.2739/2009 – 2762/20009 
5. Smlouva se SŽDC na doplnění přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a 
výhybek v žst. Strakonice – SO 110 Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) 
                    Usnesení č. 2763/2009  
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006                  
                    Usnesení č. 2764/2009 
7. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – sleva z pronájmu sálu v MěDK 
                    Usnesení č. 2765/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Zahájení:  
89. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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 1. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2735/2009 (89/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jaroslava Irdzy, pana Josefa 
Pitelky, paní Evy Pleskačové, pana Pavla Tomšovice  na dobu určitou od 1. 2. do 31. 3. 2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1. 2. do 31. 3. 2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 

             
B/ Ubytování v Azylovém domě, ul. Budovatelská 613, Strakonice 
Usnesení č. 2736/2009 (89/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Aleše Klimenta v období od 12.1.2009 do 31.3.2009  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 12.1.2009 do 
31.3.2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 

 
2. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ 
Usnesení č. 2737/2009 (89/5) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice PhDr. Říhová a pí Žiláková členy výběrové komise a Ing. Vondrys jako 
náhradník na akci: „Oprava sprch a šaten Sportovní hala, Máchova 1113, Strakonice“ 
Výběrové řízení se koná dne 4.2. 2009 od 8,00 hodin v kanceláři ředitele STARZ Strakonice. 
             
3. Zápisy z 31. a 32. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 2738/2009 (89/2) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 31. jednání projektu Otavské plavby ze dne 2. prosince 2008. 
II.  Bere na vědomí 
zápis z 32. jednání projektu Otavské plavby ze dne 10. prosince 2008. 

             
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Nájemníci domu č. p. 49 a 11 v Heydukově ulici,  Strakonice – žádost o rekonstrukci oplocení, 
branky a vrat   
Usnesení č. 2739/2009 (89/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou oplocení, vchodové branky a vjezdových vrat na náklady vlastníků bytů v domě č. p. 49 a 
11 ul. Heydukova. V případě, že majitelé bytů budou požadovat výměnu na náklady města Strakonice, 
bude oplocení odstraněno a s pozemkem bude nakládáno jako s ostatními veřejnými prostranstvími 
v majetku města Strakonice.   
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2) Revita CZ o.p.s., Žerotínova 483/1, České Budějovice – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru + pronájem 
Usnesení č. 2740/2009 (89/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemků dle PK p.č.  195/2, p.č. 195/3 p.č.  195/4 v k.ú. Hajská 
(péče o chráněné území).  
 
5) Neuplatnění inflace u nájemného u nebytových prostorů  
Usnesení č. 2741/2009 (89/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nenavýšením  nájemného o míru inflace pro rok 2009  u všech  nájemců nebytových prostorů a  
pozemků v majetku města Strakonice, kteří mají uhrazeny  finanční závazky vůči městu Strakonice,  
vzhledem k vývoji finanční situace. 

 
7) Výpůjčka nebytových prostorů 
Usnesení č. 2742/2009 (89/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce nebytových prostorů v objektu  Základní školy na Podsrpu  
(čp. 30), Strakonice,  konkrétně bývalých učeben v 1. poschodí objektu jedná se o místnosti o 
výměrách 54 m2  a  69 m2 následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, občanské sdružení,  nebytové prostory budou využívány za 
účelem uskladnění kulis a kostýmů divadelního souboru, smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 let  
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
8)  Společnost Podskalí – Mír II. spol. s r.o., Strakonice 
- Pavel Lenc, Dražejov 
- GARANTSTAV ST, s.r.o., České Budějovice  – smlouva o výpůjčce na část pozemku ve 
vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 2743/2009 (89/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 238/12 o výměře  24 m2, o výměře 2x  cca 28 
m2, o výměře 2x cca 10,5 m2, o výměře cca 15 m2, o výměře cca 24 m2 vše  v  k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce se společností Podskalí – Mír II. spol. s .r.o., Strakonice na část 
pozemku p.č. 239/12 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s panem Pavlem Lencem, Dražejov, Strakonice na část pozemku p.č. 
239/12 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na 
výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce se společností GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 483/1, České 
Budějovice na částe pozemku p.č. 239/12 o výměře cca 28 m2, o výměře 2x 10,5 m2,  o výměře cca 15 
m2, o výměře cca 24 m2 vše  v k.ú. Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na 
výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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1) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 320/1 a  p.č. dle KN 320/79 vše v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti s přípravou 
stavby „Teplovodní přípojka pro restauraci Šumavská“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2744/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 a    p.č. 
dle KN 320/79 vše v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti s přípravou stavby „Teplovodní přípojka pro 
restauraci Šumavská“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
2) Smlouva o umístění domovní předávací stanice v ul. Ellerova 988 ve Strakonicích. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2745/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Teplárnou Strakonice a.s., o umístění domovní předávací stanice , která se 
nachází v nebytových prostorách domu č.p. 988 v ulici Ellerova ve Strakonicích . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Smlouva o umístění domovní předávací stanice v ul. Heydukova 11 ve Strakonicích. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2746/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Teplárnou Strakonice a.s., o umístění domovní předávací stanice , která se 
nachází v nebytových prostorách domu č.p. 11 v ulici Heydukova ve Strakonicích . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Smlouva o umístění domovní předávací stanice v ul. Dukelská 481 ve Strakonicích. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2747/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Teplárnou Strakonice a.s., o umístění domovní předávací stanice , která se 
nachází v nebytových prostorách domu č.p. 481 v ulici Dukelská ve Strakonicích . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
5) Smlouva o umístění domovní předávací stanice v ul. Dukelská 482 ve Strakonicích. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2748/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Teplárnou Strakonice a.s., o umístění domovní předávací stanice , která se 
nachází v nebytových prostorách domu č.p. 482 v ulici Dukelská ve Strakonicích . 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Žádost o povolení uložit nové podzemní telekomunikační vedení společnosti Telefónica O2 do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1  v  k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena: TELESTAR s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor 
Usnesení č. 2749/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením telefonního kabelu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 v  k.ú. 
Přední Ptákovice v souvislosti s akcí: „Strakonice (ST), Na Muškách , 26 RD, ÚPS, ZTV“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene na akci: „Strakonice (ST), 
Na Muškách , 26 RD, ÚPS, ZTV“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „Strakonice (ST), Na Muškách , 26 RD, 
ÚPS, ZTV“ . Právo věcného břemene se zřizuje za účelem provozu, údržby a úprav podzemního 
vedení telekomunikační sítě. na pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 320/1  v k.ú.  
Přední Ptákovice. Věcné břemeno se zřizuje jednorázovou náhradou ve výši 30.000,- Kč 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
7) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
613/1  v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice–Přední 
Ptákovice–rozšíření NN parc. č. 32/12“ . 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro. 
Usnesení č. 2750/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
 I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 613/1  v k.ú. Přední 
Ptákovice  v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice–Přední Ptákovice–rozšíření NN 
parc. č. 32/12“ , dle sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
243/3  v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice–
Ptákovická–rozšíření NN parc. č. 244/11“ .                                       
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2751/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 243/3  v k.ú. Přední 
Ptákovice  v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – Ptákovická – rozšíření       NN 
parc. č. 244/11“ , dle sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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9) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1272/21  v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – 
Havlíčkova – parc. č.  st.29“ .                                       
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č.2752/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/2 v  k.ú. Strakonice  
v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – Havlíčkova –  parc.  č.  st. 29“ , dle 
sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
10) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 218/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Stavební úpravy rodinného 
domu, Bavorova 25, Strakonice“.  
Žadatel: Jana Ouředníková, Strakonice  
Usnesení č. 2753/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky do pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 218/1  v  k.ú. 
Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Stavební úpravy rodinného domu,Strakonice“, dle 
sazebníku a za podmínky, že dodavatelem stavby (umístění přípojky)  bude firma STRABAG  a to 
z důvodu zachování záruk na zádlažbě (5 let). 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Žádost o souhlas s uložením plynové a kanalizační  přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1272/21 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Stavební 
úpravy objektu č.p. 247 Havlíčkova ulice, Strakonice“.  
Žadatel: Ing. arch. Zbyněk Skala, Strakonice  
Usnesení č. 2754/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením plynové a kanalizační přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1272/21 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 247 
Havlíčkova ulice, Strakonice“, dle sazebníku. Oprava povrchu po výkopu bude provedena v celé šíři 
komunikace, po roce bude povrch v celé šíři přefrézován a opětovně zaasfaltován. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Žádost o povolení uložit telefonní kabel  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
185/2 a p.č. dle KN 602  vše v k.ú. Střela v souvislosti se stavbou „Přeložka telefonních kabelů 
Dražejov, ul. Na Hrázi č. parc. 119“.  
Žadatel: Mgr. Vladimír Babka, Dražejov 
Zastoupena: TAPAS s.r.o., Dušan Kubeš, Katovická 175, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2755/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením přeložky telefonních kabelů do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 a 
p.č. dle KN 602 vše  v k.ú. Střela v souvislosti se stavbou  „Přeložka telefonních kabelů Dražejov, ul. 
Na Hrázi č. parc. 119“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene na akci: „Přeložka 
telefonních kabelů Dražejov, ul. Na Hrázi č. parc. 119“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „Přeložka telefonních kabelů Dražejov, ul. 
Na Hrázi č. parc. 119“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
13) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 007,Strakonice I 
Usnesení č. 2756/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (36,10 m2), č. b. 007, Strakonice, s paní 
Olgou Horváthovou, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Uvolněná bytová jednotka 2+1 č. b. A16, Strakonice  
Usnesení č. 2757/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (50,49 m2), č. b. A16 v domě  č. p. 805,  
Strakonice, s paní Michaelou Malinovou, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
15) Uvolněná bytová jednotka 2+1 č. b. A22, Strakonice  
Usnesení č. 2758/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (62,96 m2), č. b. A22,Strakonice, 
s panem Milošem Makovcem, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
16) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 013, Strakonice  
Usnesení č. 2759/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (53,57 m2), č. b. 013,Strakonice, 
s panem Václavem Šťastným, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
17) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. A33, Strakonice 
Usnesení č. 2760/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2667/2008 ze dne 17. 12. 2008, týkající se přidělení předmětné bytové jednotky paní 
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Michaele Malinové a náhradníku panu Pavlu Tomšovicovi. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (45,06 m2), Strakonice, s paní Simonou 
Čonkovou,  Strakonice.   
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Ing. Ota Hanzal, Strakonice  – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2761/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Ing. Otovi Hanzalovi, Strakonice, k b. j. o vel. 2+1, č. b. 01 
ve 2. patře po Otakaru Hanzalovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejného osvětlení ul. Holečkova. 
Usnesení č. 2762/2009 (89/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přičemž předmětem věcného 
břemene je uložení kabelu a umístění stožáru pro osvětlení přechodu pro chodce do pozemků parc.č. 
701 a parc.č. 88, vše v k.ú. Strakonice , jejichž vlastníkem je E.ON. Česká republika s.r.o. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene přičemž předmětem věcného břemene je uložení 
kabelu a umístění stožáru pro osvětlení přechodu pro chodce do pozemků parc.č. 701 a parc.č. 88, vše 
v k.ú. Strakonice , jejichž vlastníkem je E.ON. Česká republika s.r.o. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku  2000 ,- Kč . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. Smlouva se SŽDC na doplnění přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce staničních 
kolejí a výhybek v žst. Strakonice – SO 110 Železniční most v km 272,536 (podchod pro 
cestující) 
Usnesení č. 2763/2009 (89/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy na doplnění přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a 
výhybek v žst. Strakonice – SO 110 Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) mezi 
městem Strakonice a SŽDC,s.o.Plzeň, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň za cenu 690.200,- vč. DPH. 
Úhrada příspěvku města bude provedena po konečném schválení předložené dokumentace příslušnými 
drážními orgány a přičleněním schválené dokumentace k dokumentaci pro celkovou rekonstrukci 
nádraží. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  
Usnesení č. 2764/2009 (89/6) 
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, 
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na pátek  27. února 2009 – Ples Technických služeb Strakonice, s.r.o. – živá hudba SCÉNA – 
Sokolovna, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořadatele ZO Odborového svazu UNIOS, ZV TS 
Strakonice, s.r.o., od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
7. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – sleva z pronájmu sálu v MěDK  
Usnesení č. 2765/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přihlédnutím k materiální podpoře Měšťanského pivovaru Strakonice a.s., při  akcích pořádaných 
Městským kulturním střediskem (např. MDF apod.) s poskytnutím slevy na pronájem sálu. Cena po  
slevě z pronájmu sálu v MěDK při konání „Pivovarského plesu“ dne 13.2.2009, činí 8.505,-Kč.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                     PhDr. Ivana Říhová  
         starosta                   místostarostka                       


