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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 91. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11.2.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     4 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   PhDr. Říhová – místostarostka  

členové RM: Ing. Vlasák, MUDr. Chod 
Ing. Zeman 
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta, Mgr. Parkosová,  pí Žiláková 
   Ing. Tůma – tajemník 

            
Program: 
                      
 
1. Darovací smlouva ČZ a.s. 
                    Usnesení č. 2786/2009 
2. Stav a výše  pohledávek města 
                    Usnesení č. 2787/2009 
3. MěÚSS:  A/ Ubytování v AD 
                                     Usnesení č. 2788/2009 
                  B/ Ukončení ubytování v AD 
                    Usnesení č. 2789/2009 
4. Vlajka pro Tibet 
                    Usnesení č. 2790/2009 
5.  Uzavření kupní smlouvy č. 10/CST/09 na koupi movitých věcí s ÚZSVM  
                    Usnesení č. 2791/2009 
6. Znak města – firma Kompakt, spol. s r. o. 
                    Usnesení č. 2792/2009 
7. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 2793/2009 – 2815/2009 
8. Vyhodnocení veřejné zakázky na zakoupení 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3    
                    Usnesení č. 2816/2009 
9. Uzavření  dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi městem Strakonice a Úřadem práce ve  
Strakonicích (kancelář č. 3 v budově ve Smetanově ulici čp. 533) 
                    Usnesení č. 2817/2009 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku prezentačního DVD o městě Strakonice 
                    Usnesení č. 2818/2009 
11. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem  
                    Usnesení č. 2819/2009 
12. Veřejné provozování hudebních děl – novoroční ohňostroj 
                    Usnesení č. 2820/2009 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                    Usnesení č. 2821/2009 
14. Návrh na vydání změny č. 30 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
                    Usnesení č. 2822/2009 
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15. Návrh na vydání opatření obecné povahy - regulačního plánu Za Stínadly 
                    Usnesení č. 2823/2009 
 
 
 
Zahájení:  
91. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 2786/2009 (91/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5 a městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje poskytovat městu 
Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   ČZ a.s., umístěné v MŠ ve 
Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
2. Stav a výše  pohledávek města 
Usnesení č. 2787/2009 (91/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stav a výši pohledávek města k 31. 12. 2008 uvedené v přiloženém materiálu. 
 
3. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 2788/2009 (91/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Marka Hrůzy v období od 27.1.2009 do 30.4.2009 
s ubytováním v Azylovém domě pana Václava Špilera v období od 30.1.2009 do 30.4.2009 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 27.1. do 
30.4.2009 (p. Hrůza) a na dobu od 30.1. do 30.4.2009 (p. Špiler). 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 2789/2009 (91/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Jiřího Barčáka, paní Izabely Grundzové,  
pana Vladimíra Procházky. 
 
4. Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 2790/2009 (91/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2009 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku. 
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5.  Uzavření kupní smlouvy č. 10/CST/09 na koupi movitých věcí s ÚZSVM  
Usnesení č. 2791/2009 (91/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy č. 10/CST/09 na prodej movitých věcí za 2.302,- Kč včetně DPH mezi  
městem Strakonice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, Odloučené pracoviště Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice, IČ 69797111. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy č. 10/CST/09. 
 
6. Znak města – firma Kompakt, spol. s r. o. 
Usnesení č. 2792/2009 (91/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s použitím znaku města Strakonice firmou Kompakt, spol. s r. o., Jiráskova 1424, Poděbrady,                      
na reklamně-informačním plakátu, který bude umístěn v bytových domech ve Strakonicích. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1)Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 2793/2009 (91/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice  č. 912/2006 
ze dne 11.10.2006, na provádění těžby a přibližování dřeva  v lesích města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
 5. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
 6. Petr Bednařík, Obránců míru 1263, 386 01 Strakonice 
 7. Richard Kubíček, Luční 461, 386 01 Strakonice 
 8. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice 
 9. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Jaroslav Brůžek  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
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2) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č.2794/2009 (91/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice č. 912/2006 
ze dne 11.10.2006, na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
 5. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
 6. Petr Rokyta, V holi 60, Pracejovice, 386 01 Strakonice 
 7. Ladislav Minařík, Bezděkovská 427, 386 01 Strakonice 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Jaroslav Brůžek  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 

3)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 2795/2009 (91/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice č. 912/2006 
ze dne 11.10.2006, na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům : 

1. Radek Kuberna, Pracejovice 47, 386 01 Strakonice  
2. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
3. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01 Písek 
4. AMICO s.r.o., 398 11 Heřmaň 120 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Roman Nejdl 
3. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
4. člen  Ing. Jana Narovcová 
5. člen  Eliška Kučerová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 



 5

2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
3. náhradník Ing. Jan Tůma 
4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 

 
4) Vyhodnocení nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
„Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě: „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“ 
Usnesení č. 2796/2009 (91/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
„Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě: „Obytná zóna Na Muškách - komunikace“. 
Nejvýhodnější nabídka je od firmy Jiří Urbánek, Hraniční čp. 70, Strakonice, IČ 73552771 za cenu 
díla 110.000,- Kč bez DPH a 130.900,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy. 
 
1) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003, v č.p. 610, ul. Petra Bezruče, Strakonice  
Usnesení č. 2797/2009 (91/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 003, v domě č.p. 610, ul. Petra Bezruče přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 003/610, ul. Petra Bezruče, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 750.000,-
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Kompakt spol. s r.o., se sídlem Opletalova 683, Poděbrady - žádost o umístění reklamně- 
informačních plakátů v domech v majetku města 
Usnesení č. 2798/2009 (91/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním  „Reklamně-informačního plakátu města Strakonice“ firmy Kompakt spol. s r.o., se 
sídlem Opletalova 683, Poděbrady, v bytových domech v majetku města Strakonice. 
 
3) Povolení vstupu a užívání pozemků ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 2799/2009 (91/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užíváním přístupové komunikace (pozemky p.č. p.č. 1292/6 , 1190/21 , 1190/28 v k.ú. Strakonice) a 
pozemků p.č. 861/27 , 1190/30 , 1190/27 , 1190/20 , 1190/3 v k.ú. Strakonice v prostoru Blatenského 
mostu společností Chládek a Tintěra Pardubice a.s. v souvislosti s realizací stavby ,,Oprava mostu 
v km 47,898 trati Březnice Strakonice“. Na pozemcích p.č. 1190/3 , 1190/27 a 1190/30 bude zachován 
průjezd v šíři tří metrů v místě stávající nezpevněné cesty . 
 
Tento souhlas nenahrazuje vyjádření odboru dopravy (Zvláštní užívání komunikace) a povolení 
Záboru veřejného prostranství  vydávaného majetkovým odborem MěÚ Strakonice dle místní obecně 
závazné vyhlášky Města Strakonice o místních poplatcích č. 2/2002 ,. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí MěÚ Strakonice 
č.j. ŽP/218/09/JBr. 
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II. Nesouhlasí 
s užíváním pozemku p.č. 11340/55 v k.ú. Strakonice v prostoru ČOV Strakonice společností Chládek 
a Tintěra Pardubice a.s.  
 
4) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1371/72 a p.č. 
dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice 
– Leknínová  parc. č. 1371/71 a 1371/72“ .                                      
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. 2800/2009 (91/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/72  a    p.č. dle 
KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice – 
Leknínová  parc. č. 1371/71 a 1371/72“,  bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
1) Jaroslava Lebedová, Jaroslav Lebeda, Praha 5 – Stodůlky – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2801/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1269/40 o výměře 191 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
 
2) Martin Hoch, Dražejov  – žádost o prodej nemovitosti – vyhlášení záměru 
Usnesení č.2802/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej objektu Myslivna“ čp. 272, v Nové Dražejově na pozemku 
p.č. 346 o výměře 204 m2 , vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, vzhledem k tomu, že uvedená nemovitost 
je využívána pro potřeby Města Strakonice – shromažďovací místnost – volby.  
II. Doporu čuje 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
3) Společenství pro dům, čp. 850, Žižkova ulice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2803/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 582/5 v k.ú. Strakonice o výměře 585 m2 v   
k.ú. Strakonice 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1131/1 o výměře 20 m2 a stavby nebytového 
prostoru – garáže , na uvedeném pozemku, nacházející se v areálu domu čp. 850, Žižkova ulice, vše 
v k.ú. Strakonice.   
 
4) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o, Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost     o prodej pozemku 
– vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2804/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 7/1 o výměře cca 18 m2 a  části pozemku 
p.č. 2/1 o výměře cca 18m2 , vše v k.ú. Strakonice.  Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
           
5) Ing. Ladislav Kafka,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2805/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, vzhledem 
k tomu, že pozemek je určen územním plánem jako veřejná a rekreační zeleň.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
            
6) Jiří Panuška, JUDr. Soňa Panušková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2806/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 3 m2, nacházející se pod 
stavbou rodinného domu za cenu 500,- Kč/m2 manželům Jiřímu a JUDr. Soně Panuškovým,  
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Karel Šefránek, Strakonice – žádost o prodej pozemku   
Usnesení č. 2807/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM    
souhlasit s  prodejem  pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 114 m2 žádnému žadateli a 
doporučuje předmětný pozemek ponechat v majetku města Strakonice, kde by sloužil jako veřejné 
prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
            
8) Jiří Kubeš, Strakonice, Stanislav Lešák, Strakonice, Věra Tupá, Strakonice – žádost o prodej 
pozemků   
Usnesení č. 2808/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s revokací usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 692/2005 ze dne 22.06.2005, týkající 
se prodeje předmětných pozemků za cenu 240,- Kč/m2 s časovým omezením do 31.12.2005. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 769/7 v k.ú. Strakonice o výměře 160 m2 panu Jiřímu Kubešovi, za 
cenu  200,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků p.č. 769/11 a  p.č. 769/12 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
s prodejem pozemku p.č. 769/11 v k.ú. Strakonice o výměře 228 m2 panu Stanislavu Lešákovi, za cenu 
200,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků  p.č. 769/7 a p.č. 769/12 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice. 
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IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 769/12 v k.ú. Strakonice o výměře 240 m2 paní Věře Tupé, za cenu 
200,-Kč/m2. Souhlas je podmíněn současným prodejem pozemků p.č. 769/7 a p.č. 769/11 v k.ú. 
Strakonice, obce Strakonice.  
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
9) Anna Kučerová,  Praha – výkup  pozemku p. č.  1277/2 o výměře 1372 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 2809/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  výkupem  pozemku  p.č. 1277/4  o  výměře 1372 m2  v k.ú. Dražejov  u  Strakonic za cenu 
50,-Kč za m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
10) Jan Polák (podíl ¼) a Venuše Poláková (podíl 3/4) , Praha 4,   – výkup části pozemku p.č. 161 
o výměře cca 500 m2 v   k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č. 2810/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  části  pozemku p.č. 161 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 500 m2. 
 
11) Ing. Lucie Jánová, Strakonice - výkup pozemku  p.č. 1107/24 o výměře cca 40 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2811/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  části  pozemku p.č. 1107/24 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
zastavěnou částí místní komunikace a chodníkem za cenu 150,-Kč za m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
12) Manželé Mirka a Hanuš Chodlovi, Strakonice - výkup pozemku p.č. 643/2 o výměře 585 m2 
v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2812/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  části  pozemku p.č. 643/2 v k.ú. Strakonice - nezpevněnou komunikaci za cenu 
150,-K za m2. Jedná se pouze o část pozemku na kterém se nachází cesta, výměra bude upřesněna po 
zaměření. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
13) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č. 2813/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  přidělením půjčky p. Jaroslavu Kostěncovi, Strakonice ve výši 50.000,-Kč na zateplení 
obvodového pláště včetně oken v domě ve Strakonicích. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o půjčce. 
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14) Bytová jednotka č.074,  Strakonice RM2618/2008 
Usnesení č. 2814/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 074 v domě č. p. 87,  ul. Na Ohradě ve Strakonicích včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku panu Davidu Mrázovi, Strakonice za cenu 505.000,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
15) Václav Macák, Strakonice – žádost  o sepsání souhlasného prohlášení 
Usnesení č. 2815/2009 (91/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se sepsáním souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice a panem Václavem Macákem,  
Strakonice, na základě kterého bude pan Václav Macák zaevidován v KN jako vlastník pozemku 
p.č.st. 504/52 v k.ú. Nové Strakonice, a to po zápisu objektu garáže v katastru nemovitostí.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města Strakonice podpisem předmětného prohlášení.  
 
8. Vyhodnocení veřejné zakázky na zakoupení 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3    
Usnesení č. 2816/2009 (91/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení zakázky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy  s firmou Bc. Oldřich Saiko, Železničářská 1786/4, 370 06 České 
Budějovice5, IČ 73500941 na dodávku 2 ks barevných kopírovacích strojů v celkové ceně 285.362,- 
Kč včetně DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
9. Uzavření  dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi městem Strakonice a Úřadem práce 
ve Strakonicích (kancelář č. 3 v budově ve Smetanově ulici čp. 533) 
Usnesení č. 2817/2009 (91/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi Úřadem práce ve Strakonicích se sídlem 
Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož předmětem je rozšíření 
výpůjčky o kancelář č. 3 v budově ve Smetanově ulici čp. 533. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě v předloženém znění. 
 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku prezentačního DVD o městě Strakonice 
Usnesení č. 2818/2009 (91/13) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky na zpracovatele  prezentačního DVD o městě Strakonice těmto 
dodavatelům: 
BATIC FILM, Kochana z Prachové 119, Strakonice, IČ: 135 10 045 
B – DESIGN, Zdeněk Beránek, DiS., Alej Svobody 1246, Polná – okres Jihlava, IČ: 715 65 841 
Fairfilm Česká republika, Dittrichova 11, Praha 2, IČ: 150 86 437 
Progress studio, Vrchlického 12, Plzeň, IČ: 714 17 664 
Radek Žampa – ANELLA, Jana Žižky 676, Nový Bydžov, IČ: 459 43 745 
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II.  Souhlasí 
s uvěřejněním výzvy na internetových stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na zpracovatele  prezentačního DVD o městě 
Strakonice. 
III.  Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Pavel Vondrys 
2. PhDr. Ivana Říhová 
3. pí Marie Žiláková 
4. pí Vlaďka Hradská 
5. Ing. Libuše Řeřábková 
6. Bc. Denisa Barvířová 
7. Jolana Prixová, DiS. 

náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Mgr. Ivana Parkosová 
3. Mgr. Ivana Šrámková 
4. pí Eva Dresslerová 
5. Ing. Eva Krausová 
6. Ing. Věra Samková 
7. Bc. Šárka Kůsová 

IV. Ukládá 
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
11. Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 2819/2009 (91/14) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2009 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
 
12. Veřejné provozování hudebních děl – novoroční ohňostroj 
Usnesení č. 2820/2009 (91/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením hromadné smlouvy s firmou Intergram, Na Poříčí 27, 110 00  Praha 1, jejímž předmětem 
je udělení oprávnění užít zveřejněné záznamy a  zvukové záznamy výkonů při novoročním ohňostroji 
(1. 1. 2009). Autorská odměna byla vyčíslena na Kč 167,-- včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2821/2009 (91/16) 
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 
1. března – 30. září 2009 – Hvězda, Mlýnská 1081 - reprodukovaná hudba – pořádá Libor Kuba, 
Strakonice - pravidelně každý pátek, sobotu a mimořádně ve dnech státních svátků od 22:00 hodin do 
05:00 hodin následujícího dne. 
 
14. Návrh na vydání změny č. 30 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
Usnesení č. 2822/2009 (91/10) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
vydat v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 30 závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice. 
II.  Doporučuje ZM  
schválit vyhodnocení výsledku projednání rozšířeného  návrhu změny č. 30 územního plánu sídelního 
útvaru Strakonice. 

III. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice. 
 
15. Návrh na vydání opatření obecné povahy - regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 2823/2009 (91/11) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vydat v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy - regulační plán Za Stínadly. 
II. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                     PhDr. Ivana Říhová 
        starosta                  místostarostka                       


