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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 97. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25.3.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                         Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

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

 
Omluveni:  Ing. Tůma – tajemník 
Program: 
1. MěKS – čerpání investičního fondu 
                                Usnesení č. 2960/2009 
2. MěÚSS: A/ Ubytování v AD 
                                                Usnesení č. 2961/2009 
                  B/Ukončení ubytování v AD 
                    Usnesení č. 2962/2009 
3. TS – bytové záležitosti 

                Usnesení č. 2963/2009 – 2964/2009 
4. Nabídka na dopracování a úpravu studie Velkého náměstí ve Strakonicích v prostoru „Nové rampy“ 
a na vypracování dokumentace pro územní řízení Velkého náměstí ve Strakonicích. 
                    Usnesení č. 2965/2009 
5. Koncepční studie řešení bezbariérového průchodu pod železniční tratí ve Strakonicích 
                    Usnesení č. 2966/2009 
6. Znak města – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
                    Usnesení č. 2967/2009 
7. Užití znaku města           
                                            Usnesení č. 2968/2009  
8. Vodohospodářský fond města Strakonice - rok 2009 
                    Usnesení č. 2969/2009 
9. STARZ – jmenování zástupců do komise pro VŘ 
                    Usnesení č. 2970/2009 
10. Smlouva o pronájmu silnice I. třídy č. 22 - uzavření jízdního pruhu a instalace dopravního značení 
po dobu   výsadby okrasné zeleně na silniční ostrůvek 

            Usnesení č. 2971/2009 
11. Zápis z 2. jednání komise pro sport  
                    Usnesení č. 2972/2009 
12. TJ Roma Strakonice – finanční příspěvek na nájemné v roce 2009 
                              Usnesení č. 2973/2009 
13. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 2974/2009 – 2993/2009 
14. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
                    Usnesení č. 2994/2009 
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Zahájení:  
97. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:36 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. MěKS – čerpání investičního fondu 
Usnesení č. 2960/2009 (96/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- s čerpáním částky 460.292,- Kč včetně DPH z investičního fondu MěKS Strakonice k úhradě úprav 
na projektu Městského domu ve Strakonicích. 
 
2. MěÚSS:  
A/Ubytování v AD 
Usnesení č. 2961/2009 (96/2, 96/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Květy Rejhové v období od 3.3.2009 do 31.5.2009  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 3.3.2009 do 
31.5.2009 
III. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Miloslava Nedvěda v období od 12.3.2009 do 31.5.2009  
IV. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 12.3.2009 do 
31.5.2009 
V. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 2962/2009 (96/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě pana Václava Špilera ke dni 31.3.2009 
 
3. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá     
Usnesení č. 2963/2009 (96/9) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.4.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Anně Hanušové, Strakonice, č.b. 01 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve 
3. podlaží domu. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě, že nájemce uhradí dlužnou částku do 30.4.2009, uzavřít 
dodatek na prodloužení nájemní smlouvy se současným zkrácením nájemního vztahu z 1 roku na  ½ 
roku.  
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 2964/2009 (96/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá do 30.4.2009 Robinu Klimentovi,  
Strakonice,č.b.01 p velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v 1. podlaží domu v návaznosti na o.z. 
§ 711, odst. 2, písm.d) neužívá-li  nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů 
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užívá jen občas. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájemní smlouvy nebo nevyklizení 
bytu tj. do 30.4.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve 
Strakonicích. 
 
4. Nabídka na dopracování a úpravu studie Velkého náměstí ve Strakonicích v prostoru „Nové 
rampy“ a na vypracování dokumentace pro územní řízení Velkého náměstí ve Strakonicích. 
Usnesení č. 2965/2009 (96/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poptáním zakázky na dopracování a úpravu studie Velkého náměstí ve Strakonicích v prostoru 
„Nové rampy“ v rozsahu od etapy zaměření po etapu návrh, tj v celkovém finančním objemu 494.000 
Kč bez DPH (587.860 Kč vč. 19% DPH) pouze u autora architektonické studie Velkého náměstí Ing. 
arch. Josefa Kiszky s ohledem na autorská práva.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s ing. arch. Josefem Kiszskou na dopracování a úpravu studie Velkého 
náměstí ve Strakonicích v prostoru „Nové rampy“ v rozsahu od etapy zaměření po zpracování 
dokumentace pro ÚŘ za cenu díla 494.000 Kč bez DPH (587.860 Kč vč. 19% DPH) 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit u ing. arch. Josefa Kiszky, Studio ARKISS, Národní 1, 736 01 Havířov 
smlouvu o dílo na uvedené etapy zakázky dle cenové nabídky. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5. Koncepční studie řešení bezbariérového průchodu pod železniční tratí ve Strakonicích 
Usnesení č. 2966/2009 (96/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním zakázky na zpracování koncepční studie řešení bezbariérového průchodu pod železniční 
tratí v prostoru vymezeném ulicemi Podsrpenská, Alf. Šťastného, 5. května a Tovární ve Strakonicích, 
za nabídkovou cenu 41.800 Kč (49.742 Kč vč. 19% DPH).   
II. Ukládá 
odboru rozvoje objednat předmětnou studii u firmy SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 
6. Znak města – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
Usnesení č. 2967/2009 (96/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím znaku města Měšťanskému pivovaru Strakonice, a. s. Podskalská 324, Strakonice, který 
bude použit na krabičkách zápalek určených pro propagaci u příležitosti 360. výročí pivovaru. 
 
7. Užití znaku města          
Usnesení č. 2968/2009 (96/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice společností ČZ a. s. na materiály a upomínkové předměty, které 
budou vydávány u příležitosti 90. výročí založení ČZ a. s. při akci „Setkání veteránů“ dne 12. 9. 2009. 
 
8. Vodohospodářský fond města Strakonice - rok 2009 
Usnesení č. 2969/2009 (97/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením vodohospodářského fondu města Strakonice za rok 2008. 
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II. Souhlasí 
na základě rozpočtu města Strakonice (rok 2009) s návrhem čerpání vodohospodářského fondu pro rok 
2009 dle přílohy ve výši cca 12 mil. Kč. 
III. Pov ěřuje 
ředitele Technických služeb Strakonice, s.r.o. ve spolupráci s majetkovým odborem plněním 
vodohospodářského fondu roku 2009 dle přílohy. 
 
9. STARZ – jmenování zástupců do komise pro VŘ 
Usnesení č. 2970/2009 (96/14) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice Ing. Pavel a PhDr. Říhová členy výběrové komise na akci a Ing. Vondrys jako 
náhradník: 
a) Vybudování nových brodítek a úpravy ochozů okolí dětských bazénů 
b) Projekt na přístavbu sociálního a šatnového zázemí házenkářské haly 
Výběrové řízení se koná dne 7.4.2009 od 8,00 hodin v kanceláři ředitele STARZ Strakonice. 
 
10. Smlouva o pronájmu silnice I. třídy č. 22 - uzavření jízdního pruhu a instalace dopravního 
značení po dobu   výsadby okrasné zeleně na silniční ostrůvek 
Usnesení č. 2971/2009 (96/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy č. 22/Cí/N 6-2009 o pronájmu stavby silnice č. 22 – uzavření jízdního pruhu a 
instalace dopravního značení po dobu výsadby okrasné zeleně na silniční ostrůvek u měšťanského 
pivovaru a.s., Dudák, v ceně 1048 ,-Kč. Pronajímatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle.  
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy o pronájmu  s výše uvedenou firmou. 
 
11. Zápis z 2. jednání komise pro sport  
Usnesení č. 2972/2009 (96/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 10. 3. 2009.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Dražejov na uspořádání tenisového turnaje – Tenis pro všechny v areálu TJ 
Dražejov v termínu od 15. 4. do 30. 6. 2009.   
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Dražejov na uspořádání dvoudenní akce Hřiště patří dětem v areálu TJ Dražejov 
ve dnech 12. – 13. 6. 2009.   
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 13. ročníku silničních cyklistických 
závodů pro amatérské cyklisty dne 2. 5. 2009.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 18. ročníku závodů horských kol pro 
všechny věkové kategorie ve Strakonicích dne 6. 6. 2009.   
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Otava Strakonice na 
uspořádání 20. ročníku Strakonických slalomů ve Strakonicích na Podskalí ve dnech 20. – 21. 6. 2009. 
Příspěvek je podmíněn  účastí  na čištění řeky Otavy. 
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VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice – šachovému 
oddílu na uspořádání 21. ročníku šachového turnaje Open Strakonice 2009 ve Strakonicích ve dnech 
11. – 12. 4. 2009.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání Novinářského kalamáře 
v házenkářské hale ve Strako-nicích dne 23. 4. 2009.   
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání Turnajů mládeže v házené ve 
Strakonicích ve dnech 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2009.   
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Sdružení hasičů ČMS na uspořádání Otavského plamínku ve Strakonicích pod 
Hvězdou dne 9. 5. 2009.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku, ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Potápěčům Strakonice, o. s., na uspořádání Dětského dne v areálu plaveckého 
stadionu STARZ dne 1. 6. 2009.   
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání závodů žactva a 
dorostu O Zlatý fez ve Strakonicích dne 30. 5. 2009.   
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Judo – 1990 Strakonice na uspořádání Velké ceny města Strakonice  
v judu ve Strakonicích dne 6. 6. 2009.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Klubu českých turistů na činnost 
značkařského obvodu Strakonice v roce 2009. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Davidovi Čadkovi na 
provozování sportu – enduro a motokros v roce 2009. 
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 7.000,-Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Základní organizaci Českého 
svazu včelařů Strakonice na nákup medometu pro žákovský včelařský kroužek Strakonice.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2009 sportovnímu klubu 
Cobra Ryu Strakonice, o. s. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2009 Potápěčům Strakonice, o. s.  
XIX. Souhlasí 
s vydáním publikace Ohlédnutí za sportem 2008 Strakonice včetně použití znaku města Strakonice. 
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12. TJ Roma Strakonice – finanční příspěvek na nájemné v roce 2009 
Usnesení č. 2973/2009 (96/13) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kate-gorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2009 TJ Roma Strakonice 
pro nesplnění kritérií pro vznik nároku na příspěvek dle Zásad  
pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených pro 
tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity schválených Radou města Strakonice usnesením 
číslo 2530/2008 ze dne 29. 10. 2008.  
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem  
pro kategorie dospělých v roce 2009 TJ Roma Strakonice pro nesplnění kritérií  pro vznik nároku na 
příspěvek dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice 
určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity schválených Radou města Strakonice 
usnesením číslo 2530/2008 ze dne 29. 10. 2008.  
 
13. Majetkové záležitosti 
 
1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – I. 
etapa“ 
Usnesení č. 2974/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Restaurování 
Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – I. etapa“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Mgr., ak. soch. Jaroslav Fuka, Čejetice, Sudoměř 35, 386 01 Strakonice 
2. MgA. Lukáš Hosnedl, Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv 
3. BcA. Daniel Chadim, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice 
4. MgA., ak. soch. a rest. Jan Korecký, Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice 
5. MgA. Tomáš Tichý, Vlasty Javořické 518, 378 56 Studená 

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

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4.   člen Ing. Luděk Joza 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
4. náhradník Václav Šrámek 
5. náhradník Michal Bezpalec 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
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2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – II. 
etapa“ 
Usnesení č. 2975/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Restaurování 
Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – II. etapa“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Mgr., ak. soch. Jaroslav Fuka, Čejetice, Sudoměř 35, 386 01 Strakonice 
2. MgA. Lukáš Hosnedl, Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv 
3. BcA. Daniel Chadim, Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice 
4. MgA., ak. soch. a rest. Jan Korecký, Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice 
5. MgA. Tomáš Tichý, Vlasty Javořické 518, 378 56 Studená 

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

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Luděk Joza 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
4. náhradník Václav Šrámek 
5. náhradník Michal Bezpalec 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
3) Obsazení nových bytových jednotek v bytovém domě na Jezárkách  
Usnesení č. 2976/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o nájmu bytových jednotek v novém bytovém domě na Jezárkách a smluv o nájmu 
následně uvolněných bytových jednotek s níže uvedenými žadateli:   

Nadzemní patro, 
č. bytové jednotky dispozice výměra m2 

balkon,  
terasa m2 obsazení, adresa 

     

1. NP     
1. A 2 + kk 59,90 9,5 Svobodová Monika 

1. B BBJ bbj 3 + kk 79,2 10,7 Ranglová Gabriela 
1. C 2 + kk 55,35 13,55 Švehlová Pavla 
1. D 2 + kk 55,35 13,55 Muknšnáblová Blanka 
1. E 2 + kk 59,9 9,5 Široký René 

1. F BBJ bbj 3 + kk 79,2 10,7 Smolová Gabriela 

     

2. NP     
2. A BBJ bbj 2 + kk 59,9 9,5 Kneysová Anna 

2. B 3 + kk 79,15  Kohout Luděk 
2. C 2 + kk 55,35 13,55 Štěrbíková Jitka 
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2. D 2 + kk 55,35 13,55 Šoulová Jana  
2. E BBJ bbj 2 + kk 59,9 9,5 Toledanová Marie 

2. F 3 + kk 79,15  Lemer Miroslav 

     

3. NP     
3. A 2 + kk 59,9 9,5 Kučavová Eva 
3. B 3 + kk 79,15  Marešová Jana 
3. C 2 + kk 55,35 13,55 Dušková Dagmar 
3. D 2 + kk 55,35 13,55 Labudová Jaroslava 
3. E 2 + kk 59,9 9,5 Cinádrová Andrea 
3. F 3 + kk 79,15  Marková Hana 

     

4. NP     
4. A 2  +kk 59,9 9,5 Kovářová Markéta 
4. B 3 + kk 59,8 20,65 Zelinka Karel 
4. C 2 + kk 55,35 13,55 Darina Votavová  
4. D 2 + kk 55,35 13,55 Erika Blahová 
4. E 2 + kk 59,9 9,5 Důchodní Drahomíra 
4. F 3 + kk 59,8 20,65 Tóth Jaroslav 

      

5. NP     
5. A 2 + kk + patro 58,1 10,1 Thímová Hana 
5. B 3 + kk 59,8  Švecová Pavla 
5. C gars. + patro 47 18,9 Švojgr Roman 
5. D gars. + patro 47 18,9 Lechnýřová Miroslava 
5. E 2 + kk + patro 58,1 10,1 Králová Jana 
5. F 3 + kk 59,8  Suda Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Následně uvolněné bytové jednotky: 
 

Adresa Č. bytové 
jednotky 

dispozice, 
velikost 

nový nájemce předchozí 
nájemce 

Leknínová 1391 027 1+0, 39,13 m2 Iveta Havránková Jana Králová 
Lidická 1082  1+1 Marie Zánová Jana Marešová 
Stavbařů 205  1+1 Jitka Rachačová Eva Kučavová 
Stavbařů 204  1+0 Kristýna Kučerová Drahomíra 

Důchodní 
Stavbařů 204  1+1 Dagmar Bártová Markéta 

Kovářová 
Stavbařů 205  1+0 Markéta Samohejlová  Andrea 

Cinádrová 
Stavbařů 206  1+1 Dušan Andrle Dagmar 

Dušková 
Zvolenská 805  1+1 Emil Jánský Andrea 

Trojanová 
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Zahradní 810  1+2 Andrea Trojanová Luděk Kohout 
Zvolenská 805  1+1 MUDr. Alfréd Dörr Darina Votavová 
Leknínová 1391  1+1 BBJ Motejzlík Miroslav Ranglová 

Gabriela 
Leknínová 1391  1+1 BBJ Bláhová Anna Smolová 

Gabriela 
II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít příslušné dohody a smlouvy a pověřuje starostu jejich podpisem. 
 
4) Uvolněná bytová jednotka 2+1 č. b. A16 , Strakonice  
Usnesení č. 2977/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2757/2009, týkající se uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku 
s paní Michaelou Malinovou, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (50,49 m2), č. b. A16 v domě,  
Strakonice, s panem Petrem Fricem, Strakonice.   
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka 3+1 č. b. 001 v domě,  Strakonice II 
Usnesení č. 2978/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 3+1 (48,00 m2), č. b. 01 v domě, Strakonice 
II, s paní Pavlínou Chudobovou, Slaník  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostorů 
Usnesení č. 2979/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů uzavřené dne 1.1.1996 mezi městem Strakonice a 
Speciálními školami Strakonice na pronájem prostorů o výměře 432,06 m2  v pavilonu bývalých jeslí 
v ul. Stavbařů 213 ve Strakonicích,  a to dohodou ke dni 13.7.2009.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
7) Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324 – žádost o přidělení služebního bytu 
Usnesení č. 2980/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s. o přidělení služebního bytu pro obchodního ředitele Bc. 
Michala Pohanku.  
II. Pověřuje  
majetkový odbor řešením žádosti o přidělení bytu v návaznosti na uvolněné byty v majetku města 
Strakonice. 
 
8) Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324 – žádost o přidělení náhradních bytů 
zaměstnancům pivovaru 
Usnesení č. 2981/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
žádost Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s., o přidělení náhradních bytů svým zaměstnancům, kteří 
bydlí v bytech v objektu pivovaru.  
II. Pověřuje  
majetkový odbor řešením žádosti o přidělení bytu v návaznosti na uvolněné byty v majetku města 
Strakonice. 
 
9) Výběrové řízení na projektanta stavby „Stavební úpravy areálu hřbitova u sv. Václava, 
Strakonice“ 
Usnesení č.2982/2009 (97/7) 
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, na 
vypracování projektové dokumentace  pro stavební povolení a zadání stavby v souvislosti s realizací 
stavby: „Stavební úpravy areálu hřbitova u sv. Václava, Strakonice“ v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto zájemcům: 

1. Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2. Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt, Žižkova 312, 386 01 Strakonice  
3. Ing. Karel Ondrášek, Písecká 893, 386 01 Strakonice  
4. Ing. Miloš Polanka, Projektový ateliér, Plánkova 1132, 386 01 Strakonice 
5. Jiří Urbánek, Hraniční, čp. 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 
6. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
7. Ing. Pavel Bláha, Šumavská 414, 387 11 Katovice  

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

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen  Jaroslav Houska 
5. člen  Václav Šrámek  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Jaroslav Bašta 
4. náhradník Ing. Miloš Haiser 
5. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
           
10)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 499/13 a p.č. dle KN 720/1 vše v     k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s vybudováním plynovodní přípojky pro rodinný d ům č.p. 426 v ul. Šumavská ve Strakonicích 
na pozemku  p.č. dle      KN st. 546 v k.ú. Nové Strakonice  
Žadatel: JUDr. Emilie Čenovská, Strakonice 
Usnesení č. 2983/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením plynové přípojky na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 499/13 a p.č. 
dle KN 720/1 vše v  k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s vybudováním plynovodní přípojky pro 
rodinný dům č.p. 426 v ul. Šumavská ve Strakonicích na pozemku  p.č. dle KN st. 546 v k.ú. Nové 
Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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11) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 597/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací  stavby „SB-
5009-028, Strakonice – Pohraniční Stráže     p.č. 403/7“ .                                       
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.,  Škalí 623,  388 01 Blatná 
Usnesení č. 2984/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 597/1  v k.ú. Přední 
Ptákovice  v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací stavby „SB-5009-028, Strakonice – 
Pohraniční Stráže p.č. 403/7“ , dle sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Žádost o souhlas s  umístěním nového  podpěrného bodu na pozemku ve vlastnictví  města 
p.č. dle KN 1073/1v k.ú. Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací  stavby 
„SB-3009-012, Modlešovice –   u návsi – vNN“ .                                       
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.,  Škalí 623,  388 01 Blatná 
Usnesení č. 2985/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s osazením nového opěrného bodu na pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 1073/1  
v k.ú. Modlešovice, v souvislosti se  stavbou „SB-3009-012, Modlešovice – u návsi – vNN“  , dle 
sazebníku .     
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
13) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
644/1  v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Droužetice – zahrádky, 
p. Chodl“ .                                       
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. 2986/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 644/1  v   k.ú. Strakonice  
v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Droužetice – zahrádky, p. Chodl“ , dle sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
14) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města  p.č. dle KN 1371/95, 
p.č. dle KN 1371/96 a p.č. dle KN 1371/112 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Strakonice – Jezárky -   parc. č. 1371/951 a 1371/96“ .                                      
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. 2987/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/95, p.č. dle KN 
1371/96 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice – Leknínová  parc. č. 1371/95 a 1371/96“,  bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
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15)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. 
dle KN 209/1, p.č. dle KN 227/1 a p.č. dle KN 227/2 vše v k.ú. Strakonice v návaznosti na 
provedený vklad nemovitého majetku města Strakonice do základního kapitálu Měšťanského 
pivovaru Strakonice a.s.  
Žadatel: M ěšťanský pivovar Strakonice a.s., Podskalská 324,  
386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2988/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením elektropřípojky, kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 209/1, p.č. dle KN 227/1 a p.č. dle KN 227/2  vše  v k.ú. Strakonice,  dle 
sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
16)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 574/6 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou rodinného domu na 
pozemku p.č. dle KN 557/1 v k.ú. Strakonice  
Žadatel: Ladislav Soukup, Strakonice 
Usnesení č. 2989/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 574/6 v  k.ú. 
Strakonice v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 557/1 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
17) Žádost p. Pavla Bajta, Strakonice 
Usnesení č. 2990/2009 (97/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.12.2003 mezi městem Strakonice a p. Pavlem 
Bajtem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v přízemí 
objektu čp. 432 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích nájemci p. Pavlu Bajtovi,  Strakonice, a to o částku 
ve výši 20% z ročního nájemného pro rok 2009  za předpokladu, že má žadatel splněny veškeré 
závazky vůči městu a městským subjektům  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Stavební 
úpravy ulice Žižkova, Strakonice“ 
Usnesení č. 2991/2009 (97/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za celkovou cenu 
díla 2.139.305,- Kč včetně DPH, termín plnění do 30.9.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávající vodovodní  přípojky na pozemcích v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 239/27 a p.č. dle KN 375/5 vše  v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: M ěšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice. 
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Usnesení č. 2992/2009 (97/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávající vodovodní přípojky na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle 
KN 239/27 a  p.č. dle KN 375/5v  k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) Pronájem hradního sklípku ve Strakonicích 
Usnesení č. 2993/2009 (97/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
pronájmem prostorů hradního sklípku ve Strakonicích pí Růženě Kůsové, Čejetice za roční nájemné 
ve výši 120.000,-Kč za podmínek stanovených ve výzvě a nabídce předložené nájemcem. Další 
doplňující podmínkou je spolupráce se SOU Strakonice a Euroškolou Strakonice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
14. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 2994/2009 (96/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2008/2009 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                          Ing. Pavel Pavel 
        starosta                        místostarosta                       
 


