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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 101. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29.4.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     4 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová  
Ing. Tůma – tajemník 

 
Omluveni:  pí Žiláková, Ing. Vlasák, MUDr. Chod 

Mgr. Kotlíková – PR 
 
 
 
Program: 
 
1. Uzavření rámcové kupní smlouvy na renovaci kazet do laser. tiskáren s firmou MIP 2000 cz s.r.o. 
                    Usnesení č. 3074/2009 
2. Zavedení a realizace veřejné služby podle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  

            Usnesení č. 3075/2009 
3. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3076/2009 – 3100/2009 
4. MěÚSS - ukončení ubytování v AD   

            Usnesení č. 3101/2009 
5. MŠ Lidická  – povolení čerpání investičního fondu 

            Usnesení č. 3102/2009 
    

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
101. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Uzavření rámcové kupní smlouvy na renovaci kazet do laser. tiskáren s firmou MIP 2000 cz 
s.r.o. 
Usnesení č. 3074/2009 (101/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a firmou MIP 2000 cz s.r.o na renovaci kazet do 
laserových tiskáren. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění 
 
2. Zavedení a realizace veřejné služby podle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  
Usnesení č. 3075/2009 (101/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zavedením veřejné služby ve městě Strakonice v souladu s ustanovením §18a) zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „veřejná služba“/ za podmínky 
vytvoření nového pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro uchazeče o zaměstnání 
podle § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,na zajištění potřebných činností související se 
zabezpečením veřejné služby. 
II. Stanovuje 
s účinností od 1.5.2009 navýšení celkového počtu zaměstnanců obce zařazených do MěÚ Strakonice o 
1 zaměstnance / tj. celkový počet zaměstnanců 165/. Toto pracovní místo bude organizačně začleněno 
do kanceláře tajemníka – oddělení správní. 
III. Souhlasí  
s tím, že v návaznosti na přesný počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi vykonávající VS bude 
radě města předložen návrh na rozpočtovou změnu na úhradu pojistného na tyto osoby. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Reklamace prvků MIOS  
Usnesení č. 3076/2009 (101/3b) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí  
informaci o stavu reklamace MIOS 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody  o provedení opravy uzavřené mezi městem  Strakonice a Fr. Koubou - 
zámečnictví, IČ 10312145, Vodárenská 32, Strakonice a Petrem Kolářem, IČ 65014081, Horažďovice 
106   a dohody o narovnání  mezi městem  Strakonice a   Fr. Koubou - zámečnictví, IČ 10312145, 
Vodárenská 32, Strakonice. 
 
1) Snížení nájemného z pronájmu pozemku 
Usnesení č. 3077/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemní smlouvě uzavřené mezi  paní Věrou Zušťákovou,                        
Strakonice a   Městem Strakonice  ze dne 11.4.1994, týkající se snížení ceny nájmu  a to o částku 20% 
pro rok 2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
2)  Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s projektovou dokumentací stavby: „Páteřní komunikace 
Nad Vaněčků lomem, Strakonice“ 
Usnesení č. 3078/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň 
v souvislosti s projektovou dokumentací stavby: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem, 



 3

Strakonice“. Předmětem dodatku č.1 je prodloužení termínu plnění díla způsobené jednáním zástupců 
města Strakonice s vlastníky dotčených pozemků. Termín pro vypracování projektu DSP a DZS 
nejpozději do 20.4.2009. Inženýrská činnost bude provedena nejpozději do 5.6.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.  
 
3) Určení garantů z vedení města Strakonice na realizované stavby 
Usnesení č. 3079/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
PhDr. Říhovou jako garanta stavby „Rekonstrukce hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ–II. etapa“ 
II. Pověřuje 
PhDr. Říhovou jako garanta stavby „Revitalizace strakonického hradu“ 
III. Pov ěřuje 
Ing. Vondryse jako garanta stavby „Obytná zóna Na Muškách – komunikace“ 
IV. Pověřuje 
Ing. Pavla jako garanta stavby „Lávka u strakonického hradu“ 
V. Pověřuje 
Ing. Pavla jako garanta stavby „Stavební úpravy komunikace Žižkova, Strakonice“ 
VI. Pověřuje 
Ing. Vondryse jako garanta stavby „Sportareál Na Muškách, Strakonice“ 
 
4. Hrad Strakonice  - stavební úpravy  hradní  restaurace  sklípek 
Usnesení č. 3080/2009 (101/3) 
Rada města s realizací stavby : „ Stavební úpravy  hradní  restaurace  sklípek „  
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   880 482 ,-Kč  včetně DPH a s prodloužením termínu dokončení  stavby  do 14.5.2009.    
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě.                                                    
 
5) Opravy  základních a mateřských škol – výměna oken 2.N.P. MŠ  u  Parku, Plánkova 353 , 
Strakonice 
Usnesení č. 3081/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Vým ěna oken 2.N.P. MŠ  u  Parku „ 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
2. Švec s.r.o. stavební společnost , Stará Dobev 8 , 39701 Písek 
3. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice, Komenského 373 
4. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
5. VKS stavební  , s.r.o., Strakonice, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr. Říhová, Ing. Narovcová, Ing. Švehla,  p. Houska, p. Čechová  (ředitelka MŠ)  
náhradníci:  Ing. Vondrys, Ing. Srb,  p. Bezpalec, Ing. Haiser, Ing. Blahout 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
6) Opravy základních a mateřských škol – rekonstrukce sociálního  zařízení MŠ Šumavská 264 
Strakonice 
Usnesení č.  3082/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Rekonstrukce sociálního  zařízení MŠ  
Šumavská 264, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice, Komenského 373 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. Garantstav  stavební s.r.o., Řepice 138   Strakonice 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr.  Říhová , Ing. Narovcová, Mgr. Cháberová,  p. Houska, p. Tesařová ( ředitelka MŠ)  
náhradníci:  Ing. Vondrys, Ing. Srb,  p. Bezpalec, Ing. Haiser, Ing. Blahout 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7) Opravy základních a mateřských škol - MŠ Spojařů 1260, Strakonice – rekonstrukce  
oplocení 
Usnesení č. 3083/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „MŠ Spojařů 1260 rekonstrukce oplocení“,  
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, akciová společnost, Strakonice, Raisova 1004 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST  H a T, spol. s r. o., Strakonice, Komenského 373 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr.  Říhová, Ing. Narovcová, Ing. Švehla,,  p. Houska, p. Barborková (ředitelka MŠ)  
náhradníci:  Ing. Vondrys, Ing. Srb, p. Bezpalec, Ing. Haiser, Ing. Blahout 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
8) Karel Pekárek - žádost o povolení umístění kotle na tuhá paliva  
Usnesení č. 3084/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením umístění kotle do 16 kW do sklepa, náležejícího k bytové jednotce č. 01 v ulici Nerudova, 
jejímž nájemcem je pan Karel Pekárek. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
9) Technické služby města Strakonice – žádost o povolení odstranění cihlových boxů na 
popelnice  
Usnesení č. 3085/2009 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odstraněním cihlových boxů na popelnice, nacházejících se za plotem domu č. p. 11, 49 v ul. 
Heydukova. Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města a stavebního úřadu. 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 006, o velikosti 1+2 v č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice  
Usnesení č. 3086/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy cena za koupi bytu č. 006/580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice včetně 
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spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši minimálně 
1000 000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 005, o velikosti 1+2 v č.p. 74, ul. Bezděkovská, Strakonice II  
Usnesení č. 3087/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 005, v domě č.p. 74, ul. Bezděkovská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy  cena za koupi bytu č. 005/74, ul. Bezděkovská, Strakonice včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši minimálně 900 000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Blažena Růžičková – žádost o vrácení zálohy na koupi bytu  
Usnesení č. 3088/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vrácením zálohy na odkoupení bytové jednotky paní Blaženě Růžičkové, Strakonice. 
 
4) Bytový  dům  č. 13 , Jezárky – uzavření dodatku k SOD 
Usnesení č. 3089/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání  v souvislosti s realizací stavby „Bytový  dům  č. 13 , Jezárky “ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Protom Strakonice  
s.r.o., jehož předmětem jsou  práce a dodávky uvedené v příloze. Cena  bude  navýšena o  367 520,-Kč  
na  celkovou  cenu  díla 46 972 188,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č.3  ke  smlouvě.                           
                                                                                                                          
5) Opravy základních a mateřských škol – MŠ Stavbařů 213 Strakonice, stavební  úpravy 
Usnesení č. 3090/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla „ MŠ Stavbařů 213 Strakonice, stavební  úpravy“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. Garantstav  stavební s.r.o., Řepice 138, Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr.  Říhová,  Ing. Narovcová, , Ing. Švehla,  p. Houska, p. Vozábalová (ředitelka MŠ)  
náhradníci: Ing. Vondrys, Ing. Srb, p. Bezpalec, Ing. Haiser, Ing. Blahout 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
6) Vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – 
I. etapa“ 
Usnesení č. 3091/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – I. 
etapa“. Nejvýhodnější nabídka je od firmy ART KODIAK s.r.o., Školní 639/II, 337 03 Rokycany,                   
IČ 26376351, za cenu díla 202.467,- Kč včetně DPH., termín realizace předmětu díla do 31.10.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
7) Vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – 
II. etapa“ 
Usnesení č. 3092/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích – II. 
etapa“. Nejvýhodnější nabídka je od firmy ART KODIAK s.r.o., Školní 639/II, 337 03 Rokycany,                   
IČ 26376351 za cenu díla 325.362,- Kč  včetně DPH., termín realizace předmětu díla do 31.10.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
8)  Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 1293/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s vybudováním vodovodní a 
kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 67 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Andrea Janečková, Strakonice 
V zastoupení: Jiří Urbánek, Strakonice 
Usnesení č. 3093/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační  přípojky do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle 
KN 1293/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku  p.č. 
dle KN 67 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
9) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1330 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou stavby „Dražejov – 
rozšíření NN, p.č. 1217/2“ .                                       
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. 3094/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1330  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  v souvislosti s projektovou  přípravou stavby „Dražejov – rozšíření NN, p.č. 1217/2“ , dle 
sazebníku . Kabelový pilíř bude usazen na pozemku p.č. dle KN 1217/2 na hranici s budoucím 
chodníkem provedeným v souladu s projektovou dokumentací „Stavební úpravy ulice Na Hrázi 
Strakonice“ zpracované  Atelierem Penta s.r.o pod zak. číslem 46062008.        
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
10) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN st.685/1 v k.ú. Nové Strakonice, p.č. dle KN 308/2 v  k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 309/1 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou stavby „Strakonice, ostrov na Podskalí - 
kNN“ .                                       
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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. 3095/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.685/1  v k.ú. Nové 
Strakonice , p.č. dle KN 308/2 v k.ú. Strakonice a p.č. dle KN 309/1 v k.ú. Strakonice , dle sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
11) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1073/1 a p.č. dle KN 1073/10 vše v k.ú. Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou a 
realizací stavby „Modlešovice –  parc.č. 38/1 – kabel NN“ .                                       
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. 3096/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/1 a   p.č. dle KN 
1073/10 vše v k.ú. Modlešovice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací  stavby 
„Modlešovice – parc.č. 38/1 – kabel NN“ , dle sazebníku .           
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN st.298 a  p.č. dle KN 639/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice   v souvislosti s přípravou 
stavby „Teplovodní přípojka pro MŠ ul. Šumavská č.p. 264 “.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3097/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.298 a  p.č. 
dle KN 639/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice   v souvislosti s přípravou stavby „Teplovodní přípojka pro 
MŠ ul. Šumavská č.p. 264 “ , dle sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
13)  DPH a dohody o uložení inženýrských sítí  
Usnesení č. 3098/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání v souvislosti s uzavíráním dohod o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v majetku města Strakonice 
I. Schvaluje 
navýšení poplatku ve výši 10.000,- Kč o DPH 19% pro fyzické podnikající a právnické osoby.  
II. Schvaluje 
poplatek ve výši 1.100,- Kč  pro občany. 
 
14) Manželé František Vlk a Hana Vlková, Modlešovice  – budoucí smlouva o zřízení věcného 
břemene 
Usnesení č. 3099/2009 (101/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s narovnáním majetkoprávních vztahů mezi městem Strakonice a manželi Františkem Vlkem a Hanou 
Vlkovou, oba bytem Modlešovice, uzavřením Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kde 
budoucí povinný (František Vlk a Hana Vlková) zřizuje ve prospěch budoucího oprávněného (město 
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Strakonice) věcné břemeno, spočívající v právu strpět vedení kanalizace přes pozemky p.č. 6/2 a p.č. 
6/1, napojení kanalizační přípojky do septiku v pozemku p.č. 6/1 vše v k.ú. Modlešovice a právu strpět 
přístup na pozemky p.č. 6/2 a p.č. 6/1 vše v k.ú. Modlešovice za účelem opravy, údržby a rekonstrukce 
kanalizace.  
S tím, že k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene dojde nejpozději do doby 2 měsíců od 
podepsání Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu určitou až do doby 60 dnů po kolaudaci 
stavby „Modlešovice – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
5)  Restaurace  hradní sklípek – zařízení baru  
Usnesení č. 3100/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zadáním dodávky a montáže zařízení baru v  restauraci „Hradní sklípek“ společnosti HOFMANN 
Strakonice s.r.o., cena díla je 184.945,- Kč bez DPH.  Jedná se o dodávku zařízení (myčka, výrobník 
ledu, chladničky), které bude zabudováno v  baru. 
 
4. MěÚSS - ukončení ubytování v AD  
Usnesení č. 3101/2009 (101/5) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Zdeňka Cífky, paní Olgy Horváthové, pana Marka Hrůzy, 
pana Miloslava Nedvěda, Aleše Klimenta, Václava Špilera, paní Květoslavy Rejhové. 
 
5. MŠ Lidická  – povolení čerpání investičního fondu 
Usnesení č. 3102/2009 (101/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na nákup interaktivní tabule SMART Board 660 od společnosti AV 
MEDIA ve výši  59 381,-- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


