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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 105. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27.5.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

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

 
Omluveni:  Ing.Tůma - tajemník 

 
 
Program: 
 
 
1. MěÚSS - Prodloužení ubytování v AD 
                                 Usnesení č. 3207/2009  
2. Rozpočtová  opatření   č.  34 – 39  
                     Usnesení č. 3208/2009  
3. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice – oddíl házené  
                    Usnesení č. 3209/2009  
4. Pověření výkonem opatrovnictví 

            Usnesení č. 3210/2009  
5. Zápisy z 34. a 35. jednání projektu Otavské plavby 

            Usnesení č. 3211/2009  
6. Zrušení Nařízení  města  Strakonice č. 1/2007 (schůdnost chodníků) 
                     Usnesení č. 3212/2009 
7. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3213/2009 – 3232/2009 
8. Dodatek k pojistné smlouvě s Generali Pojišťovnou a.s. (veřejná služba)                

            Usnesení č. 3233/2009 
9. Vypsání odměny za dopadení pachatele – úmyslné poškození a zničení stromu 

            Usnesení č. 3234/2009 
10. Smlouva na zpracování technické vyhledávací studie přeložky silnice I/4 ve Strakonicích 

            Usnesení č. 3235/2009  
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 – úprava části usnesení  

            Usnesení č. 3236/2009  
 
            
 
Zahájení:  
105. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys  v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. MěÚSS - Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3207/2009 (105/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jaroslava Irdzy, pana Josefa 
Pitelky, paní Evy Pleskačové  na dobu určitou od 1. 6. do 31. 7. 2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1. 6. do 31. 7. 2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
2. Rozpočtová  opatření   č.  34 – 39  
Usnesení č. 3208/2009 (105/4) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 34  ve výši  50 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu sociálního odboru na výdaje spojené se zajišťováním pohřbů. 
Rozpočtové opatření bud kryto příjmy z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí. 
RO  č. 35  ve výši  570 721,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. čtvrtletí roku 2008. 
RO  č. 36  ve výši  7 800,- Kč  
Finanční prostředky na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za období 2. pololetí roku 2008. 
RO  č. 37  ve výši  538 000,- Kč  
Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu 
konaných ve dnech 5. a 6. června 2009. 
RO  č. 38 ve výši  994 542,- Kč  
Zpětná dotace ze SR a EU na akci “Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice“. Realizací 
projektu dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o daném území a budou vytvořeny 
předpoklady pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území. 
O tuto částku bude snížen rozpočet příjmů zpětné dotace na projekt Tisová – zásadní komunikace pro 
dopravní obsluhu na místní úrovni. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 39  ve výši  600 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akce „Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích 
– I. a II. etapa“. 
Na obě akce bylo požádáno o dotace ze SR a JčK, jejichž předpokládaná výše činí celkem  
434 500,- Kč. Tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu města. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy, která nebude letos realizována. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 34 - 38  provést, rozpočtové opatření č. 39 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
3. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice – oddíl házené  
Usnesení č. 3209/2009 (105/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspo-
řádání akce Házená na náměstí dne 18. 6. 2009. Finanční příspěvek bude hrazen z organizace 214.   
 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 3210/2009 (105/6) 
Rada města po projednání 
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I.  Bere na vědomí 
usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve 
věci způsobilosti k právním úkonům omezené Jiřiny   Svobodové,  Strakonice  
II. Pověřuje 
paní Šárku Vávrovou, Droužetice  a v případě její nepřítomnosti slečnu  Evu Křivancovou, bytem 
Mečichov, výkonem opatrovnické funkce paní Jiřině Svobodové, Strakonice 
 
5. Zápisy z 34. a 35. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 3211/2009 (105/7) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 34. jednání projektu Otavské plavby ze dne 7. dubna 2009. 
II.  Bere na vědomí 
zápis z 35. jednání projektu Otavské plavby ze dne 20. dubna 2009. 
 
6. Zrušení Nařízení  města  Strakonice č. 1/2007 (schůdnost chodníků) 
Usnesení č. 3212/2009 (105/8) 
Rada města po projednání 
I.Schvaluje  
zrušení nařízení města Strakonice č. 1/2007 o zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území 
města Strakonice (nařízení o schůdnosti). 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby „Oprava 
komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ 
Usnesení č. 3213/2009 (105/3) 
Rada města  v souvislosti s projektovou dokumentací stavby „Oprava komunikace ulice Zvolenská, 
Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: „Oprava 
komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 

1. Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
2. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Ing. Jiří Treybal TMS projekt Strakonice, Žižkova 312, 386 01 Strakonice 
4. Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
5. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Písecká 893, 386 21 Strakonice 
6. SUDOP projekty Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace stavby: 
„Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen  Michal Bezpalec 
5. člen  Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 
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IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                           
2) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby „Regenerace 
sídliště 1. Máje, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 3214/2009 (105/3) 
Rada města v souvislosti s projektovou dokumentací stavby „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – 
I. etapa“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: „Regenerace 
sídliště 1. Máje, Strakonice – I. etapa“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 

1. Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
2. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Ing. Jiří Treybal TMS projekt Strakonice, Žižkova 312, 386 01 Strakonice 
4. Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
5. SUDOP projekty Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 
6. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Písecká 893, 386 21 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace 
stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – I. etapa“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                  
3) Výběrové řízení na projektanta stavby „Stavební úpravy areálu hřbitova u sv. Václava, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 3215/2009 (105/3) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu na projektanta stavby „Stavební úpravy areálu hřbitova u 
sv. Václava, Strakonice“ 
 
4) Projekt stavby „Stavební úpravy areálu hřbitova u sv. Václava, Strakonice“ 
Usnesení č. 3216/2009 (105/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby byla oslovena pouze firma Ing. Miloš Polanka, Projektový ateliér, Plánkova 1132, 386 01 
Strakonice, IČ 40521729. 
II. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Ing. Miloš Polanka, Projektový ateliér, Plánkova 1132, 386 
01 Strakonice, IČ 40521729, na vypracování projektu v rozsahu DSP a DZS stavby „Stavební úpravy 
areálu hřbitova u sv. Václava, Strakonice“, za cenu 284.410,- Kč vč. DPH. Termín realizace 
30.11.2009. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
5) „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, Krále J. z Poděbrad, Strakonice“ ( pro  odbor  
dopravy )  
Usnesení č. 3217/2009 (105/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
-  s prodloužení termínu dokončení stavby  „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, Krále Jiř. 
z Poděbrad , Strakonice“ do  3.7.2009. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o vybudování parkovacích míst v souvislosti s realizací nástavby 
na Palackého náměstí č.p. 392  
Žadatel: Jaroslav Sulán, Strakonice 
Usnesení č. 3218/2009 (105/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vybudování parkovacích míst dle usnesení RM č. 823/2004 ze dne 14.7.2004 a 
dále dle usnesení RM č. 3149/2009 ze dne 15.5.2009, tzn. finanční náhrada za  10 parkovacích míst je 
stanovena ve výši 600.000,- Kč s tím, že částku lze rozložit na 4 splátky po 150.000,- Kč/rok. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zapracovat do smlouvy vhodný způsob zajištění závazku dle bodu I. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
1) DPH a dohoda o provozování informačního systému (směrovky)  
Usnesení č. 3219/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku  k dohodě o bezúplatném užívání majetku, která byla uzavřena se společností 
namax s.r.o. a týká se informačního systému (směrovek), přičemž  předmětem dodatku bude,  že   ke 
sjednané odměně se připočítává DPH. 
 
2) Snížení nájemného z pronájmu pozemku 
 - PROTOM STRAKONICE, s.r.o., Písecká 290, Strakonice  
Usnesení č. 3220/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu   uzavřené mezi 
společností PROTOM STRAKONICE, s.r.o., Písecká 290, Strakonice a   Městem Strakonice  ze dne 
14.6.2004. ( Jedná se o reklamní plochu). 
 
3)  ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ  DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb.  na dodavatele stavby „ZŠ Povážská“ - 
návrh hodnotící komise a komise otevírání obálek 
Usnesení č. 3221/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I.  Jmenuje 
členy hodnotící komise:     
1. Ing. Pavel Vondrys - starosta města Strakonice – zástupce zadavatele 
2. PhDr. Ivana Říhová - místostarostka města Strakonice  
3. Ing. Jana Narovcová – ved. majetkového odboru MěÚ Strakonice - odborník 
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4. Ing. Eva Krausová - ved. odboru rozvoje MěÚ Strakonice - odborník 
5. Václav Šrámek – zastupitel města Strakonice – odborník  
6. MUDr. Jiří Chod – zastupitel města Strakonice 
7. Ing. Jaroslava Cháberová – ředitelka ZŠ Povážská  
8. Zástupce Hospodářské komory  
9. Zástupce jmenovaný MF ČR 
 
náhradníky členů hodnotící komise: 
1. Ing. Pavel Pavel - místostarosta města Strakonice – zástupce zadavatele 
2. MUDr. Martin Gregora - zastupitel města Strakonice  
3. Ing. Oldřich Švehla - maj.odbor MěÚ Strakonice - odborník 
4. Bc. Denisa Barvířová - odbor rozvoje MěÚ Strakonice  
5. Milada Vlasáková – zastupitelka města Strakonice  
6. Jaroslav Houska  - maj.odbor MěÚ Strakonice - odborník   
7. Ing. Lukáš Srb - maj.odbor MěÚ Strakonice - odborník 
8. Zástupce Hospodářské komory  
9. Zástupce jmenovaný MF ČR 
 
 členy komise pro otevírání obálek : 
1. Ing. Pavel Vondrys - starosta města Strakonice – zástupce zadavatele 
2. PhDr. Ivana Říhová - místostarostka města Strakonice  
3. Ing. Jana Narovcová – ved. majetkového odboru MěÚ Strakonice - odborník 
4. Ing. Eva Krausová - ved. odboru rozvoje MěÚ Strakonice - odborník 
5. Václav Šrámek – STRAKON  Strakonice – zastupitel města Strakonice – odborník  
 
náhradníky komise pro otevírání obálek : 
1. Ing. Pavel Pavel - místostarosta města Strakonice – zástupce zadavatele 
2. Ing. Miloš Haiser  - maj.odbor měÚ Strakonice - odborník 
3. Jaroslav Houska  - maj.odbor MěÚ Strakonice - odborník   
4. Ing. Lukáš Srb - maj.odbor MěÚ Strakonice - odborník 
5. Milada Vlasáková – zastupitelka města Strakonice  
 
4)  ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace – výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 
Sb., 
Usnesení č. 3222/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v souvislosti s výběrem zhotovitele stavby: „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ vyhlásit 
výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, v rozsahu 
uvedeném v zadávací dokumentaci (svazek 1 – 5). 
II. Jmenuje 
členy  komise pro otevírání obálek ve složení:     
1. člen  Ing. Pavel Pavel     
2. člen  Ing. Ludvík Němejc     
3. člen  Ing. Luděk Přibyl – zástupce společnosti INVESTPK, s.r.o.  
 
náhradníky komise pro otevírání nabídek 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Luděk Míka 
3. člen  pan Libor Konopík – zástupce IVESTPK, s.r.o.     

 
Členy komise pro posuzování a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Ludvík Němejc 
3. člen Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Luděk Přibyl - zástupce IVESTPK, s.r.o. 
5. člen pan Václav Šrámek  
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náhradníky komise pro posuzování a hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Luděk Míka 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník pan Libor Konopík – zástupce IVESTPK, s.r.o. 
5. náhradník MUDr. Martin Gregora 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru města Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s veřejnou 
zakázkou dle zákona č. 137/2006 Sb. 

 
5) Žádost o souhlas s uložením parních a teplovodních rozvodů do pozemků  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 171/2, 171/3, 171/4, 1267/3, 1281/16, 1288/27, 1288/3, 1320/1, 1320/2, 
1320/3, 1321/1, 1322/1, 1322/3 a 1324 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava a modernizace parních a teplovodních rozvodů Velké náměstí “.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3223/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením parních a teplovodních rozvodů do pozemků  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
171/2, 171/3, 171/4, 1267/3, 1281/16, 1288/27, 1288/3, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1321/1, 1322/1, 
1322/3 a 1324 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Oprava a modernizace parních a 
teplovodních rozvodů Velké náměstí “, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. UPC 
Česká republika a.s, na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 1499/1, 1500, 565/1, 
572/2, st.439/1, 1272/1, st.38/4, st.38/2, st.37/3, 1322/1, 1321/1, 171/1, 1324, 163/1, 163/2, 1322/1, 
23/4, 537, 1223/1, 1323/1, 1320/1, 1288/3, 1320/2, 1327/2 a 46/1 vše  v k.ú. Strakonice. 
Žadatel:  UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
V zastoupení: AB one s.r.o.,  Anenská cesta 349, 261 01 Příbram 
Usnesení č. 3224/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajících telekomunikačních kabelů spol. UPC Česká republika a.s, na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1499/1, 1500, 565/1, 572/2, st.439/1, 1272/1, 
st.38/4, st.38/2, st.37/3, 1322/1, 1321/1, 171/1, 1324, 163/1, 163/2, 1322/1, 23/4, 537, 1223/1, 1323/1, 
1320/1, 1288/3, 1320/2, 1327/2 a 46/1 vše  v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
III. Nesouhlasí 
s termínem zahájení realizace opravy telekomunikačních kabelů v červnu 2009 a požaduje předmětnou 
opravu provést v době rekonstrukce komunikací a chodníků v lokalitě ulice Čelakovského.   
 
7) ČR - ÚZSVM – uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek  p.č. 257/2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3225/2009 (105/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s ČR - ÚZSVM na pozemek p.č. 257/2 o výměře 2701 m2               
v k.ú.  Strakonice  na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
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1) Radek a Jaroslava Paulíkovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3226/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře  cca  
40 m2,  jež navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů – přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu, dle schváleného regulačního plánu pro danou lokalitu. 
 
2)Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3227/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Strakonice o výměře              
cca   90 m2, jež navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele – přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu,  dle schváleného regulačního plánu pro danou lokalitu.   
 
3) Monika Šedinová,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3228/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pouze  části pozemku p.č. 358/3 o výměře  cca 200 m2, jež 
navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelky, v k.ú. Strakonice, dle schváleného regulačního plánu. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
4) Ondřej Šulc, Dana Šulcová, Strakonice  – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3229/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 358/4 o výměře cca 35 m2                        
v k.ú. Strakonice, náležející k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu. Přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu.  
 
5) František  a Hana Vachuškovi,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3230/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 358/3 o výměře cca 120 m2                        
v k.ú. Strakonice, náležející k pozemku žadatelů, dle schváleného regulačního plánu. Přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu.  
 
6)  Doplnění usnesení v souvislosti s žádostí o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
následně kupní smlouvy v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských 
sítí obecného zájmu. (usnesení  ZM č. 584/ZM/2009 ze dne 18.3.2009) 
ŽADATEL: Ing. Václav Zeman, Strakonice 
Usnesení č. 3231/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
doplnit usnesení ZM č. 584/ZM/2009 ze dne 18.3.2009 o dotčené pozemky stavbou kanalizačního 
řadu. Jedná se pozemky  p.č. dle KN 1346 k.ú. Dražejov u Strakonic, dále p.č. dle KN 1269/1, 439/12 
k.ú. Strakonice. 
 
7 ) PJ develop a.s., se sídlem  Lannova tř. 136, České Budějovice – vyhlášení záměru a směna 
pozemků 
Usnesení č. 3232/2009 (105/3b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 1268/2 o výměře 525 m2 ve vlastnictví města 
Strakonice za část pozemku p.č. 353 o výměře cca 478 m2  a část pozemku p.č. 361/1 o výměře cca 
545 m2 , vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví PJ develop a.s. Lannova tř. 136, České Budějovice.   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou pozemku p.č. 1268/2 o výměře 525 m2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města 
Strakonice za část pozemku p.č. 353 o výměře cca 478 m2  a část pozemku p.č. 361/1  o výměře cca 
545 m2 ,vše v k.ú. Strakonice ve vlastnictví PJ develop a.s. Lannova tř. 136, České Budějovice,  po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
8. Dodatek k pojistné smlouvě s Generali Pojišťovnou a.s. (veřejná služba)               
Usnesení č. 3233/2009 (105/9) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
a) s uzavřením dodatku č. 12 s Generali Pojišťovnou a.s., který bude řešit pojištění osob    
vykonávající veřejnou službu 
b)  s úhradou pojištění osob vykonávajících veřejnou službu  ve výši 25 839 Kč  ročně z rozpočtové 
kapitoly 700-6320-5163 (pojištění majetku města) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení personalistiky a mezd, podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 
III. Pov ěřuje  
starostu města Strakonice podpisem  dodatku k pojistné smlouvě s Generali Pojišťovnou a.s. 
 
9. Vypsání odměny za dopadení pachatele – úmyslné poškození a zničení stromu 
Usnesení č. 3234/2009 (105/10) 
Rada města po projednání 
I. Vypisuje  
odměnu ve výši 10 000,-Kč za informace vedoucí k dopadení pachatele, který úmyslně poškodil a 
zničil platan západní, rostoucí mezi chodníkem a parkovištěm před kinem Oko.   
II. Pověřuje 
vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslava Brůžka vypsáním odměny a její prezentací 
v regionálních médiích. 
 
10. Smlouva na zpracování technické vyhledávací studie přeložky silnice I/4 ve Strakonicích 
Usnesení č. 3235/2009 (105/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy na zpracování technické vyhledávací studie přeložky silnice I/4 ve Strakonicích 
mezi Městem Strakonice a firmou Ing. Lumír Zenkl, ZESA, Dopravně – inženýrská projekční 
kancelář. Cena díla  ve výši 55.000,-Kč + DPH. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit předmětnou smlouvu o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho podpisem 
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 – úprava části usnesení  
Usnesení č. 3236/2009 (105/1) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje  
usnesení č. 3073/2009 v části 
c) živá hudba – Podskalí, ostrov – pořádá Michal Polata,  Strakonice - od 22:00 hodin do 23:00 
hodin: sobota 6. června 2009 – Hamr 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


