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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 
ze 114. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. září 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová,  
Ing.Tůma – tajemník,  
Mgr. Kotlíková - PR 

 
Omluveni:   pí Žiláková, Ing. Vlasák, MUDr. Chod  
 
Program: 
 
1. Dodatek č.1 k Dohodě o užívání programového vybavení „Informační servis živnostenského úřadu“  
                    Usnesení č. 3532/2009 
2. Zápůjčka počítačů na volby 
                    Usnesení č. 3533/2009 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 

            Usnesení č. 3534/2009 
4. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2009 

            Usnesení č. 3535/2009 
5. Projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – 1. fáze“  
    – schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

            Usnesení č. 3536/2009 
6. Projekt „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. fáze“ – schválení  
    realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

            Usnesení č. 3537/2009 
7. Rozpočtová  opatření   č.  76  –  80 

            Usnesení č. 3538/2009 
8. Podklad pro parcelaci pozemků v lokalitě Habeš 

            Usnesení č. 3539/2009 
9. Plán zdraví a kvality života 

            Usnesení č. 3540/2009 
10. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, které se rozhodly  
      podpořit  Evropský týden mobility a Evropský den bez aut  

            Usnesení č. 3541/2009 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  

            Usnesení č. 3542/2009 
12. Doplnění zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Poskytnutí služeb – úvěr na  
     zajištění financování realizace investičního záměru „Výstavba základní školy Povážská Strakonice“ 

            Usnesení č. 3543/2009 
13. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 3544/2009 – 3558/2009 
14. Záštita starosty města – Běh kolem Kuřidla jako IX. ročník Memoriálu Františka Kováře   

       Usnesení č. 3559/2009 
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15. Projekt s názvem „Odpočinková zóna Virt“ – spolufinancování projektu z prostředků města  
      Strakonice 

            Usnesení č. 3560/2009 
16. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2009 o místních poplatcích   
                             Usnesení č. 3561/2009     
 
 
17. Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení  
     „Nízkoprahové centrum pro mládež Strakonice“  

            Usnesení č. 3562/2009     
18. Jihočeský vrabčák – záštita starosty města a poskytnutí finančního příspěvku 
                   Usnesení č. 3563/2009     
 
 
 
Zahájení:  
114. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Dodatek č.1 k Dohodě o užívání programového vybavení „Informační servis živnostenského 
úřadu“  
Usnesení č. 3532/2009 (114/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č.1 k Dohodě o užívání programového vybavení „Informační servis živnostenského úřadu“ 
mezi  Městem Strakonice a Městem Žďár nad Sázavou 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 Dohody o užívání programového vybavení „Informační servis 
živnostenského úřadu“  
 
2. Zápůjčka počítačů na volby 
Usnesení č. 3533/2009 (114/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou pro 
volby do Parlamentu České republiky za cenu 62 100 kč bez DPH, tj. 73 899,- Kč včetně DPH. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem nájemní a servisní smlouvy 
 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 3534/2009 (114/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a/usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům omezeného Miroslava Polena, nar. 30.12.1957, trvale bytem Starý 
Dražejov 8, Strakonice; 
b/usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům zbaveného Jaroslava Šímy, nar. 07.11.1946, trvale bytem Domov pro 
seniory, Lidická 189, Strakonice; 
c/usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům zbaveného Františka Němečka, nar. 13.02.1940, trvale bytem Domov 
pro seniory, Lidická 189, Strakonice; 
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II. Pověřuje 
a/slečnu Bc. Věru Hronkovou, Domanice, 386 01 Strakonice, a v případě její nepřítomnosti paní Věru 
Froydovou, Strakonice, výkonem opatrovnické funkce panu Miroslavu Polenovi, Starý Dražejov 
b/slečnu Hanu Kazdovou, Blatná, a v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, Dis., 
Mečichov, výkonem opatrovnické funkce pana Jaroslava Šímy, Strakonice 
c/slečnu Evu Křivancovou, Dis., Mečichov, Mečichov, a v případě její nepřítomnosti slečnu Hanu 
Kazdovou, Blatná, výkonem opatrovnické funkce pana Františka Němečka,  Strakonice; 
 
4. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2009 
Usnesení č. 3535/2009 (114/5) 
Rada města po projednání 
Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2009 
 
5. Projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – 1. 
fáze“ – schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3536/2009 (114/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové 
projekty spádových center (celkové výdaje projektu 108.703.157,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 104.742.157,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 42,72% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 44.742.157,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 3.961.000,- 
Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 57,28% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 60.000.000,- Kč 
 
6. Projekt „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. fáze“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3537/2009 (114/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. 
fáze“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty 
spádových center (celkové výdaje projektu 167.090.013,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje 
projektu 162.129.013,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. 
fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 62,99% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
102.129.013,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 4.961.000,- Kč na 
financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy Městského domu kultury ve Strakonicích – I. 
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fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 37,01% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
60.000.000,- Kč 
 
7. Rozpočtová  opatření   č.  76  –  80 
Usnesení č. 3538/2009 (114/8, 114/8a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 76  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Bytový dům Jezárka 13, Strakonice“, kde došlo k úspoře 
finančních prostředků, na položku opravy a údržba budov. 
II.  Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 77  ve výši  32 000 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akci „Hrad – obnova národní kulturní památky - víceúčelový sál, ZUŠ – II. 
etapa“. V současné době je ve rozpočtu města schválená částka 8 000 000,- Kč. Předpokládané výdaje 
roku 2009 na akci činí 40 000 000,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je tedy ještě 32 000 000,- Kč. 
Na akci byla získána dotace z SM EHP / Norsko, která bude uvolňována postupně po předložení 
uhrazených uznatelných výdajů, pravděpodobně ale až v roce 2010. Prostředky vynaložené v roce 
2009 musí být uhrazeny z prostředků města, tj. bude hrazeno ze schváleného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 78  ve výši  770 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na třídění odpadu z důvodu navýšení částky za předání a vytřídění komodit papíru 
a plastu na dotřiďovací linku Odpadům Písek s.r.o. 
Rozpočtové opatření bude kryto z příspěvku na dopravu a uložení odpadu od města Písek. 
RO  č. 79  ve výši  1 500 000,- Kč  
Investiční transfer Tenisovému klubu Strakonice, o.s. na dostavbu tříkurtové pevné tenisové haly ve 
stávajícím areálu Tenisového klubu Strakonice, o.s. Celkové výdaje bez DPH na projekt dle 
plánovaného rozpočtu činí 11 067 tis. Kč. Na akci je přislíbena dotace z MF ve výši 5 000 tis. Kč, 
městem Strakonice již byl poskytnut transfer ve výši 1 500 tis. Kč, část výdajů bude kryta úvěrem. 
Rozpočtové opatření bude kryto z překročených rozpočtovaných příjmů: za pronájem pozemků ve 
výši 360 000,- Kč,  z dotací od obcí ve výši 400 000,- Kč, z příjmů lesního hospodaření ve výši 150 
000,- Kč, z příjmů z místních poplatků ve výši 240 000,- Kč a dále snížením výdajů města  na akci 
„Rekonstrukce Mariánského sloupu“ ve výši 350 000,- Kč. 
RO  č. 80  ve výši  10 000 000,- Kč  
Snížení sdílených daňových příjmů města. Sdílené daňové příjmy jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve 
výši 215 000 tis. Kč. Vzhledem k současnému vývoji těchto příjmů k 31.8. 2009 (plněno pouze na 59 
%), nebudou sdílené daňové příjmy do konce letošního roku naplněny. Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 76  provést, rozpočtové opatření č. 77 - 80 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
8. Podklad pro parcelaci pozemků v lokalitě Habeš 
Usnesení č. 3539/2009 (114/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
navrženou parcelaci pozemků p.č. 997/25, 997/12, 997/11, 997/22 a 997/20 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
II. Souhlasí 
s využitím tohoto návrhu jako podkladu pro vyhotovení geometrického plánu oddělujícího nové 
pozemky navržené územním plánem sídelního útvaru Strakonice pro rodinné domy. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zadat vyhotovení geometrického plánu, který bude nově rozdělovat výše uvedené 
pozemky. 
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9. Plán zdraví a kvality života 
Usnesení č. 3540/2009 (114/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí stav řešení námětů shromážděných v Plánu zdraví a kvality života 2008-2009, včetně 
souhrnu aktivit, kterými město reagovalo na prioritní náměty vzešlé z tzv. „Desatera problémů města“  
 
10. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, které se 
rozhodly  podpořit  Evropský týden mobility a Evropský den bez aut  
Usnesení č. 3541/2009 (114/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o reklamě mezi firmou Moira CZ a.s., fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 
Pavlem Skálou a městem Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města Strakonice.    
II. Pověřuje   
starostu města podpisem těchto smluv 
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  
Usnesení č. 3542/2009 (114/12) 
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, 
a) na období od 10. října 2009 do 31. března 2010 – reprodukovaná hudba – diskotéka – 
restaurace Hvězda, Mlýnská 1081 – pořádá Libor Kuba, Strakonice – pravidelně ve dnech pá – so 
(mimořádné svátky) 22:00 hodin do 5:00 hodin následujícího dne. 
b)na období od 4. září 2009 do 31. prosince 2009 – reprodukovaná hudba – běžný restaurační 
provoz – televize – bar Port Arthur, Lidická 168, Strakonice – pořádá Marie Vlčková, Strakonice – 
pravidelně ve dnech po – čt – ne od 22:00 hodin do 23:00 hodin a pá – so od 22:00 hodin do 02:00 
hodin následujícího dne.  
 
12. Doplnění zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Poskytnutí služeb – úvěr 
na zajištění financování realizace investičního záměru „Výstavba základní školy Povážská 
Strakonice“ 
Usnesení č. 3543/2009 (114/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním zadávací dokumentace o následující text: 
bod 4.    -  o text „i úročení pevnou úrokovou sazbou“ 
bod 8.3. – změna lhůty pro podání nabídek na termín 5.10. 2009  
bod 8. 4. – datum otevírání obálek na 6. 10. 2009  
II. Ukládá 
finančnímu odboru zajistit zveřejnění doplnění zadávacích podmínek na centrální adrese a oznámit 
doplnění všem uchazečům 
 
13. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost pana Ing. Ivana Hrdličky – firma IVAN HRDLI ČKA, se sídlem Tržní 1154,  
Strakonice 
Usnesení č. 3544/2009 (114/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s vybudováním sociálního zařízení na náklady města Strakonice v objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího 
z Poděbrad, konkrétně v místnosti, ve které byla v minulosti umístěna technologie pro vracení 
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kondenzátu, pro nájemce sousedních NP – firmu IVAN HRDLIČKA, se sídlem Tržní 1154, 
Strakonice.  
 
2) „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, Krále J. z Poděbrad, Strakonice“ ( pro  odbor  
dopravy )  
Usnesení č. 3545/2009 (114/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 k SOD na realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, 
Krále Jiř. z Poděbrad, Strakonice“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 239 305,- Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 2  ke  smlouvě. 
 
3) Technické služby města Strakonice – žádost o povolení odstranění dřevěné boudy u azylového 
domu  
Usnesení č. 3546/2009 (114/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odstraněním dřevěné boudy u azylového domu v ulici Budovatelská 613, Strakonice na náklady 
města Strakonice. 
 
5) Žádost p. Jiřího Kubeše, Strakonice 
Usnesení č. 3547/2009 (114/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s podnájmem nebytových prostorů o výměře 156,5 m2 v přízemí objektu Bezděková 428 ve 
Strakonicích, jejichž nájemcem je pan Jiří Kubeš, bytem Písecká 531, Strakonice, třetí osobě a sice: 
panu Miroslavu Kolářovi, Lažiště, a to na dobu neurčitou za účelem provozování prodejny  potravin. 
 
1) Soňa Tříšková, České Budějovice – žádost o pronájem pozemku –  tržnice v lokalitě „Pod 
Hvězdou“ – snížení ceny nájmu 
Usnesení č. 3548/2009 (114/2a) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
částečně usnesení RM číslo 3380/2009 ze dne 22.7.2009, týkající se ceny nájmu s tím, že nová výše 
nájmu za pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2 , v době konání 
Václavské pouti tj. od 17. 9.2009 do 27.9.2009, za účelem zajištění stánkového prodeje zboží, paní 
Soně Třískové, České Budějovice se stanoví na 40.000,- Kč po celou dobu nájmu. 
 
2)  „Základní škola Povážská, Strakonice“ - dodavatel stavby  
Usnesení č. 3549/2009 (114/2a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
část usnesení RM č. 3335/2009 – bod  VI.  
II. Schvaluje 
smlouvu  o dílo v upraveném znění. 
III. Pov ěřuje 
v souvislosti s realizací stavby „Základní škola ve Strakonicích, Povážská 263, Přední Ptákovice“ 
starostu města podpisem smlouvy o dílo se sdružením „Základní škola Povážská  Strakonice“ (člen 
sdružení s oprávněním zastupovat všechny členy sdružení: Porr  (Česko)  a.s., Václavské náměstí  
837/11, 110 00 Praha 1, IČ: 43005560, DIČ: CZ 4300 5560). Zahájení prací je podmíněno zajištěním 
financování předmětné akce (viz smlouva o dílo). 
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3) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územního sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 
Strakonice 
Usnesení č. 3550/2009 (114/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s provedením drobných stavebních úprav dle předloženého projektu „Rekonstrukce klubovny a její 
vybavení za účelem zřízení Vzdělávacího centra pro zdravotně postižené a seniory“, Strakonice, 
Stavbařů 213, které zajistí nájemce nebytových prostorů Sdružení zdravotně postižených v ČR, 
Územní sdružení Strakonice a to na náklady nájemce.  
 
4)  Žádost o souhlas s úpravou (snížením) stávajícího sjezdu k č.p. 493 v ulici Ptákovická přes 
chodník na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle  KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice – na 
náklady žadatele. 
Žadatelka: Milada Hluchá, Strakonice 
Usnesení č. 3551/2009 (114/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou (snížením) stávajícího sjezdu k č.p. 493 v ulici Ptákovická přes chodník na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, a to na náklady žadatele.  
 
1) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1263 ve Strakonicích, ul. Obránců míru 1263, 
Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3552/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5,5 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5,5 m2, 
za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 20,- Kč/m2/rok Společenství vlastníků jednotek 
domu čp. 1263 ve Strakonicích, Obránců míru 1263, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí 
jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5,5 
m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1661 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5,5 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek domu 
čp. 1263 ve Strakonicích, Obránců míru 1263, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
VI. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Společenství pro dům čp. 1257, ul. Obránců míru 1257, Strakonice 
- žádost o pronájem částí pozemků 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3553/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,4 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,4 m2, 
za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 20,- Kč/m2/rok Společenství pro dům čp. 1257, 
Obránců míru 1257, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,4 
m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1664 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,4 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství pro dům čp. 1257, 
Obránců míru 1257 Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný 
zájemce.  
VI. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) JEDNOTA spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69,  387 01 Volyně  
- žádost o prodej části pozemku p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice 
- vyjádření k studii přístavby prodejny COOP Erbenova ulice č.p. 1009 
Usnesení č. 3554/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou studii: Přístavba COOP Erbenova ulice, Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM  
trvat na usnesení ZM číslo 638/ZM/2009 ze dne 17.6.2009, kde se nesouhlasí s prodejem předmětného 
pozemku (kolize s ÚP  + celkové vyřešení celého areálu).  
 
4) ČR – Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se sídlem Severní 2303, České 
Budějovice – bezúplatný převod pozemku p.č. 864/11 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3555/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usn.č.  982/ZM/2006 ze dne 27. 9. 2006. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 864/11 o výměře 1542 m2  v k.ú. Strakonice z ČR – 
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se sídlem Severní 2303, České Budějovice na město 
Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu.  

   
5) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – výkup části pozemků p.č. 612/1 a p.č. 612/2 vše v k.ú. Střela o 
výměře cca 188 m2  
Usnesení č. 3556/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem   části    pozemků   p.č. 612/1 a 612/2 vše v k.ú. Střela o výměře  cca  188 m2 od 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic, za cenu stanovou znaleckým posudkem, za účelem stavebních úprav a 
prodloužení pěší komunikace – Střela . 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Převod použitého movitého majetku z  příspěvkové organizace 
Usnesení č. 3557/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s převedením následujícího použitého movitého majetku města spravovaného Mateřskou 
školou Lidická 625, Strakonice (odloučené pracoviště ŠJ Školní 80) do majetku města Strakonice - 
kap. 213 - majetkový odbor : 
- konvektomat UNOX -  pořizovací cena 192.539,40 Kč, r.poř.  2004. 
 
7) Uzavírání nájemních smluv mimořádného rozsahu 
Usnesení č. 3558/2009 (114/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vyhradit si rozhodování ve věci uzavírání nájemních smluv na pronájem majetku města Strakonice, 
jehož hodnota (stanovená znaleckým posudkem dle vyhlášky platné v době uzavírání předmětné 
smlouvy) přesahuje částku 20 mil. Kč a současně doba pronájmu bude delší než 1 rok případně doba 
neurčitá. 
 
14. Záštita starosty města – Běh kolem Kuřidla jako IX. ro čník Memoriálu Františka Ková ře   
Usnesení č. 3559/2009 (114/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice při Běhu kolem Kuřidla jako IX. ročníku Memoriálu 
Františka Kováře dne 10. 10. 2009 pořádaného SKI-Klubem Strakonice.   
 
15. Projekt s názvem „Odpočinková zóna Virt“ – spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice 
Usnesení č. 3560/2009 (114/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Odpočinková zóna Virt“ v rámci Opatření 
IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV – LEADER, 
v souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. „Cesty od 
kořenů k vizi“  
II. Souhlasí  
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného programu se začleněním finančních prostředků 
v potřebné výši do návrhu rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace 
projektu „Odpočinková zóna Virt“. 
 
16. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 3/2009 o místních poplatcích   
Usnesení č. 3561/2009 (114/16) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místních poplatcích vydat 
 
17. Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
„Nízkoprahové centrum pro mládež Strakonice“  
Usnesení č. 3562/2009 (114/17) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
o zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Nízkoprahové 
centrum pro mládež Strakonice“ na pozemcích p.č. 1224/13, 1311/3 a 1248/6 v katastrálním území 
Strakonice projektové kanceláři Ing. Petra Dobešová, Písecká 506, 386 01 Strakonice za cenu 295.600 
Kč (zhotovitel není plátcem DPH) 
 
18. Jihočeský vrabčák – záštita starosty města a poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 3563/2009  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice u příležitosti celorepublikové soutěži „Jihočeský vrabčák 
– český talent 2009“ dne 4.10.2009. 
II. Souhlasí   
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- na nájemné a další výdaje spojené  
s celorepublikovou soutěží „Jihočeský vrabčák – český talent 2009“. Bude hrazeno z rozpočtu odboru 
školství a CR (reciproční fond). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 
 


