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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 119. jednání Rady města Strakonice 

konaného 14. října 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

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

 
Omluveni:   MUDr. Chod 
 
Program: 
 
1. TS: A/ Výměna oken v  byt. jednotce včetně výměny chodbového světlíku 
                    Usnesení č. 3634/2009   
          B/ Rekonstrukce v  domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) 
                    Usnesení č. 3635/2009              
2. MP - „Městský kamerový monitorovací systém“ 
                    Usnesení č. 3636/2009    
3. Zápis z 3. jednání kontrolního výboru 

            Usnesení č. 3637/2009    
4. Rozpočtová opatření č. 90 - 92 
                    Usnesení č. 3638/2009    
5. Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 
                    Usnesení č. 3639/2009   
6. Projekt „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice – I. etapa“- pověření k jednání se SFŽP ČR  

            Usnesení č. 3640/2009             
7. MěÚSS:  A/Souhlas s přijetím daru               
                                      Usnesení č. 3641/2009             

B/Prodloužení ubytování v AD                  
                                    Usnesení č. 3642/2009 
8. Poskytnutí daru na pořádání celostátního kola dějepisné soutěže studentů gymnázií  

            Usnesení č. 3643/2009         
9. Majetkové záležitosti        
                    Usnesení č. 3644/2009  - 3662/2009  
         
                     
 
 
 
 
Zahájení:  
119. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. TS: 
A/ Výměna oken v  byt. jednotce včetně výměny chodbového světlíku 
Usnesení č. 3634/2009 (119/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
S výměnou oken a chodbového světlíku  v domě čp. 161, ul. U Blatenského mostu, Strakonice. Jedná 
se o 1 byt. jednotku (8 oken + chodbový světlík) s předpokládaným celkovým nákladem ve výši cca 
100.000,- Kč dle předběžného rozpočtu. 
Náklady spojené s rekonstrukcí budou hrazeny z prostředků určených na opravy a údržbu bytového 
fondu. 
 
B/ Rekonstrukce v  domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) 
Usnesení č. 3635/2009 (119/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s plánovanými rekonstrukcemi v domech Společenství vlastníků jednotek, s byty v majetku města,  
prováděných v souvislosti s  programem IPRM. 
 
2. MP - „M ěstský kamerový monitorovací systém“ 
Usnesení č. 3636/2009 (119/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení „ Městský kamerový monitorovací“  
v pořadí: 
1.  JAGUARD s.r.o., Vojenský areál, budova č. 22, Milheimova ul., 530 02 Pardubice 
     za cenu 780 291,10 Kč. 
2.  TECHNICOM s.r.o., Třebízského čp. 212, 413 01 Roudnice n. Labem  
     za cenu 819 581,- Kč. 
II. Souhlasí  
A/ s uzavřením předmětné smlouvy na dodávku díla a pověřuje starostu jejím podpisem 
B/ s umístěním KB č. 15 na budovu ubytovny ČZ v ul. Povážská, čp. 270 a KB č. 16 na   
    budovu domu na Sídlišti 1. máje čp. 1147 a pověřuje starostu podpisem dohod o umístění  
    kamer na tyto budovy 
III. Ukládá 
veliteli strážníků oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit smlouvu a 
dohody k podpisu. 
 
3.  Zápis z 3. jednání kontrolního výboru 
Usnesení č. 3637/2009 (119/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání kontrolního výboru dne 22. 9. 2009. 
 
4. Rozpočtová opatření č. 90 - 92 
Usnesení č. 3638/2009 (119/7, 119/7a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 90  ve výši  214 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z prostředků určených na pořízení 
investic na položku pořízení DDHM (nákup židlí do zasedací místnosti nárožní budovy a na odbor 
dopravy). 
RO  č. 91  ve výši  76 800,- Kč  
Příspěvek JčK na hospodaření v lesích – Obnova a zajištění lesních porostů. 
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II. Doporu čuje ZM 
schválit  
RO  č. 92  ve výši  800 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Bytový dům Jezárka 13“, kde dojde k úspoře schválených 
finančních prostředků, na položky opravy a údržba MŠ a ZŠ a rekonstrukce MŠ z důvodu 
provedených víceprací. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 90 – 91  provést a rozpočtové opatření  č. 92 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
5. Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 
Usnesení č. 3639/2009 (119/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úpravami Obecných pravidel Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 
21. Do předkládaných Obecných pravidel Příspěvkového programu bylo zapracováno kritérium 
„Rozpočet projektu a zpřesněna kapitola. „VI. Podmínky platící pro realizaci projektu po rozhodnutí o 
udělení podpory“. 
II. Souhlasí 
s  vyhlášením I. výzvy z tohoto příspěvkového programu v roce 2009. 
 
6. Projekt „Parkové úpravy v lokalit ě Jezárka, Strakonice – I. etapa“- pověření k jednání se 
SFŽP ČR  
Usnesení č. 3640/2009 (119/9) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, 
Strakonice – I. etapa“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 
 
7. MěÚSS:  
A/Souhlas s přijetím daru                      
Usnesení č. 3641/2009 (119/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy Dr.Max, lékárna Bezděkovská 186, Strakonice IČ 26230071 – 
2 ks poukázek na léky á 1000,- Kč tj. celkem 2000,- Kč. 
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

 
B/Prodloužení ubytování v AD                  
Usnesení č. 3642/2009 (119/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlas 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Milana Kurka, paní Kateřiny Pohlotkové, paní Jany 
Zábranské, pana Davida Kříže, paní Anny Kallové, paní Petry Kunové na dobu určitou od 1.9. do 
31.10.2009. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.11. do 31.12.2009. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
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8. Poskytnutí daru na pořádání celostátního kola dějepisné soutěže studentů gymnázií               
Usnesení č. 3643/2009 (119/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši Kč 5 000,- Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, Nerudova 
7, 350 40 Cheb na pořádání celostátního kola dějepisné soutěže studentů gymnázií konané dne 26. 
listopadu 2009. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice“ 
Usnesení č. 3644/2009 (119/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis komise o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice. 
II. Souhlasí 
v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace stavby: „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice“s  uzavřením smlouvy se společností Atelier Penta spol. s  r.o., Raisova 1004, 386 01 
Strakonice, za nabídkovou cenu 534.314,- Kč včetně DPH, termín plnění do 31.5.2010. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k  podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Výpověď Smlouvy o nájmu části pozemku  
Usnesení č. 3645/2009 (119/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zasláním vypovědí z Smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice, uzavřené mezi 
Městem Strakonice a Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4.  
II. Pověřuje 
starostu města podpise předmětné výpovědi. 
 

1)  Dodatek č. 2 k SOD v souvislosti se stavbou: „Lávka u Strakonického hradu“ 
Usnesení č. 3646/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 se společností SMP CZ a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6, na akci 
„Lávka u Strakonického hradu“, jehož předmětem by bylo navýšení ceny díla o 941.642,55 Kč vč. 
DPH.  
 
2) Společenství pro dům č.p. 815 , Tržní, Strakonice – žádost o finanční úhradu  
Usnesení č. 3647/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s úhradou  částky 18 320,-Kč  za výměnu dlažby balkonu Společenství pro dům č.p. 815 Tržní ul., 
Strakonice. 
 
3) Projektová dokumentace stavby „Most mezi ul. Na Ostrově a ul. Tržní, Strakonice“ 
Usnesení č. 3648/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby „Most 
mezi ul. Na Ostrově a ul. Tržní, Strakonice“ s firmou Ing. Ludvík Jelínek, Květná 310, 330 08          
Zruč – Senec, IČ 10385312, přičemž předmětem dodatku jsou projektové práce na stavebních 
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objektech, které přímo souvisí s výstavbou mostu mezi ul. Na Ostrově a ul. Tržní, Strakonice, za cenu 
552.160,- Kč vč. DPH, s termínem vypracování do 30.6.2010.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku č. 1 smlouvy. 
III. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z kapitoly „Projekty“. 
 
4) Zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy přes pozemek p.č. 364/3 v k.ú.  Strakonice 
Usnesení č. 3649/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zřízením věcného břemene spočívajícím v právu chůze a jízdy na pozemku p.č. 364/3 o výměře 211 
m2  v k.ú. Strakonice, který bude převeden do vlastnictví města Strakonice, odděleného GP z pozemku 
p.č. 364/2, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice, a to bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 3650/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 29.5.2009, uzavřené mezi městem Strakonice a 
paní Růženou Kůsovou, Čejetice, Strakonice, na pronájem hradního sklípku ve Strakonicích, jehož 
předmětem bude rozšíření seznamu movitého majetku pronajatého  nájemci  (uvedeného v příloze č. 
2a. k nájemní smlouvě) o konvektomat UNOX -  pořizovací cena  192.539,40 Kč, r. poř. 2004 a dále 
navýšení ceny nájmu o 2.500,-Kč/rok. Podmínkou převedení konvektomatu do hradního sklípku bude, 
že nájemce zajistí případné nutné úpravy elektroinstalace spojené s montáží  konvektomatu na  své 
náklady.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 209/31, p.č. dle KN 599 vše v  k.ú. Střela a p.č. dle KN 1293/1 v  k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací  stavby „Novostavba 
rodinného domu na p.č. 209/24, v k.ú. Střela“.  
Žadatel: Michal Šandara,  Strakonice 
V zastoupení: Ing. arch. Stanislav Šrot,  Předslavice  
Usnesení č. 3651/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením přípojek kanalizace,vody, telefonu a elektro na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice 
p.č. dle KN 209/31, p.č. dle KN 599 vše v k.ú. Střela a p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací  stavby „Novostavba rodinného domu na p.č. 209/24, 
v k.ú. Střela“, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7) Žádost o uzavření dohody o uložení vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 398/19 a p.č. dle KN 396/2 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací  stavby „Šatnové zázemí pro házenkářskou halu 
Strakonice“.  
Žadatel: TJ ČZ Strakonice, Máchova 108,  386 01 Strakonice 
V zastoupení: InTePs, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek 
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Usnesení č. 3652/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 398/19 a 
p.č. dle KN 396/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací  stavby 
„Šatnové zázemí pro házenkářskou halu Strakonice“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Ukládání inženýrských sítí společností E.ON Distribuce, a.s. do pozemků ve vlastnictví města.  
Usnesení č. 3653/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavíráním smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s 
za podmínek schválených pro dohody o uložení inženýrských sítí.  
Úhrada  - 10. 000,- Kč + DPH se splatností do 30 dní po podepsání smlouvy. 
Záruka – 5 let. 
II. Souhlasí 
s uzavíráním smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. 
 
9) Změna projektové dokumentace stavby: „Kanalizační sběrač 1. máje, Strakonice“ 
Usnesení č. 3654/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s změnou projektové dokumentace stavby: „Kanalizační sběrač 1. máje, Strakonice“ dle závěrů 
Generelu odvodnění pro město Strakonice společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., OZ České 
Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice za cenu díla 238.000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
10) Projektová dokumentace stavby: „Kanalizační sběrač ul. Kochana z Prachové, Strakonice“ 
Usnesení č. 3655/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dopracování projektové dokumentace stavby: „Kanalizační sběrač ul. Kochana z Prachové, 
Strakonice“ dle závěrů Generelu odvodnění pro město Strakonice společností HYDROPROJEKT CZ, 
a.s., OZ České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice za cenu  díla 352.750,- Kč 
bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
11) Paní Marie Cvachová, Strakonice a p. Vojtěch Frnoch, Strakonice – pronájem části 
pozemku p.č. 30 o výměře 90 m2 v k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č. 3656/2009 (119/4a) 
Rada města v souvislosti s přípravou realizace stavby „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.11.2009 do 30.6.2012 mezi městem Strakonice 
(nájemce) a s paní Marií Cvachovou, Strakonice a p. Vojtěchem Frnochem, Strakonice (pronajímatelé) 
za účasti obchodní společnosti Agro Čejetice, Čejetice 106, 386 01 Strakonice, na pronájem části 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 90 m2 pro město Strakonice za nájemné ve výši 
10.000,- Kč (jednorázové vyrovnání) pro stranu pronajímatele a dále pro obchodní společnost Agro 
Čejetice 10.000 Kč (jednorázové vyrovnání) + 150 Kč/měsíc. Nájemní smlouva je uzavřena 
v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
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12) Manželé Ing. Ladislav Košner a Stanislava Košnerová, Strakonice, – pronájem části 
pozemku p.č. 36/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č. 3657/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání v souvislosti s přípravou realizace stavby „ÚV Hajská – rekonstrukce a 
modernizace“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemné smlouvy na dobu určitou od 1.11.2009 do 30.6.2012 mezi městem Strakonice 
(nájemce) a manželi Ing. Ladislavem Košnerem a Stanislavou Košnerovou, Strakonice (pronajímatel)  
na pronájem části pozemku p.č. 36/3 o výměře 57 m2 v k.ú. Přední Ptákovice pro město Strakonice od 
1.11. 2009 do 30.6.2012 za cenu 40,-Kč/m2/rok, celkem 6.080,-Kč a s jednorázovým vyrovnáním při 
podpisu smlouvy ve výši 10.000,-Kč, z důvodu umístění přípojky NN. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
13) Převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“   
Usnesení č. 3658/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 2632/2008 ze dne 3.12.2008  a č. 2678/2008 ze dne 17.12.2008. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o převod pozemků p.č.1066/3 o výměře cca 32 400 m2, p.č.st. 397  o výměře  395 
m2 se stavbou č.p 319, p.č.st. 3148 o výměře 430 m2 se stavbou bez č.p., p.č.st. 3149 o výměře 182 m2 

se stavbou bez č.p.,  p.č. 1109/2 o výměře 291 m2, p.č.st. 2961 až p.č.st. 2977 o celkové výměře 380 
m2, p.č.st. 2099 o výměře 103 m2 se stavbou bez č.p., p.č.st. 3900 o výměře 60 m2 se stavbou bez č.p., 
p.č.st. 3906 o výměře 263 m2 se stavbou bez č.p , p.č.st. 430 o výměře 1007 m2 se stavbou č.p. 337 a  
pozemky p.č.st. 2933 až p.č.st. 2960 o celkové  výměře 529 m2, vše v k.ú. Strakonice od Českých 
drah, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město.  
 
14) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice  
Usnesení č. 3659/2009 (119/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 99-001 ze dne 15.6.1999  uzavřené mezi městem Strakonice a 
Muzeem středního Pootaví Strakonice na pronájem nebytových prostorů o výměře 162 m2  v objektu 
Zámku  čp. 1 ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 30.11.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
2) Pozemek pod bytovým domem čp. 1066 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 3660/2009 (119/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž 
předmětem je  id. podíl ve výši 2472/15480 na pozemku parc.č. st. 2104 v kat. území Strakonice za 
úplatu 1.022,- Kč ročně. 
II. Souhlasí 
s uhrazením náhrady za bezesmluvní užívání výše uvedeného id.podílu na pozemku pouze za období 
od 23.9.2007 do 31.10.2009 ve výši 2.150,40 Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem id. podílu ve výši 2472/15480 na pozemku parc.č. st. 2104 v kat. území 
Strakonice za kupní cenu v místě a čase obvyklou v souladu se Zásadami o oceňování majetku státu. 
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3) Výstavba bytového domu v ul. Mlýnská ve Strakonicích  - žádost o směnu  
Usnesení č. 3661/2009 (119/4b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku parc.č. 46/2 v kat. území Strakonice, která je 
nezbytně nutná pro výstavbu bytového domu za pozemek prac.č. 46/5 v kat. území Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s uzavřením 
dodatku  ke  Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, jehož předmětem bude změna závazku z uzavření 
kupní smlouvy na závazek na uzavření směnné smlouvy, a to za následujících podmínek: 
- společnost  PRIMA Develop s.r.o. se stane vlastníkem pozemku parc.č. 46/5 do 31.8.2010 (termín, 
do kterého se společnost zavázala zahájit výstavbu bytového domu) 
- směněna bude pouze ta část pozemku parc.č. 46/2 v kat. území Strakonice, která je nezbytně nutná 
pro výstavbu bytového domu za pozemek prac.č. 46/5 v kat. území Strakonice, a to včetně nově 
vybudované komunikace    
- směna bude realizována s doplatkem, který bude vypočítán následujícím způsobem: 
 výměra části pozemku, která bude nezbytně nutná pro výstavbu bytového domu (stanovena po 
realizaci domu geometrickým plánem) – výměra pozemku parc.č. 46/5 vynásobená 800,- Kč (tedy 
800,- Kč za m2 z rozdílu výměr směňovaných pozemků). 
- nejpozději v okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí uhradit zálohu na doplatek za směnu 
ve výši 669.000,- Kč 
- společnost PRIMA Develop s.r.o. se zaváže zaplatit daň z převodu 
- snížení smluvní pokuty za porušení některých povinností společnosti z 1.336.500,- Kč 
(předpokládaná výše  kupní ceny za část pozemku parc. č. 46/2) na 1.003.200,- Kč (doplatek                   
u budoucí směnné smlouvy) 
- další podmínky ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní zůstávají v platnosti (termín zahájení výstavby 
a termín dokončení, …..) 
- v případě, že se PRIMA Develop s.r.o. nestane do dne 31.8.2010 vlastníkem pozemku                 
parc.č. 46/5 v kat. území Strakonice – platí smlouva o smlouvě budoucí dále beze změn. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Směnné smlouvy, která bude vypracována na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí, po právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu bytového domu . 
IV. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětných smluv. 
 
4) Paní Marie Roučková, b.j. č. 05, č.p. 401, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 3662/2009 (119/4b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 05, č. p. 401,o velikosti 2+1 (výměra bytu 79,20 m2) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Marii 
Roučkové za cenu dle znaleckého posudku, která činí 766.460,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                                   PhDr. Ivana Říhová    
   místostarosta                                                 místostarostka 
 


