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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 122. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. listopadu 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák, pí Žiláková 
Ing.Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:   Ing. Vondrys – starosta 
  MUDr. Chod – člen RM  
   
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 3718/2009 - 3738/2009  
2. MP – nákup vozidla 
                    Usnesení č. 3739/2009  
3. TS - sleva z nájemného pro rok 2010 pro byty s jednostranným zvýšením nájemného dle zákona č.     
107/2006 Sb. 
                    Usnesení č. 3740/2009  
4. MěÚSS – ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3741/2009  
5. Rozpočtová  opatření   č.  97  –  99 
                    Usnesení č. 3742/2009  
6. Licenční smlouva – Václavská pouť OSA 
                    Usnesení č. 3743/2009  
7. Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ – schválení realizace a zajištění  
    finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3744/2009  
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006. 
                    Usnesení č. 3745/2009  
9. Složení hodnotící komise Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy  
                    Usnesení č. 3746/2009  
10. „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ pověření k jednání se SFŽP ČR 
                    Usnesení č. 3747/2009  
11. Velké náměstí – projekt III. etapa 

            Usnesení č. 3748/2009 
12. Jmenování členů výběrové komise pro obsazení funkce ředitele Šmidingerovy knihovny 

            Usnesení č. 3749/2009 
 
 
Zahájení:  
122. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:05 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. Majetkové záležitosti 
1) Technické služby Strakonice s.r.o. – plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2010 
Usnesení č. 3718/2009 (121/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým plánem oprav a údržby bytového fondu na rok 2010. 
 
1) Jaroslav Schwarz, Droužetice – žádost o odpuštění nájmu 
Usnesení č. 3719/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi Městem Strakonice a panem 
Jaroslavem Schwarzem, Droužetice, týkající se prominutí ceny nájmu v období od  1. září 2009 do 30. 
září 2009  z důvodu provádění akce: Rekonstrukce NTL Plynovodu Čelakovská, Hrnčířská ST.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Marie Vanišová, Štěkeň – žádost o povolení využití pronajatého pozemku  
Usnesení č. 3720/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s využitím předmětného pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  - pod stříškou - , dle nájemní 
smlouvy číslo 09-217, ze dne 11.5.2009, za účelem prodeje kaprů a stromků v předvánočním období a 
za podmínek  stanovených jednotlivými dotčenými odbory MěÚ Strakonice(odbor Dopravy). Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas OHS. 
 
3) Rudolf Vaniš, Štěkeň – žádost o povolení pronájmu třetí osobě 
Usnesení č. 3721/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem třetí osobě, a to panu Vladimíru Havlíkovi, Strakonice, dle nájemní smlouvy číslo 07-
531 ze dne 28.12.2007, dle bodu IV. odstavce 2. písmene b) předmětné smlouvy,  uzavřené mezi 
Městem Strakonice a panem Rudolfem Vanišem, Štekeň.  
 
4) Jindra Poislová, Generali Pojišťovna a.s.,Strakonice – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3722/2009 (122/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č.st. 800/2 v k.ú. Strakonice, týkající se umístění 
mobilní buňky pro potřeby Generali Pojišťovny a.s.. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku. 
 
5) Společnost METAL PROGRES Strakonice spol. s r.o., Písecká 1329, Strakonice zastoupená 
JUDr. Josefem Šťastným, Horažďovice – žádost o pronájem pozemku, vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3723/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,6 m2, za 
účelem umístění reklamního poutače, za předpokladu písemného souhlasu architekta města 
Strakonice, stavebního úřadu a odboru dopravy MěÚ Strakonice minimálně za cenu 3.000,-Kč/rok.  
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6) Honební společenstvo Dražejov – žádost o přičlenění honebních pozemků  
Usnesení č. 3724/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přičleněním pozemků p.č. 411/3, p.č. 784 a p.č. 785 v k.ú. Nové Strakonice o celkové výměře 1,6434 
ha  a pozemků p.č. 251/11, p.č. 276/5 a p.č. 631/1 v k.ú. Střela o celkové výměře 0,742 ha, s tím, že 
přičlenění bude oznámeno smluvním uživatelům předmětných pozemků.  
II. Nesouhlasí 
s přičleněním pozemků p.č. 400/1, p.č. 400/9, p.č. 401/1, p.č. 401/2, p.č. 402/1, p.č. 402/2 a                  
p.č. 406/2 v k.ú. Nové Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku ke Smlouvě o přičlenění honebních pozemků.  
 
7) Žádost o vyhotovení dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích v majetku města 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Dukelská, Bezděkovská, Alf. Šťastného a 
Klostermannova, Strakonice“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov. 
Usnesení č. 3725/2009 (122/1)  
Rada města po projednání v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Dukelská, Bezděkovská, Alf. Šťastného a 
Klostermannova, Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s uložením potrubí NTL plynovodu z PE–HD D na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice           
p.č. dle KN 1251/19, p.č. dle KN 1251/17 a p.č. dle KN 1251/16 vše v k.ú. Strakonoice,  p.č. dle KN 
640/10, p.č. dle KN 640/9, p.č. dle KN 718/5, p.č. dle KN 640/13, p.č. dle 633/21, p.č. dle KN 716/1, 
p.č. dle KN 633/16,  p.č. dle KN 628/101, p.č. dle KN 726/1, p.č. dle KN 718/1, p.č. dle KN 628/4, 
p.č. dle KN 628/125 , p.č. dle KN 628/134  a  p.č. dle KN st.493 vše v k.ú. Nové Strakonice v 
souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek, ul. Dukelská, Bezděkovská, Alf. Šťastného a Klostermannova, Strakonice“, dle 
sazebníku a  to za podmínek stanovených v příloze  č. 4.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s. ul. Písecká 893, 
Strakonice 386 24, zastoupená Ing. Bohumilem Křiváčkem – žádost o poskytnutí slevy za 
uzavírku komunikace. 
Usnesení č. 3726/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím 50 %  slevy z částky 68.000 Kč za uzavírku komunikace p.č. 1322/1 k.ú. Strakonice z 
důvodu provádění výkopových prací v souvislosti s realizací stavby - ,,Bytový dům na pozemku p.č. 
1322/1  k.ú. Strakonice, Havlíčkova-Čelakovského“. 
 
10) Pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích. 
Usnesení č. 3727/2009 (122/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem místnosti o výměře 9 m2, nacházející se v přízemí 
administrativní budovy (rohová místnost) v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, s 
žadatelem panem Bc. Zdeňkem Hruškou, Litvínovice.  
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1)   Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se Zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu – lokalita nad ul. 
Radomyšlská, Strakonice  
ŽADATEL:  Manželé Ing. Karolína a Ing. Martin Mikešovi, Strakonice 
Usnesení č. 3728/2009 (122/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu na 
pozemku p.č. dle KN 626/35, 1281/5, 1281/2 vše k.ú. Strakonice s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního řadu, 
vodovodního řadu, dále komunikace a veřejného světlení včetně pozemku pod budoucí komunikací 
p.č. dle KN 626/35 k.ú. Strakonice dle projektové dokumentace „ZTV ve Strakonicích, Etapa č.1 na 
p.č. 626/35“ vypracované projekční kanceláří  PKprojekt, Ing. Pavel Kouba. Kupní cena je stanovena 
ve výši 25 % celkových finančních nákladů  tzn. 1.406.606,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se Zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu – lokalita Mezi 
lesy 
ŽADATEL:  Hamaga, a.s., Ratajova 1113/8 Praha 4 – Kunratice 
Usnesení č. 3729/2009 (122/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. dle KN 480/28, 4820/27 vše k.ú. Strakonice  s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního řadu, vodovodního řadu, dále komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení 
včetně pozemku pod budoucí komunikací p.č. dle KN 480/28 k.ú. Strakonice a dále pozemku pod. 
zpevněnou plochou p.č. dle KN 480/27 k.ú. Strakonice dle projektové dokumentace „ZTV Mezi lesy, 
Strakonice“ vypracované panem Jiřím Urbánkem, projektová činnost ve výstavbě. Kupní cena je 
stanovena ve výši 25 % celkových finančních nákladů  tzn.  6.052.029,2 Kč + DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3)   Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se Zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu – lokalita Za 
Stínadly, Strakonice  
ŽADATEL:  PJ Develop, a.s., Lannova tř. 136, České Budějovice 
Usnesení č. 3730/2009 (122/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikací, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, 
kanalizace, vodovodu a s provedením vegetačních úprav v lokalitě „Za Stínadly, Strakonice“ 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy 
s předmětem koupě kanalizačního řadu, vodovodního řadu, komunikací, veřejného osvětlení, 
zpevněných a ozeleněných ploch a včetně pozemků touto stavbou „ZTV Za Stínadly, Strakonice“ 
dotčených , dle projektové dokumentace „ZTV Za Stínadly, Strakonice“ vypracované spol. JM 
projekt, s.r.o., projektová a inženýrská činnost. Kupní cena je stanovena ve výši 25 % celkových 
finančních nákladů  tzn.  9.559.812,5 Kč + DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
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4) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č. 3731/2009 (122/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat část usnesení ZM č. 307/ZM/2008, týkající se prodeje bytových jednotek v domě č.p. 781, 
782, 791, 792 ul. Husova ve Strakonicích, níže uvedenému původnímu nájemci. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.p. 781, 782, 791, 792 ul. Husova ve Strakonice, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona č. 72/1994, v platném 
znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými Zásadami prodeje bytů níže 
uvedenému nájemci.  
 
původní nájemce současný nájemce č.p.  č. bytové jednotky 
Jarmila Prančlová Karel Prančl   
 
1) Žádost o vyhotovení dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích v majetku města 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu Strakonice - ul. Budovatelská“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
Usnesení č. 3732/2009 (122/1b)  
Rada města po projednání v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu Strakonice – ul. Budovatelská“ 
I. Souhlasí 
s uložením potrubí STL plynovodu na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 770/23, 
p.č. dle KN 770/11, p.č. dle KN 1285/1, p.č. dle KN 773/2 a p.č. dle KN 781/5 vše v k.ú. Strakonice v 
souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL 
plynovodu Strakonice – ul. Budovatelská“, dle sazebníku a to za podmínky, že  veškeré překládky 
plynového potrubí, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice,   budou provedeny 
vlastníkem plynového potrubí na jeho náklady. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
  
2)  Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci 
programu Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a 
kanalizací“ v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ 
Usnesení č. 3733/2009 (122/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné 
v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů  a 
kanalizací“ v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“. Předmětem 
smlouvy je příspěvek Jihočeského kraje ve výši 10% z nákladů na stavební a technologické části akce, 
tzn. 5.997.400,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Společenství pro dům čp. 1228 ve Strakonicích, ul. Mládežnická 1228, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3734/2009 (122/1c)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,8 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií.  



 6

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře               
cca 8,8 m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 20,- Kč/m2/rok Společenství pro 
dům čp. 1228 ve Strakonicích, Mládežnická 1228, 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. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,8 
m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8,8 m2, 
za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství pro dům čp. 1257 ve 
Strakonicích, Mládežnická 1228, 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. 1223, ul. Spojařů, Strakonice 
- žádost o pronájem částí pozemků 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3735/2009 (122/1c)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 4,1 m2, za 
účelem výstavby železobetonových lodžií.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře  cca 4,1 m2, 
za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 20,- Kč/m2/rok Společenství pro dům čp. 1223, 
Spojařů 1223, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 4,1 
m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku p.č. 239/13 v k.ú. Strakonice o výměře cca 4,1 m2, 
za účelem výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství pro dům čp. 1223, 
Spojařů 1223 Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Výkup částí pozemků pro vybudování komunikací v zóně „Katovická“. 
Usnesení č. 3736/2009 (122/1c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 872/ZM/2006 ze dne 15.3.2006. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem částí všech pozemků v zóně „Katovická“ v k. ú. Strakonice zasahujících 
pod budoucí obslužní komunikaci, pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý zelený pás mezi 
komunikací a cyklostezkou,  za cenu 150,-Kč/m2 a s úhradou daně z převodu nemovitostí. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 



 7

4) Smlouva o majetkovém vypořádání s obcí Čejetice v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
cyklostezky Hajská – Sedlíkovice“ 
Usnesení č. 3737/2009 (122/1c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce cyklostezky Hajská – Sedlíkovice“ 
s uzavřením smlouvy o majetkovém vypořádání s obcí Čejetice, jejímž předmětem bude bezúplatný 
převod části cyklostezky ležící na pozemcích p.č. 339 a 246/6 v k.ú Sedlíkovice do majetku obce 
Čejetice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Manželé Pavel a Karolína Kovářovi, Strakonice - žádost o prodloužení termínu kolaudace 
půdních b.j. v domě č.p. 840 v ul. Žižkova ve Strakonicích 
Usnesení č. 3738/2009 (122/1c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě uzavřené mezi městem Strakonice a 
manželi Pavlem a Karolínou Kovářovými, Strakonice,  ze dne 24. 10. 2007,  jehož předmětem bude 
posunutí termínu kolaudace půdních b.j. v  domě č.p. 840 v  ul. Žižkova z  původně stanoveného 
termínu 31. 12. 2009  na  31.12. 2010.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
2. MP – nákup vozidla 
Usnesení č. 3739/2009 (122/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem motorového vozidla pro městskou policii od firmy Verold Strakonice s. r. o.  
dle cenové nabídky 
II. Ukládá 
veliteli strážníků zajistit potřebné kroky k  realizaci nákupu  
 
3. TS - sleva z nájemného pro rok 2010 pro byty s jednostranným zvýšením nájemného dle 
zákona č.  107/2006 Sb. 
Usnesení č. 3740/2009 (122/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- se slevou na nájmu pro rok 2010 (od 1.1.2010 do 31.12. 2010) ve výši 10 % z vypočtené cílové 
hodnoty měsíčního nájemného platného od 1.1. 2010 pro byty s jednostranným zvýšením nájemného 
dle zákona č. 107/2006 Sb. 
základní nájemné:       340 b.j.  cílová hodnota  53,49 Kč/m2 
       sníženo o 10%  48,14 Kč/m2 
základní nájemné pro  
byty se sníženou kvalitou:              29 b.j.  cílová hodnota 48,14 Kč/m2  
       sníženo o 10% 43,33 Kč/m2   
II. Ukládá 
– společnosti TS Strakonice s.r.o. provést úpravy v evidenci nájmu pro slevu pro období od 1.1. 2010 
do 31.12. 2010 ve výši 10 % z vypočtené cílové hodnoty měsíčního nájemného platného od 1.1.2010. 
Slevu oznámit nájemcům odesláním evidenčního listu. 
 
4. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 3741/2009 (122/4)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Patrika Bledého v období od 1.11.2009 do 31.1.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 1.11.2009 do 
31.1.2010  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
5. Rozpočtová  opatření   č.  97  –  99 
Usnesení č. 3742/2009 (122/5)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 97  ve výši  95 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Bytový dům Jezárka 13, Strakonice“, kde došlo k úspoře 
finančních prostředků, na položku opravy a údržba budov, a to na dodávku a montáž kotle na ústřední 
topení a opravu požárního vodovodu v Bažantnici u Pracejovic. 
II.  Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 98  ve výši  750 000 ,- Kč  
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové  organizaci STARZ Strakonice na úhradu nákladů za teplo 
a elektrickou energii v hale na házenou.  
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem prostředků z rozpočtu odboru rozvoje – územní plánování, 
kde nebudou realizovány předpokládané nákupy. 
RO  č. 99  ve výši  296 000 ,- Kč  
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice ve výši odpisů 
dlouhodobého hmotného majetku na rok 2009 – rolba ZAMBONI, kterou organizace pořídila 
v prosinci roku 2008, a tudíž nebylo s těmito náklady v rozpočtu roku 2009 počítáno. 
Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního fondu příspěvkové organizace STARZ. 
Zřizovatel tedy tímto současně nařizuje odvod z investičního fondu příspěvkové organizace STARZ 
ve výši 296 000,- Kč. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 97  provést, rozpočtové opatření č. 98 a 99 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
6. Licenční smlouva – Václavská pouť OSA 
Usnesení č. 3743/2009 (122/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Jedná se o licenci k veřejnému provozování hudebních 
děl formou živého provedení v rámci kulturního programu před radnicí v rámci Václavské pouti 26. a 
27. 9. 2009. Autorská odměna činí  Kč 1847,--  (vč. DPH).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.    
 
7. Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ – schválení realizace a 
zajištění  finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3744/2009 (122/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ a předložení 
žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
(deprivované zóny „Sídliště MÍR“), do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) - Revitalizace veřejných 
prostranství (celkové výdaje projektu 13.112.513,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 
13.112.513,- Kč) 
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II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.966.876,95,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit předfinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11.145.636,05,- 
Kč 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006. 
Usnesení č. 3745/2009 (122/8)  
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) v pátek 20. listopadu – 21. listopadu 2009 – živá hudba – Dreaming Fairy – Restaurace Ráj, 
Strakonice – pořádá kapela Dreaming Fairy zastoupena panem Liborem Urbanem, Strakonice – od 
22,00 do 01,00 hodin následujícího dne. 
 
b) v sobotu 5. prosince – 6. prosince 2009– živá hudba – Bonton, Pauza, Parovod – Sokolovna, 
Strakonice  – pořádá  František Mareš, Strakonice– od 22,00 do 2,00 hodin následujícího dne.  
c) ve čtvrtek 31. prosince 2009 – 1. ledna 2010 – taneční orchestr Scéna - Silvestrovská taneční zábava  
– Sokolovna, Strakonice – p. Hurich, Strakonice – od 22,00 do 5,00 hodin následujícího dne.                                                                                                            

 
9. Složení hodnotící komise Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní 
Agendy  
Usnesení č. 3746/2009 (122/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navrženým složením hodnotící komise výzvy Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a 
místní Agendy 21 
II. Jmenuje 
za členy hodnotící komise pro výzvu Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní 
Agendy 21: 

1. PhDr. Ivanu Říhovou (místostarostka města) 
2. Bc. Jaroslava Baštu (zástupce zainteresovaného odboru) 
3. Daniela Roseckého, CpKP jižní Čechy (zástupce neziskové organizace z jiného okresu) 
4. Mgr. Josefa Samce (zástupce komise pro rozvoj města) 
5. Mgr. Michala Novotného (zástupce týmu Zdravého města Strakonice) 

a za náhradníky komise: 
1. Mgr. Marii Kotlíkovou (pracovnice pro styk s veřejností MěÚ) 
2. Romanu Kotrbatou  (INKANO Písek) 
3. Evu Dresslerovou (MěKS Strakonice) 

                    
10. „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ pověření k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 3747/2009 (122/11)  
Rada města po projednání 
I.  Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ do 
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody). 
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11. Velké náměstí – projekt III. etapa 
Usnesení č. 3748/2009   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o průběhu a směřování projektových prací Velkého náměstí – III. etapa (dle varianty I. a 
řešení Městského informačního centra – jednodušší řešení) . 
 
12. Jmenování členů výběrové komise pro obsazení funkce ředitele Šmidingerovy knihovny 
Usnesení č. 3749/2009   
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Mgr. Ivanu Parkosovou, PhDr. Ivanu Říhovou, pí Marii Žilákovou a Hanu Mrázovou – ředitelka 
Městské knihovny Prachatice a PhDr. Květu Cempírkovou – ředitelka Vědecké knihovny České 
Budějovice členy s hlasem rozhodujícím výběrové komise na obsazení funkce ředitele Šmidingerovy 
knihovny. 
Náhradním členem výběrové komise je Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka
                                      
 


