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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 129. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. ledna 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
Ing.Tůma – tajemník  
PhDr. Kotlíková - PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:   pí Žiláková 
  
    
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 3888/2010 –  č. 3931/2010 
2. MP - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závodní preventivní péče 

            Usnesení č. 3932/2010 
3. Rozpočtová  opatření   č.  113 – 117 

            Usnesení č. 3933/2010 
4. TS – bytové záležitosti 

Usnesení č. 3934/2010 - č. 3937/2010 
5. MěÚSS:  A/ Prodloužení ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3938/2010 
  B/ Ukončení ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3939/2010 
  C/ Ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3940/2010 
  D/ Souhlas s přijetím daru 
                    Usnesení č. 3941/2010 
6. TS - Rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice: 
A/ ul. Spojařů čp. 1225         
                    Usnesení č. 3942/2010 
B/ ul. Obránců míru čp. 1256     
                    Usnesení č. 3943/2010  
7. Veřejné provozování hudebních děl – Ohňostroj 2010  
                    Usnesení č. 3944/2010 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
                    Usnesení č. 3945/2010 
9. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ 
F.L.Čelakovského, Strakonice" 
                    Usnesení č. 3946/2010 
10. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Komunikační napojení 
průmyslové zóny  U Blatenského mostu ve Strakonicích " 
                    Usnesení č. 3947/2010 



 2

11. Projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice“ 
                    Usnesení č. 3948/2010 
12. Projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice“ – pověření k jednání se 
SFŽP 
                    Usnesení č. 3949/2010 
 
13. ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 – žádost o stanovisko ke změně v rejstříku škol            

            Usnesení č. 3950/2010 
14. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež, Strakonice“         
                     Usnesení č. 3951/2010  
15. Vlajka pro Tibet                     

            Usnesení č. 3952/2010 
16. Nominace zástupce město do projektového týmu pro řešení silnice I/4 

            Usnesení č. 3953/2010 
17. Darovací smlouva ČZ a.s. 

                                Usnesení č. 3954/2010 
18. Financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 

            Usnesení č. 3955/2010 
19. Financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 

            Usnesení č. 3956/2010 
20. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – sleva z pronájmu sálu v MěDK 

            Usnesení č. 3957/2010 
 
 
 
 
                            
Zahájení:  
129. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Kochanka s.r.o., Trachtova 220, Strakonice zastoupená paní Ivetou Váňovou a panem 
Vladimírem Váňou - žádost o rekonstrukci chodníku na pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice na 
náklady města Strakonice 
Usnesení č. 3888/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení Rady města Strakonice č. 2568/2008 ze dne 12.11.2008,  před domem č.p. 119, na 
pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice chodník není umístěn, tudíž ho nelze rekonstruovat.  
 
2) Společnost REMA TURBO, spol. s r.o., Za pilou 1235, Strakonice zastoupená Ing. Petrem 
Kohoutem – žádost o pronájem pozemku, vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3889/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem částí pozemků p.č. 844/4 o výměře cca 0,6 m2, a p.č. 1288/4              
o výměře cca 0,6 m2 vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění reklamních poutačů. 
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3) Společnost METAL PRPOGRES Strakonice spol. s r.o., Písecká 1329, Strakonice- Pavel 
Kuneš, ředitel OOV – žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 3890/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu, na část pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,6m2, za 
účelem umístění oboustranného reklamního poutače, za cenu 3.500,- Kč/rok, se společností Metal 
Progres Strakonice spol. s r.o., Písecká 1329, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Pavel Hanzlík, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 1371/112 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3891/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1371/112 v k.ú. Strakonice, o výměře                      
cca 52 m2. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, na dobu určitou do 30.09.2013, na část pozemku p.č. 1371/112 
v k.ú. Strakonice o výměře cca 52 m2 s panem Pavlem Hanzlíkem, Strakonice, za účelem uložení 
zeminy, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. 
S podmínkou zachování odvodňovacího příkopu komunikace.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Jaroslav Čermák, Strakonice – žádost o souhlas s vybudováním parkovacího místa na 
pozemku p.č. 1272/5 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3892/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 1272/5 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s realizací stavby                    
1 parkovacího místa před provozovnou v č.p. 295, ul. Bavorova ve Strakonicích.  
Investorem stavby 1 parkovacího místa na pozemku p.č 1272/5 v k.ú. Strakonice, v majetku města 
Strakonice, je pan Jaroslav Čermák, Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy MěÚ a architekta města 
Strakonice.  
 
6) Honební společenstvo Dražejov – žádost o přičlenění honebních pozemků 
Usnesení č. 3893/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přičleněním pozemků p.č. 251/12 a p.č. 276/6 v k.ú. Střela o celkové výměře 0,8839 ha,  s tím, že 
přičlenění bude oznámeno smluvním uživatelům předmětných pozemků.  
II. Nesouhlasí 
s přičleněním pozemků p.č. 400/1, p.č. 400/9 v k.ú. Nové Strakonice o celkové výměře 2,627ha. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku ke Smlouvě o přičlenění honebních pozemků.  
 
8) Uvolněná bytová jednotka č. 006, o velikosti 1+2 v č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice  
Usnesení č. 3894/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice 
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včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
10) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. dle KN 1302/3 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 866/13 v k.ú. 
Strakonice v majetku žadatele z důvodu realizace  novostavby rodinného domu na tomto 
pozemku.  
Žadatel: Pavel a Jitka Svobodovi, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 3895/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
Komise doporučuje RM souhlasit s povolením sjezdu z místní komunikace na  pozemku  p.č. dle KN 
1302/3  v k.ú Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 866/13 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie, odboru životního prostředí MěÚ 
Strakonice  a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
11) Žádost o osazení vývěsné skříňky pro umisťování  parte. 
Žadatel: Anonym  (podepsáno občané Strakonic I)  
Usnesení č. 3896/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost na  osazení 1 ks vývěsné skříňky pro umisťování parte v lokalitě ulic Dr. Jiřího Fifky a 
Erbenova. 
II. Souhlasí 
s osazením 1 ks vývěsné skříňky pro umisťování parte v lokalitě ulic Dr. Jiřího Fifky a Erbenova.  
III. Ukládá 
majetkovému odboru zhotovení a osazení 1 ks vývěsné skříňky pro umisťování parte v lokalitě ulic 
Dr. Jiřího Fifky a Erbenova, včetně zajištění příslušných stavebních povolení, a to po schválení 
potřebných finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice. 
 
12) Žádost o osazení vývěsné skříňky. 
Žadatel: OV KSČM Strakonice 
Usnesení č. 3897/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s osazením typizované vývěsné skříňky z nabídky firmy ENROM CZ, Brno. 
II.Souhlasí 
se zapůjčením projektové dokumentace na výrobu vývěsní skříňky, v souladu s  Městským 
informačním a orientačním systémem města Strakonice, OV KSČM Strakonice. Skříňka bude 
vyrobena na náklady žadatele dle této projektové dokumentace. 
 
14) Vladimíra Kocumová, Strakonice II – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3898/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Vladimíře Kocumové, Strakonice, k b. j. o vel. 1+1, č. b. 
026 v 7. patře po Jiřím Kocumovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
15) Milan Mužík, Strakonice I, 1+0 o výměře bytu 33,64 m2, Koppová Lucie, Leknínová, 
Strakonice I, 2+0  o výměře bytu 57,59 m2 - žádost o schválení dohody o výměně bytů  
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Usnesení č. 3899/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Milan Mužík, b.j. 1+0, č.b. 015 a Lucie Koppová, b.j. 2+0, č.b. 014 s tím, že s panem Milanem 
Mužíkem bude uzavřena smlouva o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 014 v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová pouze po splnění  podmínek nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů 
domácnosti).  
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek. 

 
16) Nájemci domu č. p. 635 a 636 ul. Nerudova, Strakonice – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3900/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu pro nájemníky domu č. p. 635, 636 v ul. Nerudova, Strakonice.   
 
17) Nájemníci domu č. p. 39 ul. Školní, Strakonice – stížnost na chování nájemce paní Jany 
Zádrapové  
Usnesení č. 3901/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stížnost nájemníků s tím, že záležitost projednává Odbor vnitřních věcí přestupkové řízení a paní 
Zádrapová byla vyzvána k nápravě chování také technickými službami.    
 
19) „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 3902/2010 (129/1) 
Rada města po projednání v souvislosti se zadáním podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: 
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
I. Jmenuje 
členy  komise pro otevírání obálek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel    1. náhradník  Ing. Vondrys 
2. člen  Ing. Narovcová   2. náhradník  Ing. Švehla 
3.  člen  p. Šrámek (zastupitel Města)  3. náhradník  pí Žiláková(zastupitel Města) 

dále budou přizváni zástupci společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a zástupci Centra 
pro regionální rozvoj 
II. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Vondrys   1. náhradník  PhDr. Říhová  
2. člen  p. Šrámek (zastupitel Města) 2. náhradník MUDr. Vávra (zastupitel Města) 
3. člen zástupce JHK    3. náhradník  zástupce JHK 
4. člen  Ing. Narovcová (s příslušnou odborností) 4. náhradník Ing. Srb(s příslušnou odborností) 
5. člen  Švehla (s příslušnou odborností) 5. náhradník  Ing. Haiser (s příslušnou odborností) 

dále budou přizváni zástupci společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a zástupci Centra 
pro regionální rozvoj 
 
20) „Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského“ 
Usnesení č. 3903/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Revitalizace veřejného prostranství v ulici 
Čelakovského“v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. dle zadávací dokumentace, svazek 1-5. 
Použít kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu bez DPH a požadavek na poskytnutí 
jistoty dle § 67 zák. č. 137/2006 Sb. ve výši 218.000,- Kč. 
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II. Jmenuje  
členy  komise pro otevírání obálek ve složení: 

1.  člen  Ing. Pavel     1. náhradník Ing. Vondrys 
2.  člen  Ing. Narovcová    2. náhradník  Ing. Švehla 
3.  člen  p. Šrámek (zastupitel Města)   3. náhradník  pí Žiláková (zastupitel Města) 

dále budou přizváni zástupci společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a zástupci Centra 
pro regionální rozvoj 
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Říhová    1. náhradník  Ing. Vondrys  
2. člen  p.Šrámek (zastupitel Města)              2. náhradník  MUDr. Vávra (zastupitel Města) 
3. člen zástupce JHK                 3. náhradník  zástupce JHK 
4. člen  Ing. Narovcová (s příslušnou odborností) 4. náhradník Ing. Srb(s příslušnou odborností) 
5. člen  Ing. Švehla (s příslušnou odborností) 5. náhradník Ing. Heiser (s příslušnou 
odborností) 

dále budou přizváni zástupci společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a zástupci Centra 
pro regionální rozvoj 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
21) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 3904/2010 (129/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze 11.10.2006 a 27.2.2008, na vykonávání funkce „Stavební dozor 
investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům, použít kriterium pro hodnocení  nabídek pouze 
nabídkovou  cenu bez DPH : 

1. RIGES s.r.o., Poláčkova 1688, 251 01 Říčany, Praha – východ, IČ: 27653765 
2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha 1, IČ: 48539589 
3. GRIS a spol., a.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8, IČ: 61251437 
4. LIMEX CB a.s.,  Ing.Kulíř, Střížkovská 3, Praha 8, IČ: 26030845 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen Ing. Pavel 
2. člen  Mgr. Parkosová 
3. člen Ing. Narovcová 
4. člen Ing. Švehla 
5. člen pí Žiláková 

náhradníky členů komise  pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník PhDr. Říhová 
2. náhradník Ing. Vondrys 
3. náhradník Ing. Srb 
4. náhradník Ing. Haiser 
5. náhradník Ing. Blahout 

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
 
 



 7

22) Pan Ondřej Fibich – žádost o přidělení klíče od zásuvných  sloupků v areálu hradu 
Rada města po projednání k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. Žádost bude opětovně projednávat 
po dokončení staveb. prací v areálu hradu a bude nastaven nový režim parkování v areálu a okolí 
hradu.  
 
1) Informace o stavbách realizovaných v roce 2009. 
Usnesení č. 3905/2010 (129/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavbách realizovaných v roce 2009. 
 
1) Dr. Ilonka Pilečková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3906/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákvocie, vzhledem 
k tomu, že se v pozemku nachází inž. sítě a pozemek slouží jako veřejné prostranství pro danou 
lokalitu. 
 
2) Ing. Bohumil Křiváček, Zdeňka Křiváčková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3907/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č.st. 734/2 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 2 m2.  
II.  Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 734/2 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 2 m2 manželům          
Ing. Bohumilu a Zdeňce Křiváčkovým, Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2 , pokud se v zákonné lhůtě 
pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Ing. Petr Salák, Strakonice,  Renáta Davidová, Písek  – žádost o koupi, propůjčení, pronájem 
pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3908/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
trvat na usnesení ZM číslo 564/ZM/2009, kde nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 33/2 v                  
k.ú. Přední Ptákovice  s tím, že pozemek bude sloužit jako veřejné prostranství a trvá na odstranění 
předmětného plotu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
4) Michal Kopecký, Strakonice – žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3909/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 217/2 o výměře cca 43 m2 a části 
pozemku p.č. 1267/2 o výměře cca 7 m2 , vše v k.ú. Strakonice za účelem  výstavby garáže, popřípadě 
dvougaráže – doplnění již stávají řady garáží.  
 
5) Prodej pozemků v lokalitě Habeš – vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č. 3910/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Revokuje  
usnesení RM číslo 3539/2009 ze dne 9. září 2009, vzhledem k tomu, že předmětné pozemky se 
nachází v ochranném pásmu lesního pozemku p.č. 997/13 v k.ú. Dražejov u Strakonic a stavby 
umístěné na sousedním pozemku, budou  od okraje lesního pozemku vzdáleny minimálně 1,5 násobku 
průměrné výšky stromu – tj. min. 25m – nedoporučuje souhlasit s parcelací uvedených pozemků, 
vzhledem k tomu, že není možné jejich další využití. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/25 o výměře cca 175 m2  a  o prodej 
pozemku p.č. st. 76 o výměře 29 m2 se stavbou umístěnou na předmětném pozemku , vše v v k.ú. 
Dražejov u  Strakonic. Přesné výměry pozemků budou určeny na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/12 o výměře cca 200 m2                       
v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Přesné výměry pozemků budou určeny na základě geometrického plánu.  
 
6) Společenství pro dům, čp. 850, Žižkova ulice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 3911/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem  pozemku p.č. 582/5 o výměře 585 m2 v k.ú. Strakonice , včetně veškerého 
příslušenství (plot), Společenství pro dům čp. 850, Žižkova 850, Strakonice, jež zastupuje:  
- RNDr. Karel Hájek a  Běla Hájková, Strakonice 
- Dagmar Keyzlarová, Strakonice, 
- Tomáš Koch a Mgr. Olga Kochová, Strakonice 
- Petr Machala a MUDr. Jana Machalová, Strakonice 
- Ing. Oldřich Macner a Eva Macnerová, Strakonice 
- Štěpán Reisinger a DiS Věra Reisingrová, Strakonice 
- Renata Vondrová, Strakonice, 
za cenu  500,- Kč/m2.  
Prodej bude uskutečněn pouze za podmínky zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku 
p.č. 582/5 v k.ú. Strakonice, pro majitele garáží, nacházející se uvnitř areálu čp. Žižkova 850, 
Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Stavební bytové družstvo Strakonice, se sídlem Heydukova 116, Strakonice – výkup  pozemku 
p.č. 540/31 o výměře 264 m2  v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3912/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 540/31 o výměře 264 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem od Stavebního bytového družstva Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
8) Jihotank,  s.r.o., Kostelní 1228/34, České Budějovice – výkup pozemku p.č. 847/8 o výměře 
798 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3913/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení  ZM č. 709/ZM/2009  ze dne 23. 9. 2009. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 847/8 o výměře 798 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem.  
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III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
9) Paní Marie Barabášová, Liberec (spoluvlastnický  podíl ¼),  paní Jana Mlíčková, Strakonice 
(spoluvlastnický podíl ¼) paní Vlasta Slavová,  Písek (spoluvlastnický podíl ¼), a paní  
Bohuslava Škopová, Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) – výkup pozemku p.č. 770/40 v k.ú. 
Strakonice o výměře 29 m2  
Usnesení č. 3914/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení ZM č. 707/ZM/2009  ze dne 23. 9. 2009. 
 
10) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL:  Jane čková Andrea, Strakonice a Lukáš Duba, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3915/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. dle KN 
1293/1, 1293/2 vše k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního řadu, vodovodního řadu dle projektové dokumentace: Novostavba RD na pozemku p.č. 
dle KN 67, k.ú. Dražejov u Strakonic – inženýrské obujekty. Kupní cena je stanovena ve výši 25 % 
celkových finančních nákladů, tzn. 41.198,5 ,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11) Žádost o uzavření kupní smlouvy v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací  a 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL:  Vladimír Babka, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3916/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. dle KN 
1244/5 a 1334/1 vše k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice s uzavřením smlouvy 
kupní s předmětem koupě kanalizačního řadu, vodovodního řadu na základě kolaudačního souhlasu 
č.j. ŽP/5003/G-2250/I-2414/2009-MSk stavby: „Strakonice – Nový Dražejov – prodloužení vodovodu 
a kanalizace“. Kupní cena je stanovena ve výši 25 % celkových finančních nákladů, tzn. 28.514,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
12) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům  ul. Ellerova 988, Strakonice 
Usnesení č. 3917/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek v domě č. p. 988, ul. Ellerova, Strakonice 
stávajícím nájemcům.  

 
13) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům ul. Nerudova 635, 636 
Strakonice 
Usnesení č. 3918/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek v domech č. p. 635, 636, ul. Nerudova, 
Strakonice stávajícím nájemcům.   

 
14) Objekt Na Ostrově čp. 1415  na st.p.č. 389/2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3919/2010 (129/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej objektu Na Ostrově čp. 1415 s parcelou st. p.č. 389/2 v k.ú. 
Strakonice.  

 
1) Smlouva o výpůjčce k dočasnému bezplatnému užívání pozemku p.č. 612/1 a 612/2  k.ú. Střela  
Usnesení č. 3920/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na bezplatné užívání části pozemku p.č. 612/1 a 612/2, 612/7 k.ú. 
Střela po dobu provádění stavby: ,,Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace-Střela“, 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Hrad Strakonice  - víceúčelový sál , ZUŠ – II etapa  
Usnesení č. 3921/2010 (129/1c) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby : „Hrad Strakonice  - víceúčelový sál, ZUŠ – II 
etapa“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením Jihospol a.s.  – 
Protom Strakonice s.r.o., jehož předmětem je změna  předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze, přičemž cena díla bude snížena o částku 12 268 513,-Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě.                                                    
 
3) Uvolněná b. j. 1+0, č. b.  005, v čp. 207, ul. Stavbařů, Strakonice II  
Usnesení č. 3922/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu (vázanou na pracovní poměr na MěÚ Strakonice) o velikosti 1+0 
(28,80 m2), č. b. 005 v domě č. p. 207, ul. Stavbařů, Strakonice II, se sl. Ing. Kateřinou Širokou,  
Jihlava.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Žádost p. Aloise Hradského – nájemce nebytových prostorů v č.p. 428 v ul. Bezděkovské ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 3923/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s provedením níže uvedených stavebních úprav v nebytovém prostoru v přízemí objektu č.p. 428 v ul. 
Bezděkovské ve Strakonicích, jehož nájemcem je p. Alois Hradský, Strakonice, obchodní jméno Alois 
Hradský a spol. – Smíšené zboží, IČ: 40717992: 
obložení stěn a podlahy, výměna rozbitých dlaždic, instalace bojleru. Úpravy budou provedeny na 
náklady nájemce. Tento  souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
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5) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 3924/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 2  v bytovém  domě  č.p. 1392 v             
ul. Leknínová ve Strakonicích s následujícím žadatelem  za níže uvedených podmínek: 
- paní Jana Marešová, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.   
 
6) Žádost HK SPORTSWEAR s.r.o.  
Usnesení č. 3925/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č. 05-400 ze dne 24.6.2005 uzavřené mezi městem Strakonice a           
HK SPORTSWEAR s.r.o. se sídlem Heydukova 9/5, Písek  na pronájem objektu č.p. 141 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích a sice dohodou ke dni 31.1.2010.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem objektu č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích se stav. parc. 
č. 168/1 a dvorem parc. č. 168/3, vše v k.ú. Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné  dohody. 
 
7) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice – zřízení parkovacích míst ke stavbě „Polyfunk ční 
objekt Na Ohradě ve Strakonicích“  
Usnesení č. 3926/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a společností ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 
Strakonice, přičemž předmětem této dohody bude následující: 
1) Firma ZNAKON, a.s., hodlá vybudovat polyfunkční objekt „Na Ohradě“ na pozemcích                    
p.č. 679/2, 679/20, 679/21 v k.ú. Nové Strakonice v souladu územním plánem města Strakonice, 
přičemž v souvislosti s realizací této stavby je nutné zajistit parkovací stání v počtu 63 míst.  
2) Město Strakonice zamýšlí rekonstruovat ulici „Na Ohradě“ a tím vzniknou nová parkovací místa. 
3) Firma ZNAKON, a.s., je připravena se podílet na vybudování nových parkovacích míst v ulici „Na 
Ohradě“, dle počtu požadovaných stání k polyfunkčnímu objektu. 
4) Náklady na spolufinancování nového parkoviště budou stanoveny dohodou obou stran, přičemž 
vyčísleny budou na základě prováděcí projektové dokumentace „Úprava parteru ulice Na Ohradě, 
Strakonice“ jejíž součástí bude oceněný výkaz výměr, případně budou upraveny dle skutečně 
vysoutěžené ceny díla. Náklady na vybudování parkovacích míst musí odpovídat cenám obvyklým. 
Přesné vyčíslení spoluúčasti společnosti ZNAKON a.s. na vybudování parkovacích míst v ulici Na 
Ohradě musí být smluvně zajištěno před vydáním stavebního povolení na stavbu „Polyfunkční objekt 
Na Ohradě ve Strakonicích na pozemcích p.č. 679/2, 679/20, 679/21 v k.ú. Nové Strakonice“. 
5) Tato dohoda bude předána stavebnímu úřadu MěÚ Strakonice a bude sloužit pouze pro účely 
územního řízení na stavbu „Polyfunkční objekt Na Ohradě ve Strakonicích na pozemcích                  
p.č. 679/2, 679/20, 679/21 v k.ú. Nové Strakonice“. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 
8) Výpověď nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3927/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a p. Lenkou Mrázovou,  
Strakonice dne 1.11.1995 na pronájem nebytového prostoru  o výměře 8,6 m2 v objektu MŠ, Lidická 
625 ve Strakonicích.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
 
9) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, Sportareál  Na 
Muškách - Strakonice “. 
Usnesení č. 3928/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 7000181184000010 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Sportareál Na Muškách - Strakonice “. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši  25.000 ,- Kč s DPH . 
Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Smlouva o přeložce zařízení  distribuční soustavy E.ON. č. Z101000759  z důvodu realizace 
stavby ,, Přestavba Školy Povážská, Strakonice“ . 
Usnesení č. 3929/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101000759 s  E.ON. Distribuce, a. 
s. v souvislosti se stavbou ,, Přestavba Školy Povážská, Strakonice“ . 
II. Souhlasí 
se zaplacení  podílu na nákladech spojených s přeložkou  zařízení distribuční soustavy   
ve výši 475.000,- Kč s DPH. Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700181183000010 
pro odběrné místo   ZŠ Povážská č.p.  263  ve  Strakonicích.  
Usnesení č. 3930/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700181183000010 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON. pro odběrné místo  ZŠ Povážská č.p. 263 ve Strakonicích. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením ,a to ve výši 140.000 ,- Kč s DPH. 
Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Smlouva o přeložce zařízení  distribuční soustavy E.ON. č. Z101000813 z důvodu realizace 
stavby ,,Rekonstrukce autobusové zastávky ul. Husova“.  
Usnesení č. 3931/2010 (129/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101000813 s  E.ON Distribuce, a. 
s. v souvislosti se stavbou ,,Rekonstrukce autobusové zastávky ul. Husova“.  
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II. Souhlasí 
se zaplacením výše  podílu na nákladech spojených s přeložkou zařízení distribuční soustavy ve výši 
245.094 ,- Kč s DPH, a to ve dvou splátkách : 
1. splátka ve výši  36.800,- Kč bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka bude uhrazena  po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který 
vystaví a předá Provozovatel DS. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. MP - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závodní preventivní péče 
Usnesení č. 3932/2010 (129/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závodní preventivní péče 
II. Ukládá 
veliteli strážníků postupovat dle dodatku smlouvy 
 
3. Rozpočtová  opatření   č.  113 – 117 
Usnesení č. 3933/2010 (129/3) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 113  ve výši  65 027,- Kč  
Finanční prostředky SR na pokrytí výdajů spojených s volbami do PS PČR, které se měly konat ve 
dnech 9. a 10. října 2009. 
RO  č. 114  ve výši  7 371 000,- Kč  
Dotace ze SFDI na akci „Cyklostezka Strakonice – Hajská – Sedlíkovice“ 
RO  č. 115  ve výši  7 521 000,- Kč  
Snížení dotace ze SR na sociální dávky dle rozhodnutí MPSV oproti schválenému rozpočtu. Dávky 
sociální pomoci pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi se snížují o 4 000 000,- 
Kč, příspěvek na péči se snižuje o 3 521 000,- Kč. 
RO č. 116 ve výši  88 852, - Kč 
Snížení příspěvků a dotací dle skutečných uznatelných nákladů na projekty „Obnova nemovité 
kulturní památky  - Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích“ ve výši 58 274,- Kč, 
„Czech POINT – kontaktní místa“ ve výši 26 529,- Kč, „Úhrada prvotních nákladů na záchranné a 
likvidační práce při povodni v červnu roku 2009“ ve výši 338,- Kč, „Obnova drobných sakrálních 
staveb – litinových křížů v lokalitě Hliničná a Pod Ryšovou“ ve výši 3 509,- Kč, „Bezpečné a 
bezbariérové město Strakonice“ ve výši 202,- Kč. 
RO  č. 117  ve výši  193 081,- Kč  
Snížení dotace ze SR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb na rok 2009 oproti 
schválenému rozpočtu o částku 48 928,- Kč, snížení dotace na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2009 dle 
skutečného počtu evidovaných případů a počtu pracovníků zajišťujících výkon sociálně-právní 
ochrany dětí o částku 144 153,- Kč. 
Toto snížení bude kryto snížením rozpočtu výdajů odboru vnitřních věcí na SPOZ. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 113 - 117  provést. 
 
4. TS – bytové záležitosti 
 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3934/2010 (129/4) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
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nájem doba určitá Pavle Tůmové, Strakonice, č.b. 008 o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. kategorie v 
podkroví domu. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu ve Strakonicích.  
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3935/2010 (129/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Lubošovi Růžičkovi, Strakonice, č.b. 011 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie v půdní vestavbě domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3936/2010 (129/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Pavlíně Vydrové, Strakonice, č.b. 007  o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. kategorie 
v podkroví domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Náhradní ubytování – Maňasová Jaroslava, Strakonice 
Usnesení č. 3937/2010 (129/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením náhradního ubytování a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (v případě rozhodnutí 
soudu na dobu neurčitou) v Bažantnici 518, v uvolněné bytové jednotce č. 004 o velikosti 1+0 
s příslušenstvím, II. kategorie ve 2. patře domu pro p. Maňasovou Jaroslavu, Strakonice  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. po převzetí vyklizeného bytu na adrese Nádražní 400/II, Strakonice a 
po uzavření nájemní smlouvy na byt v Bažantnici 518, tento předat p. Maňasové. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
5. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3938/2010 (129/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Tomáše Martínka na dobu určitou od 1.1. do 
28.2.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  
od 1.1. do 28.2.2010 
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III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatku ke smlouvě o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 3939/2010 (129/5) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Miroslavy Krásné, paní Miloslavy Němcové, pana 
Ladislava Křápa, paní  Petry Bandyové, pana Josefa Pitelky, paní Naděždy Danihelové, pana Tomáše 
Tuška, pana Vladimíra Procházky, paní Marie Danihelové, pana Jaroslava Irdzy, pana Vasila Irdzy, 
pana Patrika Bledého, pana Julia Szaba, pana Milana Kurka, pana Pavla Landy, pana Pavla Tomšovice 
    
C/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3940/2010 (129/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Ladislava Matouška v období od 21.12.2009  
do 31.3.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Františka Vallo v období od 21.12.2009  
do 31.3.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 21.12.2009 do 31.3.2010. 
 
D/ Souhlas s přijetím daru  
Usnesení č. 3941/2010 (129/9) 
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 Bořivoje Roda, 386 01 Strakonice ve výši 10 000,- Kč na  
kompenzační pomůcky pro uživatele DS Rybniční 
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 00 Praha 3, 
IČO 063517 ve výši 6 000,- Kč jednorázově za umístění klienta v DS 
III. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Aleše Řehoře, Drachkov, IČO 75933039, věcný dar ve výši 6 000,- 
Kč – počítačovou sestavu pro uživatele  DS Rybniční 
IV. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Evy a Aleše Petráškových , 386 01 Strakonice ve výši 2 400,- Kč na 
sportovní vybavení klientů  Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu, ocenit obrazy a zavést dar do účetnictví 
organizace  
 
6. TS - rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice: 
A/ ul. Spojařů čp. 1225         
Usnesení č. 3942/2010 (129/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zateplením objektu, včetně střechy  a výměnou oken v domě čp. 1225, ul. Spojařů, Strakonice, a s 
navýšením částky do fondu oprav, z důvodů úhrady úvěru, na výši cca 25,- Kč/m2. V majetku MÚ se 
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jedná o 2 byt. jednotky (zateplení + výměna 6 oken a  2 balkónových stěn) s předběžným celkovým 
nákladem ve výši 550.000,- Kč. 
Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny úvěrem, který se splácí z prostředků fondu 
oprav Společenství. 
B/ ul. Obránců míru čp. 1256  
Usnesení č. 3943/2010 (130/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zateplením objektu, včetně střechy, rekonstrukcí výtahu  a výměnou oken v domě čp. 1256, ul. Obr. 
míru, Strakonice. V majetku MÚ se jedná o 4 byt. jednotky (zateplení vč. Střechy, výtah + výměna 13 
oken a  2 balkónových stěn) s předběžným celkovým nákladem ve výši 950.000,- Kč. 
Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny úvěrem, který se splácí z prostředků fondu 
oprav Společenství. 
   
7. Veřejné provozování hudebních děl – Ohňostroj 2010  
Usnesení č. 3944/2010 (129/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram – 
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Ohňostroj 2010 pořádaný městem Strakonice 
dne 1. 1. 2010. Autorská odměna činí 186,-Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 3945/2010 (129/11, 11a) 
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)  13. února 2010 – živá hudba – Melodion – Reprezentační ples Gymnázia Strakonice – MěDK 
Strakonice - pořádá Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, 386 48 Strakonice - od 22:00 hodin do 
04:00 následujícího dne. 
b) 19. února 2010 – živá hudba – Scéna – Rybářský ples – Sokolovna Strakonice – pořádá Klub 
sportovních rybářů ČTU, Máchova 902, Strakonice – od 22:00 hodin do 03:00 následujícího dne. 
c) Sokolovna, Strakonice – pořádá SOU Zvolenská o.p.s, Strakonice – od 22:00 do 03:00 hodin 
následujícího dne.  
                   
9. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ 
F.L.Čelakovského, Strakonice" 
Usnesení č. 3946/2010 (129/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního proramu NUTS II 
Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice" (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01520) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Dotace se 
poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
20.905.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
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10. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Komunika ční napojení 
průmyslové zóny  U Blatenského mostu ve Strakonicích " 
Usnesení č. 3947/2010 (129/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního proramu NUTS II 
Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice" (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/1.5.00/05.01542) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Dotace se 
poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
15.535.097,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
                    
11. Projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice“ 
Usnesení č. 3948/2010 (129/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ 
F.L.Čelakovského, Strakonice“ s firmou SEVEn Energy s.r.o, Americká 17, 120 00 Praha2. Cena díla 
je 39.600,- Kč (včetně 20% DPH). 
Finanční částka ve výši 39.600,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města - položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
                     
12. Projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice“ – pověření k jednání 
se SFŽP 
Usnesení č. 3949/2010 (129/15) 
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 „Zateplení a výměna oken ZŠ 
F.L.Čelakovského, Strakonice“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry. 
 
13. ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 – žádost o stanovisko ke změně v rejstříku škol  
Usnesení č. 3950/2010 (129/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením celkové kapacity základní školy ze 174 žáků na 140 žáků. 
II. Souhlasí 
se změnou kapacity oboru 79-01-B/001 Pomocná škola (79-01-B/01 Základní škola speciální), z 20 
žáků na 40 žáků. 
III. Souhlasí 
se změnou kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola, ze 154 žáků na 100 žáků. 
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14. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“      
Usnesení č. 3951/2010 (129/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/2.5.00/05.01521) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice a Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01  České Budějovice. Dotace se 
poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 
28.830.460,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
15. Vlajka pro Tibet                     
Usnesení č. 3952/2010 (129/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2010 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku 
 
16. Nominace zástupce město do projektového týmu 
Usnesení č. 3953/2010 (129/21)  
Rada města po projednání 

I. Nominuje  
Ing. Pavla Vondryse (náhradníka Ing. Pavla Pavla), jako zástupce města Strakonice do projektového 
týmu, jehož úkolem bude prověření účelnosti řešení silnice I/4 v úseku Nová Hospoda – Strakonice 
jako rychlostní komunikace. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit neprodleně nominaci do předmětného projektového týmu Krajskému úřadu – 
Jihočeský kraj. 
 
17. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 3954/2010 (129/20)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5 a městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje poskytovat městu 
Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   ČZ a.s., umístěné v MŠ ve 
Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
18. Financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 3955/2010 (129/17) 
I. Rozhodla 
zveřejnit veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení na poskytnutí služby – bankovního úvěru 
s pevnou úrokovou sazbou na částečné krytí  realizace akce ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
ve výši do 18 733 000,- Kč za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě. 
II. Jmenuje pro  výběrové řízení 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
1. Ing. Pavel Vondrys      
2. Ing. Jitka Šochmanová     
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3. p. Hana Vaňková      
4. Ing. Luděk Joza      
5. Ing. Samková Věra    
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. p. Eva Rabová 
5. Bc. Barvířová Denisa 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit splnění veškerých úkolů při zveřejnění této veřejné zakázky 
 
19. Financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 3956/2010 (129/17a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zveřejnit veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení na poskytnutí služby – bankovního úvěru 
s pohyblivou úrokovou sazbou na částečné krytí  realizace akce ÚV Hajská – rekonstrukce a 
modernizace ve výši do 18 733 000,- Kč za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
1. Ing. Pavel Vondrys      
2. Ing. Jitka Šochmanová     
3. p. Hana Vaňková      
4. Ing. Luděk Joza      
5. Ing. Samková Věra    
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. p. Eva Rabová 
5. Bc. Barvířová Denisa 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit splnění veškerých úkolů při zveřejnění této veřejné zakázky 
              
20. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – sleva z pronájmu sálu v MěDK 
Usnesení č. 3957/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přihlédnutím k materiální podpoře Měšťanského pivovaru Strakonice a.s. při akcích pořádaných 
Městským kulturním střediskem  (např. MDF apod.) s poskytnutím slevy na pronájem sálu. Sleva činí 
10.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                  PhDr. Ivana Říhová  
        starosta                 místostarostka                            
 


