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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 138. jednání Rady města Strakonice 

konaného 28. dubna 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členové RM :  
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta 
členové RM: Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  
PhDr. Kotlíková – PR 
Mgr. Malotová - PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  Ing. Vondrys – starosta 

Ing. Vlasák, pí Žiláková  
Program: 
 
1. Projekt „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice“- podání žádosti  a 
pověření  k jednání se SFŽP ČR 

       Usnesení č. 4271/2010 
2. Zápis ze 4. jednání komise pro sport 

       Usnesení č. 4272/2010 
3 Zápůjčka počítačů na volby  

       Usnesení č. 4273/2010 
4. Smlouva o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE  

       Usnesení č. 4274/2010 
5. Zajištění dopravy žáků ze ZŠ Dukelská na stadion Juliska TJ Dukly v Praze na slavnostní 
odpoledne pořádané hnutím „Na vlastních nohou“ - Stonožka 

       Usnesení č. 4275/2010 
6. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí  v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku Úřadem práce Strakonice městu Strakonice 

       Usnesení č. 4276/2010 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006             

       Usnesení č. 4277/2010 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů“                    

       Usnesení č. 4278/2010 
9. Projekt s názvem „Odpočinková zóna Virt“ – spolufinancování projektu z prostředků města  

       Usnesení č. 4279/2010 
10. Veřejné provozování hudebních děl – Ohňostroj 2010  

       Usnesení č. 4280/2010 
11. Projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice 
– 1. fáze“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice             

       Usnesení č. 4281/2010 
12.  Majetkové záležitosti 
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           Usnesení č. 4282/2010 - 4303/2010 
13. Projekt „Volyňská cyklocesta“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu    
z rozpočtu města 

       Usnesení č. 4304/2010 
 
14. Rozpočtová opatření č. 10 – 12 

       Usnesení č. 4305/2010 
15. Užití znaku města 

       Usnesení č. 4306/2010 
16. Rozpočtový výhled r. 2011 - 2012 
                Usnesení č. 4307/2010 
17. Letní terasa u restaurace Hradní sklípek 
                Usnesení č. 4308/2010 
18. Mezikrajské biochemické dny Strakonice – užití znaku MIC 
                Usnesení č. 4309/2010 
19. Víceúčelový sál na hradě – provoz a využití 
                Usnesení č. 4310/2010 
 
Zahájení:  
138. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:50 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Projekt „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice“- podání 
žádosti  a pověření  k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 4271/2010 (138/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na 
sídlišti - Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny). 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Regenerace zeleně v areálu 
sportoviště na sídlišti - Strakonice“ do  Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny). 
 
2. Zápis ze 4. jednání komise pro sport 
Usnesení č. 4272/2010 (138/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 13. 4. 2010. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku jednotlivým organizacím na sportovní činnost žactva a dorostu a na 
volnoča-sovou činnost mládeže do 19 let v roce 2010 dle níže uvedené tabulky:  

Organizace Finanční příspěvek 
Potápěči Strakonice, o. s. 9.850,- 
SKI-klub Strakonice 7.200,- 



 3

TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV 33.400,- 
TJ Dražejov 23.550,- 
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 2.300,- 
TJ Sokol Strakonice 74.250,- 
  
Český svaz včelařů,  
ZO ČSV Strakonice, o. s. 

2.950,- 

Česká tábornická unie Podskalí 
Strakonice 

37.650,- 

Duha - Husot 4.300,- 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák Strakonice 

23.550,- 

III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 12.500,- Kč z finančních prostředků na ocenění 
mimořádných spor-tovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK 
Basketbal Strakonice na uspořá-dání oslav 50. let organizovaného basketbalu ve Strakonicích 
v Rekreačním středisku a sportovním areálu Podskalí v Katovicích dne 19. 6. 2010.   
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volno-časové akce Basketbalovém klubu Strakonice na ceny při celorepublikovém festivalu  
pro  minidívky r. 1999 ve Sportovní hale Strakonice ve dnech 30. 4.-2. 5. 2010.  
 
3. Zápůjčka počítačů na volby  
Usnesení č. 4273/2010 (138/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou 
pro volby do Parlamentu České republiky za cenu 62 100 kč bez DPH, tj. 73 899,- Kč 
včetně DPH 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem nájemní a servisní smlouvy 
 
4. Smlouva o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE  
Usnesení č. 4274/2010 (138/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Smlouvu o  výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010  na technického vybavení pro IISSDE 
(Informační systém správních a dopravních evidencí) mezi  Městem Strakonice a Českou 
republikou – Ministerstvem vnitra 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce 
 
5. Zajištění dopravy žáků ze ZŠ Dukelská na stadion Juliska TJ Dukly v Praze na 
slavnostní odpoledne pořádané hnutím „Na vlastních nohou“ - Stonožka 
Usnesení č. 4275/2010 (138/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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se zajištěním dopravy cca 120 žáků ZŠ Dukelská s pedagogickým dohledem na slavnostní 
odpoledne oslavující 20 let od založení Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které se koná 
dne 13.5.2010 na stadionu Juliska TJ Dukly v Praze. 
Dopravu zajistí dopravní společnost ČSAD STTRANS a.s. Cena za přepravu činí 26 400 Kč 
včetně DPH. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu. 
 
6. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí  v rámci veřejně prospěšné služby a 
poskytnutí příspěvku Úřadem práce Strakonice městu Strakonice 
Usnesení č. 4276/2010 (138/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí:  
s návrhem  Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšné služby a 
poskytnutím příspěvku na dobu od 17.5 2010 do 30.4.2011. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce Strakonice  
 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006       
Usnesení č. 4277/2010 (138/3) 
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) 1. května 2010 - živá hudba – koncert Parkán, Sokolovna Strakonice – pořádá p. Milan 
Krejčí, Katovice – od 22,00 do 03,00 hodin následujícího dne.  
b) období květen – září 2010 – živá hudba – koncert kapel, Podskalí – ostrov – pořádá p. 
Michal Polata, Strakonice. 
sobota 1. května 2010 – Čutací meruna, The Rivers, Mamuma: od  20,00 do 24,00 hod. 
sobota 8. května 2010 – Patheroye Roye, Formeláci, Bajadéra Joy, No Reply: od 20,00 do 
24,00 hod. 
sobota 22. května 2010 – VHS - Taneční zábava: od 21,00 do 01,00 hod. 
pátek 11. června 2010 – Oversight, Druhá strana, Abstinenční příznaky: od 20,00 do 24,00 
hod. 
sobota 19. června 2010 – Taneční zábava, Hrc Prc: od 21,00 do 01,00 hod. 
sobota 17. července 2010 – Letní festival hudby a zábavy – Čutací meruna, Větší neš menčí, 
Formeláci, No Reply, Morfium, Patheroye Roye: od 14,00 do 24,00 hod. 
středa 18. září 2010 – Good bye Summer V., Patheroye Roye, Formeláci 12° Bagpipers: od 
20,00 do 24,00 hod. 
c) 19. června 2010 – živá hudba – Oslava 50. výročí založení SPŠ - L band, Melody band, 
František Mareš, MěDK Strakonice – pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., 
Želivského 291, Strakonice – od 22,00 hod. do 02,00 hodin následujícího dne. 
 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce venkovního areálu MŠ 
Stavbařů“                    
Usnesení č. 4278/2010 (138/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy reg. č. 09/008/41200/160/001497 o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR na projekt s názvem „Rekonstrukce venkovního areálu Mateřské školy 
Stavbařů“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce 
grantu) a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále 
jen poskytovatel grantu). Výše dotace je 1.472.047,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
9. Projekt s názvem „Odpočinková zóna Virt“ – spolufinancování projektu z prostředků 
města  
Usnesení č. 4279/2010 (138/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Odpočinková zóna Virt“ v rámci 
Opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, Osy IV 
– LEADER, v souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko, o.s. „Cesty od kořenů k vizi“  
II. Souhlasí  
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování 
realizace projektu „Odpočinková zóna Virt“. 
 
10. Veřejné provozování hudebních děl – Ohňostroj 2010  
Usnesení č. 4280/2010 (138/12) 
Rada města po projednání 
I.  Revokuje 
usnesení č. 3944/2010 ze dne 13. ledna 2010. 
II. 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 194,- Kč (včetně 
DPH). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
11. Projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu 
z rozpočtu města Strakonice             
Usnesení č. 4281/2010 (138/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu Strakonice – 1. fáze“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast 
podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 113.555.621,- 
Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 111.603.120,- Kč) 
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II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 64% z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 71.425.997,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši 
minimálně 1.952.501,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu Strakonice – 1. fáze“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 36% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 40.177.123,- Kč 
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Informace o realizaci majetku ČR - ÚZSVM – převod pozemků p.č. st. 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485 a p.č. 393/1, vše  v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 4282/2010 (138/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s převodem pozemků p.č.st. 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, vše  
v k.ú. Strakonice z ČR -ÚZSVM do vlastnictví soukromých osob. 
II. Nesouhlasí  
s převodem pozemku p.č. 393/1 v k.ú. Strakonice z ČR - ÚZSVM do vlastnictví soukromých 
osob, kromě části mezi bytovými domy č.p. 926 -  933, 945 a  946 v ul. Mírová a budoucí 
cyklostezkou v ul. Mírová o výměře cca 700 m2 (rozšíření stávajícího chodníku v ul. Mírová 
– budoucí cyklostezka).    
 
1) Společenství vlastníků pro dům čp. 90 ve Strakonicích, ul. Na Ohradě 90, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru - žádost o prodej části pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 4283/2010 (138/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem částí pozemků p.č. 679/18 a p.č. 679/2  v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 2 m2, za účelem umístění základů závěsných lodžií.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pronájmem částí pozemků p.č. 679/18 a p.č. 679/2 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 2 m2, za účelem umístění základů závěsných lodžií, za cenu 20,- 
Kč/m2/rok, se  Společenstvím vlastníků pro dům čp. 90 ve Strakonicích, Na Ohradě 90, 
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 částí pozemků p.č. 679/18 a p.č. 679/2 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 2 m2, za účelem  umístění základů závěsných lodžií.  
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o prodeji částí pozemků p.č. 679/18 a p.č. 679/2 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 2 m2, za účelem umístění základů závěsných lodžií, za cenu 250,- 
Kč/m2, se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 90 ve Strakonicích, Na Ohradě 90, 
Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
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III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Pozemek pod bytovým domem čp. 1064 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 4284/2010 (138/5a) 
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 2424/15480 na pozemku parc.č. st. 2106 v kat. území 
Strakonice za úplatu 988,- Kč ročně. 
II. Souhlasí 
s uhrazením náhrady za bezesmluvní užívání výše uvedeného id.podílu na pozemku pouze za 
období od 9.3.2008 do posledního dne před sjednaným obdobím nájemní smlouvy za úhradu 
stanovenou podle výměrů MF ČR platných pro dané období  (pro rok 2008 až 2010 je 
stanoveno  20,- Kč/m2 / rok).   
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem id. podílu ve výši 2424/15480 na pozemku parc.č. st. 21069 v kat. území 
Strakonice za kupní cenu v místě a čase obvyklou v souladu se Zásadami o oceňování 
majetku státu. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
3) Jarmila Roučková, Strakonice – žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví 
Usnesení č. 4285/2010 (138/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 18 o velikosti 2+1 v domě č.p. 1064, ul. Mlýnská, 
Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. 
č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Jarmile Roučkové, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. Kupující rovněž hradí náklady na znalecký posudek.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Prodej bytových jednotek v domě č.p. 988 v ul. Ellerova jednotlivým nájemcům 
Usnesení č. 4286/2010 (138/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem bytových jednotek níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek 
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.  
Ellerova 988 
stav. parcela č. 2013 o výměře 544 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy :2.770,-Kč 
 

 nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

 Václav Kubík 3+1 107,20 
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 Petr a Markéta Šitnerovi 1+1 58,16 
 Hana Koštová 1+1 48,20 
 Věra Kiliánová 1+0 24,00 
 Radek Zušťák 1+1 48,20 
 Petra a Petr Kašpírkovi 1+1 48,20 
 Petruška Friedová 1+1 48,20 
 Štěpánka Jírovcová 1+1 58,16 
 Hana Předotová 1+1 48,20 
 Ivana Veselá 1+1 64,23 
 Božena Zámečníková 1+0 24,00 
 Ondřej Bartáček 1+1 48,20 
 Milan a Jana Kosovi 1+1 48,20 
 Jitka Tesárková 1+1 48,20 
 Anna Koubová 1+1 48,20 
 Janette a Pavel Goralovi 1+1 48,20 
 Lucie Mrázová 1+1 48,20 
 Václav Kvasnička 1+0 24,00 
 Jaroslava Mrázová 1+1 48,20 
 Ivana Zemanová 1+1 48,20 
 Mária Poklopová 1+1 48,20 
 Ing. Pavel a Markéta 

Michálkovi 
1+1 58,16 

 Antonín Krejčí 1+1 48,20 
 Jiří Kubát 1+0 24,00 
 Šárka Pitulová 1+1 48,20 
 Vladimíra  Kocumová 1+1 48,20 
 Soňa Přibilová 1+1 48,28 
 Jana Hejlková 1+1 48,20 
 Božena Kunclová 1+1 48,20 
 Michaela Pešková 1+1 48,20 
 Helena Vorlíčková 1+1 48,20 
 Jaroslava Jedličková 1+1 58,16 
 Marie Vlková 1+0 24,00 
 Zdeňka Čechová 1+1 48,20 
 Eva Eberlová 1+1 48,20 
 Veronika Hendriksová 1+1 48,20 
 Michal a Hana Hrčkovi 2+0 48,20 
 KŘ Policie Jč kraje 1+1 48,20 
 Alena Capůrková 1+0 24,00 
 Karel a Andrea Pechovi 1+1 62,91 
 Pavlína Klimešová 1+1 58,16 
 Václav Rezek 1+1 48,31 
 Alena Vávrová 2+0 48,20 
 Aloisie Kopecká 1+1 48,28 

 
II. Pověřit  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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5) Manželé MVDr. Miroslav Soukup a Ing. Anna Soukupová, Strakonice – užívání 
pozemku p.č. 1577 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 4287/2010 (138/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 779/ZM/2009 ze dne 16.12.2009 týkající se Souhlasného prohlášení o 
bezplatném převodu pozemku p.č. 1577 o výměře 137 m2 v k.ú. Strakonice na manžele 
MVDr. Miroslava Soukupa a Ing. Annu Soukupovou, oba bytem Plánkova 587, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 
1577 o výměře 137 m2 v k.ú. Strakonice ve prospěch manželů MVDr. Miroslava Soukupa a 
Ing. Anny Soukupové, oba bytem Plánkova 587, Strakonice, a to formou notářského zápisu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného Souhlasného prohlášení sepsaného formou notářského 
zápisu.  
 
6) Manželé Eduard Švihovec a Miloslava Švihovcová, Strakonice – užívání pozemku p.č. 
584/1, částí pozemků p.č. 1280/1 a  p.č. 1277/2 vše  v  k.ú. Strakonice, obec Strakonice  
Usnesení č. 4288/2010 (138/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat část usnesení č. 780/ZM/2009 ze dne 16.12.2009 týkající se sepsáním Souhlasného 
prohlášení o bezplatném převodu pozemku p.č. 584/61 o výměře 105 m2 v k.ú. Strakonice na 
manžele Eduarda Švihovce a Miloslavu Švihovcovou, oba bytem Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 
584/61 o výměře 105 m2 v k.ú. Strakonice ve prospěch manželů Eduarda Švihovce a 
Miloslavy Švihovcové, oba bytem Plánkova 596, Strakonice, a to formou notářského zápisu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného Souhlasného prohlášení sepsaného formou notářského 
zápisu. 
 
1) Jana Ondrášková, Strakonice, Jiří Šmrha, Strakonice - žádost o prodej pozemku 
v lokalitě „Mušky“ 
Usnesení č. 4289/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře cca 1014 m2,  
přesná výměra  bude určena na základě geometrického plánu, evidenční číslo 8,  slečně Janě 
Ondráškové, Na Stráni 350, Strakonice a panu Jiřímu  Šmrhovi, Strakonice, za cenu  950,- 
Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní a následně kupní smlouvou (započít s výstavbu RD do 2 let od podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat).  
 
2) Bc. Gabriela Vlčková, Strakonice -  žádost o prodej pozemku v lokalitě „Mušky“ 
Usnesení č. 4290/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře cca 791 m2,  
přesná výměra  bude určena na základě geometrického plánu, evidenční číslo 18,  slečně Bc. 
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Gabriele Vlčkové, Tržní 1151, Strakonice, za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby 
rodinného domu,  přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně 
kupní smlouvou  (započít s výstavbu RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat).   .  
 
3) Manželé Petr a Vladimíra Kubovi, Strakonice -  žádost o prodej pozemku v lokalitě 
„Mušky“ 
Usnesení č. 4291/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře cca 1748 m2,  
přesná výměra  bude určena na základě geometrického plánu, evidenční číslo 14,  manželům 
Petru a Vladimíře Kubovým, Strakonice, za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného 
domu, přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní 
smlouvou (započít s výstavbu RD do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 
5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat). 
 
4) Pan František Kossúth ml., Heřmaň, České Budějovice 370 07 -  žádost  o prodej 
pozemku v lokalitě „Mušky“ 
Usnesení č. 4292/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře cca 627 m2,  
přesná výměra  bude určena na základě geometrického plánu, evidenční číslo 25,  panu 
Františkovi Kossúthovi ml., Heřmaň, České Budějovice 370 07, za cenu 950,- Kč/m2, za 
účelem výstavby rodinného domu,  přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní a následně kupní smlouvou  (započít s výstavbu RD do 2 let od podpisu smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat). 
 
5) Dodatek č.1 ke směnné smlouvě č. 08-487 mezi městem Strakonice a Jihočeským 
krajem  
Usnesení č. 4293/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 08-487, uzavřené mezi městem 
Strakonice a Jihočeským krajem, jehož předmětem je vypuštění čl. III. této smlouvy. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
6) Prodej bytové jednotky č. 032/87, ul. Na Ohradě, Strakonice II – 1+0, o výměře    
32,40 m2    
Usnesení č. 4294/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. 032/87 v domě č.p. 87 v ul. Na Ohradě, Strakonice II včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. Zdeňku Pichlíkovi,  
Mirotice, za  cenu  466.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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7) Ing. Milan a Dagmar Korcovi, Strakonice – nabídka nemovitosti ke koupi – uplatnění 
předkupního práva 
Usnesení č. 4295/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s uplatněním předkupního práva na koupi pozemku p.č. 191/31 v k.ú. Přední 
Ptákovice za navrhovanou cenu 170.000,- Kč za celý pozemek, od manželů Korcových,  
Strakonice. 
 
8) Pan Mario Vlček – směna pozemků v lokalitě Ostrov  
Usnesení č. 4296/2010 (138/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků  p.č. 80 o výměře cca 48 m2 a pozemku 
p.č. st. 278/1 o výměře 348 m2 s objektem čp. 327 (vlastnictví města Strakonice) za část 
pozemku  p.č. st. 279 o výměře cca 377 m2 a část pozemku p.č.  st. 179 o výměře cca 458 m2 
(vlastnictví pana Mária Vlčka), vše v k.ú. Strakonice. 
 

1) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Regenerace sídliště 1. 
Máje, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 4297/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Regenerace sídliště                  
1. Máje, Strakonice – I. etapa“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci 
těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 
Písek 

2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. EUROVIA CS, a.s., závod Č.Budějovice, Planá 72, 370 01 Č.Budějovice 
5. SILNICE KLATOVY, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Regenerace sídliště  
1. Máje, Strakonice – I etapa“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen  Václav Šrámek 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Marie Žiláková 

IV. Ukládá 
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vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Marie Šmolíková, Strakonice – žádost o uzavření   Smlouvy  o nájmu bytu na dobu 
neurčitou 
Usnesení č. 4298/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 4239/2010 ze dne 14.4.2010. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s paní Marií Šmolíkovou, Strakonice 
na bytovou jednotku č. 024 v domě č.p. 1126, ul. Čelakovského, Strakonice I. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Hrad Strakonice – oprava garáží  na III. nádvoří 
Usnesení č. 4299/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky „ Hrad Strakonice – oprava garáží  na III. 
nádvoří“. 
společnosti Jihospol , Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s. Písecká 893 , Strakonice 
za cenu 1 578 368,-Kč vč .DPH s termínem  dokončení do 30.6.2010. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
                                                                                                                      
3) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 439/12 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním plynové 
přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 1371/30 v k.ú. 
Strakonice 
Žadatel: Ing. Miroslav Ině, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4300/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/12 v                 
k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním plynové přípojky pro novostavbu rodinného 
domu na pozemku  p.č. dle KN 1371/30 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o souhlas s uložením teplovodu na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1560, p.č. dle KN 1371/1, a p.č. dle KN 1385 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti 
s přípravou a realizací stavby „ZTV za Stínadly, Strakonice“ 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice.  
Usnesení č. 4301/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodu na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1560, p.č. dle 
KN 1371/1 a p.č. dle KN 1385 vše v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou a realizací 
stavby „ZTV za Stínadly, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
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s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o souhlas s uložením kanalizačního a vodovodního potrubí na pozemcích  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1371/1, a p.č. dle KN 1385 a p.č. dle KN 
1371/112 vše v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou a realizací stavby „ZTV za 
Stínadly, Strakonice“.  
Žadatel: PJ DEVELOP a.s., Lannova tř. 136, 370 01 České Budějovice  
Usnesení č. 4302/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kanalizačního a vodovodního potrubí na pozemcích  v majetku města Strakonice               
p.č. dle KN 1371/1, p.č. dle KN 1385 a p.č. dle KN 1371/112,  vše v k.ú. Strakonice   
v souvislosti s přípravou a realizací stavby „ZTV za Stínadly, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Smlouva o přeložce zařízení   distribuční soustavy E.ON. č. Z101011463  ,, Strakonice  
- U Markéty – přeložka VN a NN“  
Usnesení č. 4303/2010 (138/5c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101011463 ,, Strakonice - 
U Markéty – přeložka VN a NN“ se společností  E.ON Česká republika, a. s.  
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s přeložkou zařízení distribuční soustavy 
ve výši 444.230,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13. Projekt „Volyňská cyklocesta“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí 
projektu z rozpočtu města 
Usnesení č. 4304/2010 (138/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Volyňská cyklocesta“ a předložení žádosti o podporu projektu do 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního 
ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 
2.405.000,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 2.405.000,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Volyňská cyklocesta“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 7,5% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 180.375,- Kč, . 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Volyňská cyklocesta“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 92,5%, 
tj. 2.224.625,- Kč 
 
14. Rozpočtová opatření č. 10 – 12 
Usnesení č. 4305/2010 (138/15) 
Rada města po projednání 
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I.  Schvaluje 
RO  č. 10  ve výši  84 000,- Kč  
Vybavení venkovního areálu MŠ U Parku, Strakonice – pískoviště, pergola (celkové náklady 
na projekt 184 000 Kč, dotace Jčk 100 000,- Kč, vlastní prostředky města 84 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „ZŠ F.L. 
Čelakovského – modernizace“, kde dojde na základě výběrového řízení k úspoře finančních 
prostředků. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit: 
RO č. 11 ve výši  338 000,- Kč 
Zastřešení vstupní terasy MŠ Čtyřlístek (celkové náklady na projekt 844 000 Kč, dotace Jčk 
506 000,- Kč, vlastní prostředky města 338 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „ZŠ F.L. 
Čelakovského – modernizace“, kde dojde na základě výběrového řízení k úspoře finančních 
prostředků. 
RO č. 12 ve výši  546 000,- Kč 
Hrad Strakonice – oprava západního průčelí objektu včetně dodávky vrat (celkové náklady na 
projekt 746 000 Kč, dotace Jčk 200 000,- Kč, vlastní prostředky města 546 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Revitalizace 
strakonického hradu“, kde dojde na základě výběrového řízení k úspoře finančních 
prostředků. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 10  provést a rozpočtová opatření  č. 11 - 12 
předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
15. Užití znaku města 
Usnesení č. 4306/2010 (138/16) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení 135. RM č. 4159/2010 ze dne 17. 3. 2010. 
II.  Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na všech propagačních předmětech a  materiálech POSM 
pivního speciálu Otavský zlatý. 
III. Souhlasí 
 s užitím znaku města Strakonice při registraci ochranné známky Otavský zlatý přihlašovateli 
– Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice. 
 
16. Rozpočtový výhled r. 2011 - 2012 
Usnesení č. 4307/2010 (138/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh Rozpočtového výhledu r. 2011- 2012 jako pomocný nástroj sloužící pro 
finanční plánování hospodaření města. 
 
17. Letní terasa u restaurace Hradní sklípek 
Usnesení č. 4308/2010 (138/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s celoročním užíváním dřevěné podlážky pod Rumpálem. 
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18. Mezikrajské biochemické dny Strakonice – užití znaku MIC 
Usnesení č. 4309/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku Městského informačního centra Strakonice u příležitosti konání odborné akce -  
XXVIII. Mezikrajské biochemické dny (20.-22.5 2010) na tisk sborníku s odborným 
programem. 
 
19. Víceúčelový sál na hradě – provoz a využití 
Usnesení č. 4310/2010  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provozu a využití  víceúčelového sálu na hradě. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                                         PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta                místostarostka                          
                                


