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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 144. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. června 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková,  Ing. Vlasák 
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Jana Michálková – zapisovatelka 

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka 

MUDr. Chod 
Mgr. Malotová – PR 

    
 
 

Program: 
 
1.Investiční záměr „Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě 
Strakonice“ – schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Strakonice a 
zajištění územní a stavební připravenosti.  
                    Usnesení č. 4457/2010 
2. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“- podání žádosti  a pověření k jednání se SFŽP 
ČR                                                                                                                          Usnesení č. 4458/2010 
3. Přidělení bytu v DPS                                                                                           
                    Usnesení č. 4459/2010  
4. Rozpočtová opatření č. 21 - 28                                                                           
                    Usnesení č. 4460/2010  
5. Projekt „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ - schválení zajištění finančního 
krytí  projektu z rozpočtu města Strakonice 
                     Usnesení č.4461/2010 
6. MěÚSS – ubytování v AD                                                                                   
                     Usnesení č.4462/2010 
7. Dodatek č. 7 – smlouva o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území města 
Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice                
                    Usnesení č. 4463/2010 
8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Intervenční program prevence kriminality 
města Strakonice“ 
                                                                                                                               Usnesení č. 4464/2010 
9. Přijetí peněžního daru                                                                                         

            Usnesení č. 4465/2010 
10. Komise pro sport                                                                                              
                    Usnesení č. 4466/2010 
11. Zápočet pohledávek města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - otavské ve věci Společného 
grantu                                                                                                                               Usnesení č. 4467/2010 
12. Nadační příspěvky ze Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské 
                                                                                                                               Usnesení č. 4468/2010 
13.Majetkové záležitosti                                                                       
                      Usnesení č. 4469/2010- 4505/2010 
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Zahájení:  
144. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:00 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Investiční záměr „Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě 
Strakonice“ –  schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Strakonice a 
zajištění územní a stavební připravenosti.  
Usnesení č. 4457/2010 (144/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s přímým zadáním firmě KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice, IČ : 
10312625, za účelem zpracování dokumentace k územnímu řízení a vypracování prováděcí projektové 
dokumentace včetně zajištění stavebního povolení pro výše uvedený investiční záměr města 
b) s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 
Strakonice, IČ 10312625, na  

- zpracování dokumentace k územnímu řízení včetně zajištění územního rozhodnutí stavby 
„Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Strakonice“ za cenu 
564 000,-Kč vč. 20 % DPH 

- vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a 
zajištění stavebního povolení pro stavbu „Kompostárna a nakládání s biologicky  
rozložitelnými  odpady  ve  městě Strakonice“ za cenu 828 000,-Kč vč. 20 % DPH 

II. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí spolupracovat s projektantem na projekční přípravě 
investičního záměru a připravit do 15.9.2010 žádost o dotaci do operačního programu Životní 
prostředí – prioritní osa 4.1   
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
2. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“- podání žádosti  a pověření k jednání se 
SFŽP ČR 
Usnesení č. 4458/2010 (144/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“ do 
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast 
podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny) 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“ do  
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast 
podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny) 
 
3. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č.4459 /2010 (144/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti  1+0, číslo 004 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281,Strakonice 
paní Jiřině Novotné, Strakonice  
II. Ukládá 
Sociálnímu odboru a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
4. Rozpočtová opatření č. 21 - 28 
Usnesení č. 4460/2010 (144/6) 
Rada města po projednání 
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I.  Neschvaluje 
RO  č. 21  ve výši  181 000,- Kč varianta b) 
Navýšení příspěvku MěKS Strakonice na úhradu havarijních oprav (dle žádosti).  
II. Doporu čuje 
příspěvkové organizaci MěKS Strakonice uhradit havarijní opravy z prostředků rezervního fondu 
organizace.  
III. Schvaluje 
RO  č. 22  ve výši  25 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK na projekt „Zlepšení stavu v garážích hasičské zbrojnice Strakonice“. 
RO  č. 23  ve výši  10 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na 
projekt „Národní šampionát mažoretek – Zemské finále“. 
RO  č. 24  ve výši  10 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na 
projekt „45. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice“. 
RO  č. 25  ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na 
projekt „Strakonický dudáček“. 
RO  č. 26  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, Strakonice na 
projekt „Rok 2010 – děti míří do knihovny“. 
RO  č. 27  ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční prostředky pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, Strakonice na realizaci 
projektů z programu Knihovna 21. století. 
RO  č. 28  ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční grant z JčK na realizaci projektu  „Pozvánka do Strakonic“. 
IV.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 21 - 28  provést. 
 
5. Projekt „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ - schválení zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 4461/2010 (144/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje     
kofinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Strakonice, Máj - I. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice v roce 2010 a to ve výši 30% z celkových nákladů projektu, které činí 4.417.800,-, tj. 
1.325.340,-. 
 
6. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 4462/2010 (144/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Makarové v období od 2.6. do 31.8.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Miroslava Procházky v období od 3.6. do 31.8.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 2.6. do 31.8.2010 (pí Makarová); na dobu od 3.6. do 31.8.2010 (p. Procházka)  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
7. Dodatek č. 7 – smlouva o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území 
města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice 
Usnesení č. 4463/2010 (144/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na 
území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 
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II. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2010 ve výši 34,79 Kč/km  
III. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2010 ve výši 4 521 165,- Kč za předpokladu ujetí 181 500 km pro 
potřeby města Strakonice 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě 
 
8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Intervenční program prevence kriminality 
města Strakonice“ 
Usnesení č. 4464/2010 (144/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace finanční dotace v rámci Programu prevence 
kriminality Jihočeského kraje v roce 2010 na projekt s názvem „Intervenční program prevence 
kriminality města Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen 
příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále 
jen poskytovatel grantu). Výše účelové dotace je 194.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Přijetí peněžního daru Šmidingerově knihovně 
Usnesení č. 4465/2010 (144/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
- aby Šmidingerova knihovna Strakonice přijala peněžní dar ve výši 5.000 Kč od firmy Jatky Hradský 
s.r.o. 
 
10. Komise pro sport 
Usnesení č. 4466/2010 (145/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 8. 6. 2010. 
II. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sporto-
vních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Otava Strakonice na uspořádání 
mistrovství ČR žactva ve vodním slalomu na Podskalí ve dnech 4.-5. 9. 2010.   
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Fezko Strakonice – oddílu 
plaveckých sportů na pokrytí nákladů při Czech Open na Plaveckém stadionu Strakonice ve dnech  29. 
7.-1. 8. 2010.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice na uspořádání 
Běhu městem dne 21. 8. 2010.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce TJ ČZ – Pospol Strakonice – oddílu nohejbalu na uspořádání turnaje trojic mužů 
v nohejbale v Habeši dne 3. 7. 2010.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ ČZ – Pospol Strakonice – oddílu nohejbalu na uspořádání turnaje trojic mužů 
v nohejbale v Habeši dne 28. 8. 2010.  
VII. Souhlasí 
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s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání souboru turnajů v házené pro mládež 
v Házenkářské hale Strakonice dne 26. 9. 2010. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sporto-
vních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Aeroklubu Strakonice, o. s., na 
uspořádání parasoutěže Strakonický bazén na strakonickém letišti a na Plaveckém stadionu Strakonice 
ve dnech 31. 7.-1. 8. 2010.    
 IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Aeroklubu Strakonice, o. s., na uspořádání 24. ročníku parasoutěže na ukončení sezony 
v soutěži v přesnosti přistání na strakonickém letišti ve dnech 24.-26. 9. 2010.    
 X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce TJ Dražejov na uspořádání Sportovního dětského dne ve sportovním areálu Na Virtě dne 
2. 7. 2010.   
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Dražejov na uspořádání fotbalových turnajů ve sportovním areálu Na Virtě dne 7. 8. 
2010 a ve dnech 21.-22. 8. 2010.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání přeboru jižních Čech družstev v baby tenise 
v areálu Tenisového klubu Strakonice, o. s., dne 12. 6. 2010.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání celostátního turnaje v baby tenise v areálu 
Tenisového klubu Strakonice, o. s., dne 10. 7. 2010.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání tenisového turnaje mladších žáků v areálu 
Tenisového klubu Strakonice, o. s., ve dnech 31. 7.-2. 8. 2010.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání celostátního tenisového turnaje starších žáků 
v areálu Tenisového klubu Strakonice, o. s., ve dnech 14.-16. 8. 2010.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce České tábornické unii, TK Podskalí Strakonice, na uspořádání oblastní tábornické 
školy na táborové základně ČTU Kadov u Blatné ve dnech 15.-29. 8. 2010.    
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SDH Strakonice I. na uspořádání 
hasičské soutěže O putovní pohár starosty města Strakonice v kategorii muži, ženy a veteráni  
na prostranství pod Hvězdou dne 4. 9. 2010.    
XVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Věře Vondráškové – VE MODEL na uspořádání VIP Tenis Cupu v areálu 
Tenisového kubu Strakonice, o. s., dne 17. 7. 2010.  
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu a na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých 
SK Strakonice 1908, s. r. o., od 1. 7. 2010 s podmínkou uhrazení veškerých závazů vůči STARZu 
Strakonice nejpozději do 30. 6. 2010.    
XX. Ukládá 
odboru rozvoje prověřit možnost dovybavení vybraných dětských hřišť košem, brankou a mobiliářem 
pro seniory.   
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11. Zápočet pohledávek města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - otavské ve věci Společného 
grantu 
Usnesení č. 4467/2010 (145/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s dojednáním dohody o vzájemného zápočtu pohledávek 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené dohody. 
 
12. Nadační příspěvky ze Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - 
Otavské 
Usnesení č. 4468/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise Společného grantu 
II. Souhlasí  
s přidělením nadačních příspěvků následujícím subjektům: 
� Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice,  projekt -  Dobrovolnictví k výchově dětí ve výši 

7.000 Kč. 
� Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, středisko služeb, projekt – 

NOVÁ ŠANCE - pro osobu se zdravotním postižením ve výši 15 000 Kč. 
� ORIN, o.s.,  projekt – Zdraví a radost pro každou generaci ve výši 14 500 Kč.  
� FOKUS Písek, o.s. Pobočka Strakonice,  projekt – Rozvoj kapacit neziskové organizace 

poskytující sociální služby pro duševně nemocné ve Strakonicích ve výši    15 500 Kč. 
� OS Prevent,  projekt -  Profesionalizací k efektivitě ve  výši 18 000 Kč. 
� Apoštolská církev, sbor bez hranic, ve Strakonicích (zastoupena klubem Mana), projekt-  

Rodiny v akci - Strakonice ve výši 5 600 Kč. 
� Občanské sdružení "Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice“, projekt - „ Táta dneska 

frčí" ve  výši  4 400 Kč. 
� Junák – svaz skautů a skautek ČR, střed. ŠVANDA DUDÁK Strakonice, projekt - „Skaut je 

IN“ ve  výši 10 000 Kč. 
III. navrhuje správní rad ě nadace 
podpořit navíc projekt HC Strakonice o.s., „Stavba a vybavení gymnastického salonku/posilovny“ 
nadačním příspěvkem ve výši 10.000 Kč.  
IV. Pověřuje 
Mgr. Michal Novotného informování správní rady nadace. 
 
13. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie pro č.p. 141 ul. Velké  náměstí Strakonice  
Usnesení č. 4469/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie pro obchodní dům Maják č.p. 141  ul. Velké 
náměstí ve Strakonicích s Teplárnou Strakonice a.s.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Karel Malý, Strakonice  - žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 4470/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
souhlasit s pronájmem části pozemku p.č. 310/1, p.č. 309/1 a p.č. 310/4 vše v k.ú. Strakonice                   
o výměře cca 850 m2 – lokalita Podskalí, panu Karlu Malýmu, Strakonice za účelem vybudování 
antukového hřiště., za poskytování  služeb , které spočívají v tom, že budoucí nájemce se zavazuje 
udržovat celoročně okolní pozemky – p.č. 309/1 o výměře 3275m2, p.č. 309/2 výměře  230 m2, p.č. 
310/1 o výměře cca 3139 m2, p.č.  796 o výměře 578 m2. Předpokládaný počet sečí  za rok  je 3x, 
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celkové náklady na sečení za sezónu činí 19.500,- Kč,  za podmínky kontroly prováděných prací TS 
Strakonice a odboru životního prostředí. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) DMP spol. s r.o., Pracejovice 63, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4471/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem  pozemku p.č. 251/12 o výměře 7.987m2, části pozemku                   
p.č. 251/11 o výměře cca 1.102 m2 a p.č. 262/3 o výměře cca  2.133 m2 , vše v k.ú. Střela, za účelem  
provozování zemědělské výroby. 
 
4) Pojištění majetku města Strakonice včetně odpovědnosti na dobu neurčitou od 1.1.2011 
Usnesení č. 4472/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
- zadat nadlimitní veřejnou zakázku na akci „Pojištění majetku města Strakonice ( i organizací městem 
zřizovaných) včetně odpovědnosti za škodu na dobu neurčitou od 1.1.2011“ v otevřeném řízení dle 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a její uveřejnění na centrální adrese 
- základní požadavky na uchazeče: 
a) předložit seznam 3 pojistných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, kdy úhrn 
       pojistných částek pojišťovaného majetku činí minimálně 3 mld.Kč v nových cenách 
b)  základní kapitál min.1 mld. Kč 
c) kancelář likvidátora ve Strakonicích 
- požadavky na pojistnou smlouvu: 
a)  pojištění na novou hodnotu 
b)  souhlas se sjednáním pojištění jako souboru (nemovitého majetku,movitého  majetku a zásob) 
c) souhlas s automatickým pojištěním nově nabytého majetku  
d) souhlas s automatickým zrušením pojištění vyřazeného majetku dnem vyřazení 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny následovně: 
1) výše nabídkové ceny 60 % 
2) výše poskytnutých limitů plnění 25 % 
3) operativní dostupnost a kvalita likvidační služby 15 % 
III. Jmenuje 
členy  komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jan Tůma 
3. člen  paní Marie Žiláková      
4. člen Ing. Jana Narovcová 
5. člen Ing. Jitka Šochmanová 
6. člen  Ing. Luděk Joza   
7. člen  Ing. Tatiana Šamanková 
náhradníky členů komise  pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová     
4. náhradník paní Jana Ouředníková 
5. náhradník paní Hana Vaňková 
6. náhradník Mgr. Marcela Křiváčková     
7.  náhradník paní Marie Šmídová                  
Hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit prostřednictví firmy Recte.cz  (mandátní smlouva uzavřena na 
základě usn. RM 4225/2010) plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky. 
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5.Otevřené výběrové řízení v souvislosti se zakázkou „Strakonický hrad – sanace podzemních 
prostor“ – podání námitek 
Usnesení č. 4473/2010 (144/4b) 
RM po projednání v souvislosti s otevřeným výběrovým řízením na dodavatele stavby: „Strakonický 
hrad – sanace podzemních prostor“ 
I. Bere na vědomí  
obsah podané námitky společnosti GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III., IČ: 
25671464, obdržené městem Strakonice dne 10.6.2010 a po přezkoumání podané námitky  
II. Potvrzuje  
rozhodnutí o vyloučení nabídky a trvá na usnesení RM č. 4382/2010 ze dne 26.května 2010 
III. Nevyhovuje 
podaným námitkám společnosti GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III., IČ: 
25671464, obdržené městem Strakonice dne 10.6.2010 
IV. Bere na vědomí  
obsah podané námitky sdružením „Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace strakonického 
podhradí“ , vedoucí účastník  ZNAKON, a.s., Sousedovice  44, 386 01  Strakonice, IČ : 26018055, 
obdržené městem Strakonice dne 10.6.2010 a po přezkoumání podané námitky  
V. Potvrzuje  
rozhodnutí o vyloučení nabídky a trvá na usnesení RM č. 4382/2010 ze dne 26.května 2010 
VI. Nevyhovuje 
podaným námitkám sdružení „Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace strakonického 
podhradí“ , vedoucí účastník  ZNAKON, a.s., Sousedovice  44, 386 01  Strakonice, IČ : 26018055, 
obdržené městem Strakonice dne 10.6.2010 
VII. Bere na vědomí  
obsah podané námitky společnosti DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ :  
25006096, obdržené městem Strakonice dne 11.6.2010 a po přezkoumání podané námitky  
VIII. Potvrzuje  
rozhodnutí o vyloučení nabídky a trvá na usnesení RM č. 4382/2010 ze dne 26.května 2010 
IX. Nevyhovuje 
podaným námitkám společnosti DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ :  25006096, 
obdržené městem Strakonice dne 11.6.2010  
X. Ukládá  
majetkovému odboru prostřednictvím firmy spol. LIMEX CB a.s zaslat písemné rozhodnutí o 
nevyhovění námitek. 
 
6) Přechod nájmu nebytových prostorů  
Usnesení č. 4474/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 97-006 ze dne 1.12.1997 uzavřené mezi městem 
Strakonice a p. Karlem Hoškem  – Pohřební ústav, Prof. Skupy 746, Strakonice,  jehož předmětem 
bude přechod nájmu nebytového prostoru z původního nájemce pana Karla Hoška – Pohřební ústav, 
Prof.  Skupy 746, Strakonice na syna zemřelého p. Karla Hoška, IČ 74173685, místo podnikání Prof. 
Skupy 746, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
7) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1302/6 
a 1302/3 vše   v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou „Dražejov – parc. č. 770/18 – 
kabel NN“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4475/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uložením kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1302/6 a p.č.dle KN 
1302/3, vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc. č. 770/18 – kabel 
NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1302/6 a p.č.dle KN 1302/3, vše  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, na akci: „Dražejov – parc. č. 770/18 – kabel NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1302/6 a p.č.dle KN 1302/3, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
na akci: „Dražejov – parc. č. 770/18 – kabel NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
8) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 19, 
333, 20/2, 332 a p.č. dle KN 20/3, 24/4 vše v k.ú. Hajská v souvislosti se stavbou „Hajská – parc. 
č. 24/2 – kabel NN“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4476/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 19, p.č.dle PK 333, p.č.dle 
PK 20/2, p.č.dle PK 332, p.č. dle KN 20/3 a p.č.dle KN 24/4, vše v k.ú. Hajská, v souvislosti se 
stavbou  „Hajská – parc. č. 24/2 – kabel NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 19, p.č. dle PK 333, p.č. dle PK 20/2, p.č. 
dle PK 332, p.č. dle KN 20/3 a p.č. dle KN 24/4, vše  v k.ú. Hajská, na akci: „Hajská – parc. č. 24/2 – 
kabel NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle PK 19, p.č. dle PK 333, p.č. dle PK 20/2, p.č. dle PK 332, p.č. dle 
KN 20/3 a p.č.dle KN 24/4, vše  v k.ú. Hajská, na akci: „Hajská – parc. č. 24/2 – kabel NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
9) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9  
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice, u mlékáren – kabel NN“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175, 386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro. 
Usnesení č. 4477/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1309/9 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice, u mlékáren – kabel NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9  v k.ú. Strakonice na akci: 
„Strakonice, u mlékáren – kabel NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9  v k.ú. Strakonice na akci: „Strakonice, u mlékáren – 
kabel NN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 



 10 

10) Žádost o povolení uložit kabel NN, osadit nový a vyměnit stávající  sloup venkovního vedení  
na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2  v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v souvislosti se stavbou „Dražejov – parc. č. st. 1 – úprava NN“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175,386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro 
Usnesení č. 4478/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN, osazením nového a výměnou stávajícího sloupu venkovního vedení na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1293/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se 
stavbou  „Dražejov – parc. č. st. 1 – úprava NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2  v k.ú. Dražejov u Strakonic  na 
akci: „Dražejov – parc. č. st. 1 – úprava NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2  v k.ú. Dražejov u Strakonic  na akci: „Dražejov – 
parc. č. st. 1 – úprava NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
11) Žádost o povolení uložit kabel VN a NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1272/15, 1274,1272/14, 1428/1, 424/3, 439/10, 472/14, 469/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou „Strakonice – Mezi lesy – rozšíření sítě“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175, 386 01 Strakonice – projektová 
kancelář elektro 
Usnesení č. 4479/2010 (144/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu VN a NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/15, p.č. dle 
KN 1274, p.č. dle KN 1272/14, p.č. dle KN 1428/1, p.č. dle KN 424/3, p.č. dle KN 439/10, p.č. dle 
KN 472/14, p.č. dle KN 469/2  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Mezi lesy 
– rozšíření sítě“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/15, p.č. dle KN 1274, p.č. dle KN 
1272/14, p.č. dle KN 1428/1, p.č. dle KN 424/3, p.č. dle KN 439/10, p.č. dle KN 472/14,   p.č. dle KN 
469/2  vše v k.ú. Strakonice na akci: „Strakonice – Mezi lesy – rozšíření sítě“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/15, p.č. dle KN 1274, p.č. dle KN 1272/14, p.č. dle KN 
1428/1, p.č. dle KN 424/3, p.č. dle KN 439/10, p.č. dle KN 472/14, p.č. dle KN 469/2  vše v k.ú. 
Strakonice na akci: „Strakonice – Mezi lesy – rozšíření sítě“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
1) Žádost p. Martina Hocha, bytem Dražejov   
Usnesení č. 4480/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s tím, aby objekt Myslivny v Novém Dražejově byl oplocen a tím byl znemožněn volný průchod a 
průjezd  kolem objektu a trvá na dodržování podmínky  nájemní smlouvy uzavřené mezi městem 
Strakonice a p. Martinem Hochem, bytem Dražejov dne 30.1.2009, uvedené v čl. IV. odst. 2h): 
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„nájemce se zavazuje umožnit volný průchod a průjezd v okolí objektu Myslivny, a to i v případě 
cyklostezky, jejíž vybudování je plánováno“. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vyzvat opětovně  nájemce objektu Myslivny v Novém Dražejově pana Martina 
Hocha, bytem Dražejov,  k odstranění oplocení u uvedeného objektu.  
 
2) Pronájem stánku v Rennerových sadech 
Usnesení č. 4481/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy nacházející se na pozemku p.č.st. 3528                 
v k.ú. Strakonice o výměře 21 m2 s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- JDK CZ s.r.o., se sídlem Přešťovice 139, 386 01 Strakonice, IČ: 281 20 027, zastoupená jednateli 
panem Jiřím Krásou, bytem Baarova 1051, Strakonice a p. Davidem Krásou, bytem Zátkovo nábř. 
449/9, České Budějovice, pronájem za účelem zřízení stánku s rychlým občerstvením zaměřeným na 
zdravou výživu se sortimentem: rozpečené bagety, zeleninové saláty, těstovinové saláty, nealko 
nápoje, nájemné ve výši 30.000,- Kč/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, do smlouvy bude zakotven závazek nájemce, že pokud se stane plátcem 
DPH, je povinen  oznámit tuto skutečnost pronajímateli a uzavřít dodatek ke  smlouvě  o nájmu, 
týkající se   zvýšení nájemného o DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 4482/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 

RM v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
– fáze A) ulice U Sv. Markéty, mezi městem Strakonice a zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 
10, 113 19 Praha 1, kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 45274924. Předčasné užívání bude do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději do 31.12.2011.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“  
 
4) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici 
Čelakovského“ 
Usnesení č. 4483/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 

RM v souvislosti se stavbou: „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici 
Čelakovského“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 
01 Česká Lípa, IČ: 25018094. Předčasné užívání bude do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději 
do 31.8.2010.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Revitalizace 
veřejných prostranství v ulici Čelakovského“  
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„P řední Ptákovice – Podsrpenská 90/13, 90/17, V.14.PF-4110-4105-222/1“ realizované na 
pozemku p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
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Usnesení č. 4484/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Přední 
Ptákovice – Podsrpenská 90/13, 90/17, V.14.PF-4110-4105-222/1“ realizované na pozemku p.č. dle 
KN 614/4 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„Strakonice – Švandy Dudáka 688, V.14.PF-4110-4109-358“ realizované na pozemku p.č. dle KN 
436/2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4485/2010 (144/4a) 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Strakonice – 
Švandy Dudáka 688, V.14.PF-4110-4109-358“ realizované na pozemku p.č. dle KN 436/2  v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví města Strakonice, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„P řední Ptákovice – Ptákovická 500, V.14.PF-4110-4105-156“ realizované na pozemku p.č. dle 
KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4486/2010 (144/4a) 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Přední 
Ptákovice – Ptákovická 500, V.14.PF-4110-4105-156“ realizované na pozemku p.č. dle KN 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„Strakonice – Jiráskova 64, V.14.PF-4110-4105-187“ realizované na pozemku p.č. dle KN 
765/102 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4487/2010 (144/4a) 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Strakonice – 
Jiráskova 64, V.14.PF-4110-4105-187“ realizované na pozemku p.č. dle KN 765/102                    
v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„P řední Ptákovice – Lesní 433, V.14.PF-4110-4105-106“ realizované na pozemku p.č. dle KN 
320/1 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
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Usnesení č. 4488/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Přední 
Ptákovice – Lesní 433, V.14.PF-4110-4105-106“ realizované na pozemku p.č. dle KN 320/1               
v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
845/4 a 843/3 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací stavby 
„Strakonice, HODEK spol. s.r.o. – kNN, FVE“                                     
Žadatel: HODEK spol. s.r.o. Seidlova 467, 142 00 Praha 4 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro 
Usnesení č. 4489/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení RM č 3984/2010 ze dne 27.1.2010 z důvodu nerealizování dohody o uložení 
inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 830/3 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 845/4 a 843/3 vše v k.ú. 
Strakonice ,  v souvislosti se stavbou „Strakonice, HODEK spol. s.r.o. – kNN, FVE“,  dle sazebníku.  
III. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Smlouva o věcném břemenu – uložení kanalizace 
Žadatel: Edita Klasová, Jindřich Klas, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4490/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vedení kanalizačního sběrače na pozemku p.č. dle 
KN 510/8 a 510/94 v kat.území  Nové  Strakonice. Pozemek v majetku žadatele: Edita Klasová, 
Jindřich Klas,  386 01 Strakonice.  Věcné břemeno spočívající v uložení, provozování, údržby a oprav 
zařízení stávající městské kanalizace - betonové potrubí se třemi revizními šachtami dle přílohy. 
II. Pověřuje 
starostu města k uzavření předmětné smlouvy. 

 
12) DDM Strakonice – žádost o souhlas s využitím venkovní plochy 
Usnesení č. 4491/2010 (144/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souvislosti s konáním Mistrovství  České republiky na autodráze s využíváním venkovních ploch 
v areálu čp.160 v Ellerově ulici ve Strakonicích ve dnech 2. – 3.7. 2010 . 
 
1) Marie Kalná, Strakonice I – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 4492/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována  
paní Marie Kalná. 

 
2) Milan Poisl, Strakonice II – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 4493/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
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informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidován pan 
Milan Poisl. 
 
3) Jiří Kubát, Strakonice – žádost o podnájem bytu pro pana Michala Lískovce 
Usnesení č. 4494/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 024 v domě č.p. 988, ul. Ellerova nájemce pana Jiřího 
Kubáta pro pana Michala Lískovce  na dobu od 28.6.2010 do 21. prosince 2010 s tím, že pokud budou 
plněny podmínky nájemní smlouvy, bude podnájem prodloužen 27.6.2011. Podnájem byl schválen na 
dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na 
náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
4) MUDr. Markéta Bartošková, Písek – žádost o výjimku ze Zásad hospodaření s byty  
Usnesení č. 4495/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005 a 25. 6. 2008 MUDr. Markétě Bartoškové, Písek. 
 
5) Petra Breiová (Česká), Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací 
bytovou jednotku 
Usnesení č. 4496/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 003, v ul. Stavbařů, č. p. 206, 
Strakonice II pro paní Petru Breiovou na dva roky, tedy do 31. 5. 2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 

 
6) Lenka Soukupová,  ul. Mírová, Strakonice I, 1+1 o výměře bytu 50,32 m2, Helena Nárovcová, 
bytem,Strakonice I, 3+1 o výměře bytu 77,40 m2 - žádost o schválení dohody o výměně bytů  
Usnesení č. 4497/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Lenka Soukupová, a Helena Nárovcová, za předpokladu, že paní  Nárovcová bude splňovat podmínky 
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. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka 1+1, č.b. 004, Velké nám. 49, Strakonice  
Usnesení č. 4498/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (60,80 m2), č.b. 004, v 2. patře domu č.p. 49/I 
Strakonice, ul. Velké náměstí  s p. Danielem Pačajem, Strakonice s tím, že uhradí veškeré pohledávky 
vůči městu Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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8) Uvolněná bytová jednotka 2+1, č.b. 006, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 4499/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (57,74 m2), č.b. 006, v přízemí domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s panem Tomášem Řehákem, Strakonice za předpokladu, že pan Řehák bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  

 
9) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 007, v č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 4500/2010 (145/1) 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (59,83 m2), č.b. 007, v přízemí domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s paní Veronikou Čínovcovou, Strakonice, za předpokladu, že paní Čínovcová bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  

 
10) Uvolněná b. j. 1+0, č. b. 011, v č. p. 799, ul. Husova, Strakonice I 
Usnesení č. 4501/2010 (145/1) 
RM po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 4325/2010 ze dne 5.5.2010 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+0 (32,37 m2), č. b. 011 v domě č. p.799, 
ul.Husova, Strakonice, s p. Miloslavem Vokatým, Strakonice a to za předpokladu, že bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Uvolněná b. j. 1+1, č. b. 007, v č. p. 808, ul. Zahradní, Strakonice I 
Usnesení č. 4502/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 4324/2010 ze dne 5.5.2010. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (53,05 m2), č. b. 007 v domě                   
č. p.808, ul.Zahradní, Strakonice, s Veronikou Dolejšovou,  Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Uvolněná bezbariérová bytová jednotka č. 004  v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, 
2+kk ( 57,50 m2 ) 
Miroslav Motejzík – žádost  o výpověď z bytu v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 4503/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít s manželi Horkými „Dohodu o ukončení nájemního poměru“ na               
b.j. 003, ul.P. Bezruče č.p. 593 a s paní Janou Horkou „Smlouvu  o nájmu bytu“ na bezbariérové b.j. 
2+kk, č.b. 004, ul. Leknínová, č.p. 1391 ve Strakonicích I za předpokladu, že bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody.  
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13) Žádost o slevu na nájemném  
Usnesení č. 4504/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím slevy na nájemném ze 2 vývěsek v průjezdu před I. hradním nádvořím objektu Zámku 
čp. 1 ve Strakonicích nájemci spol. Ciao …, cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Zámek čp. 1, 
Strakonice, na dobu 2 měsíců v celkové výši 700,- Kč.  
 
15) Změna dodavatele tepla pro vytápění  domu č.p.49 ul. Velké náměstí . 
Usnesení č. 4505/2010 (145/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vytápěním domu č.p. 49  ul. Velké náměstí  teplovodem z domovní výměníkové stanice umístěné v 
Pivovarském domě č.p. 47  ul. Velké náměstí . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Pavel Pavel  
       starosta          místostarosta 
                                                    
                               


