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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 
z 3. jednání Rady města Strakonice 

konaného 8. prosince 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec  
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Mgr. Cháberová, Ing. Vondrys  
    
Program: 
 
1. TS: A/ Bytové záležitosti        
                             Usnesení č. 0061/2010  
   B/ Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro r.2011  
                             Usnesení č. 0062/2010  
2. Rozpočtová   opatření   č.  96 - 99            
                                     Usnesení č. 0063/2010  
3. Klub důchodců ČZ a,s, - prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 v MěDK Strakonice 

        Usnesení č. 0064/2010 
4. Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 7 – navýšení počtu výtisků     

        Usnesení č. 0065/2010 
5. Finanční příspěvky na nájemné 2011         

        Usnesení č. 0066/2010 
6. MěÚSS – ubytování v AD       

        Usnesení č. 0067/2010 
7. Zabezpečení pohřbu paní Marie Andělové                   

        Usnesení č. 0068/2010 
8. Výstupy z Fóra zdravého města a další postup práce s těmito námět a  šeky navrženým organizacím 
                             Usnesení č. 0069/2010 
9. Majetkové záležitosti        
        Usnesení č. 0070/2010 – 0086/2010 
10. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců okresu 
Strakonice za rok 2010“  
                             Usnesení č. 0087/2010 
11. Návrh na členy výborů a komisí na volební období 2010 - 2014     

        Usnesení č. 0088/2010 
12. Zřízení komisí RM a jmenování jejích členů na volební období 2010 - 2014 

        Usnesení č. 0089/2010 
 
 
Zahájení:  
3. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:38 v kanceláři starosty. 
S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. TS:  
A/ Bytové záležitosti        
1.Revokace usnesení RM č. 3937/2010(129/4) – náhradní ubytování Maňasová Jaroslava,  Strakonice 
Usnesení č. 0061/2010 (3/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení č. 3937/2010(129/4) –náhradní ubytování pro p. Maňasovou a s přidělením  náhradního 
ubytování a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou v ulici Petra Bezruče 593/I v uvolněné bytové 
jednotce č. 001 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v suterénu domu pro p. Maňasovou Jaroslavu 
dosud bytem Nádražní 400/II, 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 ul. Petra Bezruče 593/I, Strakonice, tento předat paní Maňasové. 
       
B/ Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro r.2011     
Usnesení č. 0062/2010 (3/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozpočtem bytového fondu města Strakonice pro rok 2011 ve výši příjmy 18.600.000,-- Kč a výdaje 
10.868.000,-- Kč 
II. Souhlasí 
s plánem oprav a údržby bytového fondu pro rok 2011 ve výši 1.901.000,-- Kč 
 
2. Rozpočtová   opatření   č.  96 - 99          
Usnesení č. 0063/2010 (3/4, 3/4a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 96  ve výši   41 373,- Kč 
Dotace ze SR na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 
RO  č. 97  ve výši   250 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních v rámci majetkového odboru z položky výkupy pozemků na nutné opravy 
chodníků ve městě (ul. 5. května, ul. Bavorova a další). 
RO  č. 98  ve výši   250 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních v rámci majetkového odboru z položky pojištění majetku  na položku 
projekty, studie a analýzy (projektová dokumentace na most mezi ul. Na ostrově a Tržní, cyklostezka v ul. 
Prácheňská). 
RO  č. 99  ve výši   100 000,- Kč 
a)  Navýšení příspěvku na investice MěKS  ve výši   100 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky úroky z úvěru na koupi Pivovaru Strakonice, na 
zvýšení příspěvku na investice příspěvkové organizaci MěKS Strakonice na zřízení scény pro loutkové 
divadlo v kulturním zařízení U Mravenčí skály. 
b) Přesun z provozního příspěvku M ěKS na příspěvek na investice   ve výši  220 000,- Kč 
Jde o úhradu investičních výdajů na realizaci loutkové scény v kulturním zařízení U Mravenčí skály a 
montáž nových bezpečnostních dveří v Domě kultury. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 96 - 99  provést. 
 
3. Klub důchodců ČZ a,s, - prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 v MěDK 
Strakonice 
Usnesení č. 0064/2010 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 v MěDK každé první pondělí v měsíci v době 
od 14:00 – 15:30 a při pravidelném setkání „posezení seniorů“ v období od 1.1. – 30.4. a od 1.10. – 30.12. 
od 14:00 – 16:30. 
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4. Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 7 – navýšení počtu výtisků      
Usnesení č. 0065/2010 (3/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o zhotovení movité věci č. 01-009 – grafická úprava, sazba a tisk 
Zpravodaje města Strakonice ze dne 31. ledna 2001 mezi městem Strakonice (objednatel) a Irenou 
Kadečkovou (zhotovitel), jehož předmětem je zvýšení počtu výtisků 100 kusů, tj. na 10 200 kusů. Cena 
navýšení je stanovena maximálně do 37.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku v předloženém znění. 
 
5. Finanční příspěvky na nájemné 2011          
Usnesení č. 0066/2010 (3/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a 
dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2011: Basketbalovému klubu 
Strakonice, Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Cobře Ryu Strakonice, o. s.,  
DDM Strakonice – kroužku potápění, střeleckému kroužku, DDM Strakonice – Fbc Strakonice,  
HC Strakonice, o. s., SK Judo – 1990 Strakonice, Občanskému sdružení Karate Strakonice, Sportovnímu 
klubu policie Strakonice, TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu, oddílu házené, oddílu stolního tenisu, TJ 
Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů, oddílu volejbalu. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvek na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2011: Basketbalovému klubu Strakonice, Basket servisu Strakonice, s. r. o., Sportovnímu 
klubu Basketbal Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, HC Strakonice, o. s., Potápěčům 
Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – oddílu házené, TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů, oddílu 
nohejbalu, oddílu volejbalu. 
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a 
dorostu (v případě HC Strakonice, o.s., včetně juniorské kategorie) v roce 2011 DDM Strakonice – kroužku 
Mladých záchranářů.   
 
6. MěÚSS – ubytování v AD       
Usnesení č. 0067/2010 (3/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Šímové v období od 30.11.2010 do 28.2.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 30.11.2010 do 28.2.2011  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
7. Zabezpečení pohřbu paní Marie Andělové                  
Usnesení č. 0068/2010 (3/9) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s tím, aby namísto Města Strakonice vypravil Městys Katovice pohřeb zesnulé paní Marii Andělové, 
původně bytem Katovice. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem dohody  
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8. Výstupy z Fóra zdravého města a další postup práce s těmito námět a  šeky navrženým 
organizacím 
Usnesení č. 0069/2010 (3/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Výstupy z Fóra zdravého města 2010 vyjádřené pořadím prioritních námětů („10P“) a výsledky hlasování 
o šeku na 10.000 Kč. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku z kapitoly Zdravé město Strakonice následujícím organizacím: 
� Českému svazu ochránců přírody Strakonice na aktivitu „Mladý ochránce přírody“ ve výši 10.000 

Kč. 
� Mateřskému centru Beruška na aktivitu „Do nového roku bezpečně“ – propagace užívání reflexních 

prvků v dopravě u dětí nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč. 
� Organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA DUDÁK na aktivitu „Tajuplný 

hrad (soutěž o strakonickém hradu)“ nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve 
výši 2.000 Kč. 

� Sdružení pro zdravotně postižené Strakonice na aktivitu „Podpora půjčovny kompenzačních 
pomůcek“ nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 2.000 Kč.  

III. Ukládá  
koordinátorovi zdravého města předložit radě města přehled návrhů řešení námětů z Fóra zdravého města po 
jejich projednání na odborech města a v komisích rady a to do konce února 2011. 
 
9. Majetkové záležitosti  
 
1) Stánek „Prodejna ovoce a zeleniny“ pod nemocnicí 
Usnesení č. 0070/2010 (3/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o narovnání mezi panem Ivanem Brušákem a panem Václavem Brušákem  a městem 
Strakonice, jejímž předmětem je  shodné prohlášení o ukončení nájemního vztahu  k pozemku parc.č. st. 
4185 v k.ú. Strakonice (pozemek pod stavbou stánku „Prodejna ovoce a zeleniny pod nemocnicí“) 
založeného Smlouvou o nájmu  dne 5.1.1994  ke dni 31.8.2008 a dále  prohlášení, že všechny závazky 
vyplývající z tohoto nájemního vztahu  jsou mezi stranami zcela vypořádány.  
 
2) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 0071/2010 (3/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č. 06-451 uzavřené dne 27.10.2006 mezi městem Strakonice a spol. Ciao, 
cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Strakonice, Zámek čp. 1, jejímž předmětem je pronájem vývěsky č. 1 
v průjezdu před I. hradním nádvořím v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích a sice dohodou ke dni 
31.12.2010. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  dohody.  
 
1)  Stavba oplocení mezi pozemky p.č. 384/6 a p.č. 565/24 vše k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0072/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku 15.000,- Kč Janu a Jindřišce Brušákovým a Mgr. Jaroslavě Prokopové na 
vybudování oplocení mezi pozemkem  p.č. 384/6 v k.ú. Strakonice v jejich vlastnictví a pozemkem p.č. 
565/24 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice.  
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2) Smlouva o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene  a Smlouva  o zřízení věcného 
břemene na akci: „ SO451 Přeložka a ochrana kabelů Telefónica O2 – Zastávka Husova“ 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 
Zastoupena: Dušan Kubeš, Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0073/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přeložením telefonních kabelů v rámci stávajících pozemků v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 
575/4 a 576/5 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „Autobusová zastávka ulice Husova, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy budoucí  o zřízení věcného břemene na akci: „SO451 Přeložka a ochrana kabelů 
Telefónica O2 – Zastávka Husova“  na pozemcích v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 575/4 a 
576/5 v k.ú. Strakonice.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene na akci: „SO451 Přeložka a ochrana kabelů Telefónica 
O2 – Zastávka Husova“ na pozemcích v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 575/4 a 576/5 v k.ú. 
Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
3) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 749/1, 679/11, 726/19, 679/3, 679/10,  726/4, 726/18  
a 726/1, vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Optické propojení Holečkova – Na 
Ohradě ve Strakonicích“ 
Žadatel: GTS Czech s.r.o, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 
V zastoupení: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4 
Usnesení č. 0074/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 749/1, 679/11, 726/19, 679/3, 679/10,  726/4, 726/18  a 726/1 vše  v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Optické propojení Holečkova – Na Ohradě ve Strakonicích“.  
Souhlas je podmíněn:  
1)  Optický kabel bude uložen v souběhu (v jednom výkopu) s optickým kabelem fy. Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., jehož uložení bude realizováno v rámci akce:  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA 
I“ 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby 
a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 749/1, 679/11, 726/19, 679/3, 679/10,  726/4, 726/18  a 726/1 vše v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti se „Optické propojení Holečkova – Na Ohradě ve Strakonicích“.  
Souhlas je podmíněn:  
1)  Optický kabel bude uložen v souběhu (v jednom výkopu) s optickým kabelem fy. Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., jehož uložení bude realizováno v rámci akce:  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA 
I“ 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
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III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 749/1, 
679/11, 726/19, 679/3, 679/10,  726/4, 726/18  a 726/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou    
„Optické propojení Holečkova – Na Ohradě ve Strakonicích“, dle sazebníku. 
Souhlas je podmíněn:  
1)  Optický kabel bude uložen v souběhu (v jednom výkopu) s optickým kabelem fy. Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., jehož uložení bude realizováno v rámci akce:  „11010-022627; Strakonice, T-Mobile, STRA 
I“ 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě ve 
Strakonicích, jejímž stavebníkem je město Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
4) Uvolněná b. j. 1+kk, č.b. 008, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 0075/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+kk (57,91 m2), č.b. 008, v přízemí domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s paní Janou Francovou, Strakonice za předpokladu, že paní Francová bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
5) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018, Budovatelská 614, Strakonice 
Usnesení č. 0076/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (33,30 m2), č.b. 018, ve 2. patře domu č.p. 614, ul. 
Budovatelská s panem Václavem Rácem, Strakonice, za předpokladu, že budou uhrazeny pohledávky 
týkající se vyúčtování za rok 2009 v domě č.p. 767 ul. V Ráji, Strakonice, bytová jednotka č. 3, jejíž 
nájemcem je paní Věnceslava Pohlotková. Pan Václav Rác s rodinou zde bydlí.  
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
6) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008, Budovatelská 614, Strakonice 
Usnesení č. 0077/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (36,10 m2), č.b. 008, ve 2. patře domu č.p. 614, ul. 
Budovatelská s paní Brigitou Irdzovou, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
7) Uvolněná  b.j. 1+0, č.b. 004, Bažantnice  518 
8, Strakonice 
Usnesení č. 0078/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (43,40 m2), č.b. 004, v 1. patře domu č.p. 518, 
Bažantnice se slečnou Beátou Grundzovou, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
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8) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002, Nerudova 636, Strakonice 
Usnesení č. 0079/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m

2 
v domě č.p. 636 v ul. Nerudova o výměře 71,00 m

2
 o 

velikosti 2+1, č.b. 002. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného bytu“ dle 

pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m
2
  na úřední desce a ve Zpravodaji města 

Strakonice. 
 
9) Uvolněná b. j.  2+1, č.b. 018 v č.p. 1064, ul.  Mlýnská, Strakonice I 
Usnesení č. 0080/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 018, v domě č.p. 1064, ul. Mlýnská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 018/1064, ul. Mlýnská, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 700.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
10) Uvolněná b. j. 2+1, č. b. 006 v č.p. 789, ul.  Mikoláše Alše, Strakonice I 
Usnesení č. 0081/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 789, ul. Mikoláše Alše přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/789, ul. Mikoláše Alše, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 800.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
11) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 011 v č.p. 1232, ul.  Kosmonautů, Strakonice I 
Usnesení č. 0082/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 011, v domě č.p. 1232, ul. Kosmonautů přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 011/1232, ul. Kosmonautů, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 700.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
12) Žádost RNDr. Ladislava Havla, jednatele spol. Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o. se sídlem 
Strakonice, Zámek 1 
Usnesení č. 0083/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na prodloužení doby nájmu u smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 
77 m2 v objektu Zámku ve Strakonicích, jejichž nájemcem je Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem 
Zámek čp. 1 ve Strakonicích a sice na dobu neurčitou  
II. Souhlasí 
s uzavřením následujících dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám: 
a) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a spol. Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem 
Strakonice, Zámek 1 dne 16.12.1996, jehož předmětem budou následující změny: 
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- prodloužení doby nájmu u prostorů pronajatých v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích spol. Ciao .., 
cestovní kancelář, s.r.o. , konkrétně se jedná o prostory o výměře 77 m2, a sice na dobu neurčitou se 
zachováním 6-ti měsíční výpovědní lhůty, za podmínek uvedených v platné nájemní smlouvě a dodatcích 
k nájemní smlouvě, pokud se po dobu zveřejnění záměru nepřihlásí jiný žadatel 
- souhlas s uvedením sídla do písemností nově zakládané firmy Ciao Reality s.r.o., jejímž jednatelem bude 
RNDr. Havel a sice na adrese již pronajatých nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
- souhlas s podnájmem části pronajatých nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích třetí 
osobě a sice firmě Ciao Reality s.r.o. 
b) dodatek k nájemní smlouvě č. 07-457 uzavřené mezi městem a spol. Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se 
sídlem Strakonice, Zámek 1 dne 19.11.2007, jehož předmětem budou následující změny: 
- souhlas s uvedením sídla do písemností nově zakládané firmy Ciao Reality s.r.o., jejímž jednatelem bude 
RNDr. Havel a sice na adrese již pronajatých nebytových prostorů v objektu  
U Markéty 58 ve Strakonicích 
- souhlas s podnájmem části pronajatých nebytových prostorů v objektu U Markéty 58 ve Strakonicích třetí 
osobě a sice firmě Ciao Reality s.r.o. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných  dodatků. 
 
13) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0084/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, a.s., 
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, přičemž předmětem tohoto dodatku bude kromě navýšení ceny 
díla dle usnesení RM č. 4775/2010 ze dne 29.9.2010 (zastropení shozů na pivo 2 ks, poklopy a mřížky na 
shozy na uhlí – č.p. 148, 149, propojení šachty TST a.s. s kanalizační šachtou Š 1 a změna odpadkových 
košů) o 42.431,20 Kč včetně DPH, dle usnesení RM č. 4812/2010 ze dne 13.10.2010 (zajištění propojení 
stávající kanalizace v ul. Sokolovská s nově budovanou kanalizační šachtou Š 19 v ulici Lidická a výměna 
stávajícího poklopu do větrací šachty podzemních prostor v chodníku před č.p. 165) o 288.876,35 Kč včetně 
DPH a dle usnesení RM č. 4887/2010 ze dne 10.11.2010 (ochranné koše na kmeny stromů - ZL 20, 
příplatek za kladení chodníkové mozaiky v ulici Lidická ve 2 barvách s vytvořením vzorů, bordur, dle 
upřesněného návrhu - ZL 21, rozšíření plochy asfaltového koberce u křižovatky u Hvězdy - ZL 22, 
prezentace obrysu Pražské brány městského opevnění v dlažbě - ZL 23) o 360.151,06 Kč včetně DPH 
následující: 
- prodloužení termínu realizace fáze C stavby do 31.12.2010 za podmínky zprůjezdnění ulice Lidická do 
18.12.2010 
- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: vyznačení přechodu pro chodce u Fontány dlažbou bílé barvy 
SO 101 (ZL 24), změna provedené kanalizace v ulici Sokolovská (ZL 25) a úprava vjezdu před č.p. 980 
v ul. Sokolovská dle dodatečných požadavků (ZL 26) o částku 310.201,36 Kč bez DPH, tzn. 372.241,63 Kč 
včetně DPH 20 %. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 

 
14) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 0085/2010 (3/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 01-247 uzavřené dne 20.9.2001 mezi městem a Českou tábornickou unií, 
Jihočeská oblast, Tábornický klub Podskalí, Strakonice na pronájem chaty na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 
m2, a sice dohodou ke dni 31.12.2010. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.   
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III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem chaty na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2, nacházející se v lokalitě  
Podskalí Strakonice. 
 
1)  Smlouva o poskytnutí dotace na  akci „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ realizovanou 
v rámci Programu 129 120 Mze 
Usnesení č. 0086/2010 (3/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 14 mil. Kč, z  toho v r. 2011 ve 
výši 1 mil. Kč, v  r. 2012 ve výši 6 mil. Kč a v r. 2013 ve výši 7 mil. Kč, na realizaci stavby: 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ s investorem stavby  Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 
8, Praha 5, PSČ 150 24, dle přílohy. Stavba bude realizována v  rámci Programu 129 120 Ministerstva 
zemědělství. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením předmětné smlouvy. 
 
10. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců 
okresu Strakonice za rok 2010“  
Usnesení č. 0087/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců okresu Strakonice 
za rok 2010“ dne 26.1.2010.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.064,- Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s 
pronájmem sálu v MěKS dne 26.1.2010 (14:00-22:00 hodin) u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnějších 
sportovců okresu Strakonice za rok 2010. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – kapitoly1333 – 
dopravní hřiště.  
 
12. Návrh na členy výborů a komisí na volební období 2010 - 2014    
Usnesení č. 0088/2010 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
návrh na členy výborů a komisí navrhovaný ODS Strakonice, Strakonickou Veřejností a Volbou pro město, 
podepsaný předsedou klubu zastupitelů ODSD p. Radkem Chvostou. 
II. Bere na vědomí 
návrh na členy výborů a komisí navrhovaný Strakonickou Veřejností, podepsaný Mgr. Břetislavem 
Hrdličkou. 
III. Bere na vědomí 
návrh na členy výborů a komisí navrhovaný Volbou pro město, podepsaný p. Josefem Štréblem 
 
13. Zřízení komisí RM a jmenování jejích členů na volební období 2010 - 2014 
Usnesení č. 0089/2010 
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
následující komise rady města: majetková komise, bytová komise, komise školství, komise pro sport, 
sociální komise, komise pro kulturu a cestovní ruch. 
II. Jmenuje 
předsedu a členy jednotlivých komisí takto: 
a) majetková komise – předseda: Ing. Ludvík Němejc, členové: Jaroslav Čermák, Ing.František Lebeda 
ml., Radoslava Novotná, Ing. Miloš Hynek, Ing. Jiří Jeníček, Jiří Urbánek, Mgr. Břetislav Hrdlička, Jan 
Pašava, Marek Fügner, Lukáš Houdek, Zbyněk Blatský, Václav Šrámek, Ing. Vlasta Pacourková  
b) bytová komise – předseda: Mgr. Ivana Parkosová, Jaroslava Fornbaumová, Eva Nová, PhDr. Ivana 
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Říhová, Zdeňka Tomšovicová, Zbyněk Blatský, Mgr. Martina Košťálová  
c) komise školství – předseda: Mgr. Miroslav Hlava, členové: Mgr. Radek Sosna, MUDr. Soňa  Pavlová, 
Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jaroslava Cháberová, Mgr. Václav Vlček, Miloslava Vozábalová, Mgr. Jaroslava 
Kolesová, Věra Maříková 
d) komise pro sport – předseda: Luboš Parkos, členové: Ing. Pavel Bublík, MVDr.Pavel Dušek, Mgr. Cyril 
Dušek, František Kouba, Jan Schneedorfer, Pavel Raba, MVDr. Miroslav Vondřička, Bc. Jitka Krýzová, 
Ing. Jan Žák, Mgr.Roman Heimlich, PaedDr. Pavel Kouba, Luděk Bastián, Václav Zábranský, Roman 
Marienka  
e) sociální komise – předseda: MUDr. Michal Pelíšek, členové: Drahuška Kolářová, Helena Bartáčková, 
Helena Linhartová Mocová, Jana Tlachová, Milada Vlasáková, Miloslava Pašavová, Marie Brejchová, Ing. 
Karel Seknička 
f) komise pro kulturu a cestovní ruch - předseda: RNDr. Ladislav Havel, členové: Bc. Alena Barborková, 
PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Ivana Parkosová, Ing. Ivana Bambásková, Michal Šochman, Mgr. Josef Samec,  
Bc. Šárka Kůsová, Eva Dresslerová, Mgr. Iva Šrámková, Vladimíra Hradská, Heidrun Motlová, Pavel 
Soukup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                    PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                          místostarostka                        


