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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  11. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. února 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM :  

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

 
 
Program: 
 
1. Návrh úpravy výše odměn neuvolněným členům ZM 

        Usnesení č. 0233/2011 
2. Návrh  odměn členům výborů a komisí za rok 2010 

        Usnesení č. 0234/2011 
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2011 o provedení speciální ochranné deratizace. 

        Usnesení č. 0235/2011 
4. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   

        Usnesení č. 0236/2011 
5. Změna velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dražejov 

        Usnesení č. 0237/2011 
6. MěÚSS:  A/Ubytování v AD 

        Usnesení č. 0238/2011 
  B/Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 0239/2011 
C/ Souhlas s přijetím daru 

                                                   Usnesení č. 0240/2011 
7. Záštita starosty města  - III. ročník celostátní soutěže Mladý Demosthenes      
                            Usnesení č. 0241/2011 
8. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 0242/2011 – 0264/2011             
                               

 
          

 
 
         

Zahájení:  
11. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:38 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Návrh úpravy výše odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 0233/2011 (11/1) 
Rada města po projednání 
I. Navrhuje ZM 
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. n, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 ze dne 7.12.2010 o 
odměnách za výkon funkce členů ZM 
s platností od  1.1.2011   
členům ZM                                                           ve výši    827,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 423,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 233,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 1 910,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM  
schválit neuvolněným členům RM a ZM a neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM,  komisí RM měsíční odměnu podle funkce. za kterou lze 
poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 1.1.2011. V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne 
se jim pouze jedna odměna a to ta nejvyšší. 
 
2. Návrh  odměn členům výborů a komisí za rok 2010 
Usnesení č. 0234/2011 (11/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno u) pro členy výborů a § 84 odst. 4 pro členy 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na jednání výboru a 
komise v roce 2010. 
 
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2011 o provedení speciální ochranné deratizace. 
Usnesení č. 0235/2011 (11/3) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2011, o provedení speciální ochranné deratizace, 
která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území města Strakonice.  
II. Ukládá 
odboru životního prostředí předložit vyhlášku k projednání  Zastupitelstvu  Města Strakonice. 
 
4. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 0236/2011 (11/4, 11/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
A/ s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo B23 v Domově s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice paní Jeně Gorčíkové, bytem Máchova 901, Strakonice. 
B/ s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 021 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, 
paní Marii Mikešové, bytem Arch. Dubského 387, Strakonice. 
C/ s přidělení bytu o velikosti 1+0, číslo 017 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, 
paní Evě Zachové, bytem B. Němcové 428, Strakonice. 
II. Ruší  
usnesení č.0150/2011 ze dne 19. ledna 2011 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení 
 
5. Změna velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dražejov 
Usnesení č. 0237/2011 (11/7) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se změnou velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dražejov a to s odstoupením dosavadního velitele 
Rudolfa Nováčka a jmenováním pana Josefa Štěflíčka do této funkce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem odvolání p. Rudolfa Nováčka a jmenování p. Josefa Šteflíčka.  
 
7. MěÚSS:   
A/Ubytování v AD 
Usnesení č. 0238/2011 (11/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Farkaše v období od 7.2.2011 do 30.4.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Tyburcové v období od 7.2.2011 do 30.4.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 7.2.2011 do 30.4.2011  
  
B/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0239/2011 (11/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Anny Kallové,  paní Jany Červíčkové, pana Zdeňka 
Siváka, paní Žanety Ferencové, paní Jany Zábranské na dobu určitou od 1.3. do 30.4.2011 
II. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Miroslava Bečváře na dobu určitou od 1.3. do 
30.4.2011 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  od 
1.3. do 30.4.2011 
IV. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
C/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0240/2011 (11/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 26068273. 
Předmětem daru jsou 3 sudy piva pro klienty Domovů pro seniory Lidická a Rybniční a DPS k Masopustu – 
maškarní rej ve výši 4.335,- Kč  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace  
 

7. Záštita starosty města  - III. ročník celostátní soutěže Mladý Demosthenes      
Usnesení č. 0241/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad regionálním postupovým kolem III. ročníku celostátní 
soutěže Mladý Demosthenes, určené žákům II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky mimo režim zák. 137/2006 Sb. na realizaci 
akce: „Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice“ 
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Usnesení č. 0242/2011 (11/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky mimo režim zák. 137/2006 Sb. v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady 
města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 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. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
5. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
6. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Připomínka k novému územnímu plánu 
Usnesení č. 0243/2011 (11/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uplatněním připomínky k novému územnímu plánu spočívající v tom, aby následující pozemky: 
1) Střela – okolí  kapličky, špýcharu   - p.č. 598/5, p.č. 606/4 k.ú. Střela 
2) Hajská - klubovna – p.č. 117/1 k.ú. Hajská 
3) prostor u náhonu p.č. 100/1, p.č. 100/3 k.ú. Strakonice 
4) u Pětikolského jezu –  obě strany – p.č. 7/2, p.č. 79/9 k.ú. Nové Strakonice, 
                                                             p.č.st. 383, p.č. 209/2 v k.ú. Strakonice 
5) Parčík (zelený pás) u ČZ a.s. – p.č. 601/4 k.ú. Nové Strakonice 
byly územním plánem určeny jako pozemky pro veřejné prostranství, ke kterým by obec s ohledem na ust. § 
101 stavebního zákona měla předkupní právo. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné připomínky 
   
1) Věra a Tomáš Policarovi, Strakonice – žádost o prodej, či zapůjčení  – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0244/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice. 
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II. Souhlasí 
s odstraněním stávajícího cihlového oplocení  na pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice a vybudování 
nového oplocení na pozemku p.č. 580/25 v k.ú. Strakonice a to na náklady žadatele. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
 
2) Tomáš a Eva Dunovský, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0245/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře cca 40 m2, nacházející se v ulici Lesní. 
 
3) Pavel  a  Karolína  Kovářovi,  Strakonice  –  žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0246/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 581/2 v k.ú. Strakonice nacházejícího se u bytového domu 
v Žižkově ulice čp. 840  vzhledem k tomu, že probíhá prodej bytových jednotek v předmětném 
domě.    
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence žadatelů o prodej 
 
5) Martin Vojta, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru + prodej pozemku  
Usnesení č. 0247/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 789/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 
m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 789/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 m2  panu Martinu Vojtovi, 
Lidická 619, Strakonice , za cenu 260,- Kč/m2 , pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Manželé Jiří a Věra  Koštýřovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
Usnesení č. 0248/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části  pozemku p.č. 386/1 , dle nového GP p.č. 386/6, v k.ú. Přední 
Ptákovice o výměře cca 50 m2 , za účelem přisloučení pozemku k nemovitosti žadatelů 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části  pozemku p.č. 386/1 , dle nového GP p.č. 386/6, v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
cca 50 m2 manželům Jiřímu a Věře Koštýřovým, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2 , pokud se v zákonné 
lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce, formou splátkového kalendáře.  
Samotný prodej bude vyřešen poté, co dojde k prodeji části pozemku p.č. 384/9, přináležící k pozemku p.č. 
320/99, vše v k.ú. Přední Ptákovice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
7) Anna Rajnochová, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 0249/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře  822 m2 v k.ú. Strakonice paní Anně Rajnochové, 
Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 , přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a po 
splnění podmínek SoSBK bude uzavřena kupní smlouva. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
8) ČESKÝ SVAZ CHOVATEL Ů, základní organizace, Strakonice, Podsrpenská 339 – žádost o 
prodej pozemku  
Usnesení č. 0250/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem  pozemků p.č. 79/3, 79/4, 79/5 o výměře  1.072 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice a pozemku p.č. 1120/8 o výměře 82 m2  v k.ú. Strakonice, Českému svazu chovatelů, 
základní organizace Strakonice.  
 
10) Anna Hejtmánková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0251/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit 
s  prodejem části pozemku p.č. 106/50 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 2,5 m2  paní Anně 
Hejtmánkové, Strakonice za  nabídnutou cenu 300,- Kč/m2.  Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, Strakonice - žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0252/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1320/4 o výměře cca 70 m2 – travnatá plocha  v k.ú. 
Strakonice – část rampy v ulici Bavorova, za cenu 500,- Kč/m2 společnosti ELKOST PLUS 
Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Ministerstvo obrany ČR – výkup pozemku p.č. 616/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 179 m2  
Usnesení č. 0253/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 616/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 179 m2 od Ministerstva obrany 
ČR. 
 
15) ČR – ÚZSVM -  bezúplatný převod podílu o velikosti 93/100 k pozemku p.č. st. 56/2 o výměře 359 
m2 a podílu o velikosti 93/100 k pozemku p.č. 601/3 o výměře 213 m2, vše v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 0254/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s bezúplatným převodem   podílu o velikosti 93/100 k pozemku p.č. st. 56/2 o výměře 359 m2 a 
podílu o velikosti 93/100 k pozemku  p.č. 601/3 o výměře 213 m2, vše v k.ú. Pracejovice, které se nachází 
ve správním území města Strakonice, na nichž má dojít k rekonstrukci úpravny vod Pracejovice, a které  
byly změnou č. 30 územního plánu sídelního útvaru Strakonice vymezeny jako veřejně prospěšná stavba,  
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z ČR ÚZSVM na město Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  
 
16) Jihočeský vodárenský svaz – souhlasné prohlášení o vydržení vlastnictví podílu o velikosti 93/100 
k budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 56/2 v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 0255/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se sepsáním souhlasného prohlášení formou notářského zápisu, jehož předmětem je  vydržení 
vlastnictví podílu o velikosti 93/100 k budově bez č.p./č.e. na pozemku  p.č. st. 56/2 o výměře 359 m2 v k.ú. 
Pracejovice s Jihočeským vodárenským svazem.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem souhlasného prohlášení formou notářského zápisu.  
 
17) Výkup a darování částí pozemků dotčených stavbou „Silnice III/02220 Starý Dražejov, průtah“   
Usnesení č. 0256/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s   uzavřením  smluv  o  smlouvách   budoucích  a  následně  po  ukončení  stavby a  zaměření 
geometrickým  plánem kupních smluv  na  výkup částí  pozemků  dotčených stavbou  „Silnice 
III/02220  Starý Dražejov  průtah“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací  a následně  po ukončení stavby a zaměření 
geometrickým plánem smlouvy  darovací mezi   Jihočeským   krajem  a  městem Strakonice, jejímž 
předmětem je  darování   části    pozemku p. č. 1326/2  o výměře  cca  3426 m2  v  k.ú.  Dražejov  u  
Strakonic městu Strakonice v souvislosti se stavbou  „Silnice III/02220  Starý Dražejov průtah“. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
18) Změna spoluvlastnických podílů v b.j. v domě č. 840 v ul. Žižkova, Strakonice I.  - uzavření 
dodatku ke smlouvě o výstavbě č. 2010 - 437 
Usnesení č. 0257/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o výstavbě č. 2010 – 437 s manželi Pavlem a Karolínou 
Kovářovými, jehož předmětem bude změna spoluvlastnických podílů ke společným částem domu č.p.840 
v ul. Žižkova a pozemku p.č.st. 1112 v k.ú. Strakonice (upřesnění výměry sklepů). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Prodej bytových jednotek v domě č.p. 840 v ul. Žižkova, Strakonice I jednotlivým nájemcům 
Usnesení č. 0258/2011 (11/6a) 
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. 
Žižkova 840 
stav. parcela č. 1112 o výměře 184 m2 v k.ú. Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy :2.710,-Kč 

b.j. nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Vlasta Kolářová 2+1 75,8 
2 Jaroslava Králová 2+1 76,0 
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3 Alois a Václava Jiříkovi 2+1 77,2 
4 Anna Váchová 2+1 75,5 

II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 

 

20) Radek Tomšovic, Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností 
Usnesení č. 0259/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu 
bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 24. 9. 1999 mezi městem Strakonice a paní Evou 
Merašickou, Strakonice I na pana Radka Tomšovice, Strakonice, na byt garsoniéra (výměra činí 52,85 m2 ), 
v ulici Tržní 786, Strakonice I. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
21) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0260/2011 (11/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku z MŠ Lidická 625, Strakonice  (odloučené pracoviště ŠJ 
Spojařů 1260): 
- elektrické vařidlo – stolička -  poř. cena 21 999,10 Kč, r.poř. 1999. 
 
1) Pan Vít Matas, Plzeň – žádost o umístění pamětní desky Aloise Křešničky na kulturní d ům ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 0261/2011 (11/6b) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s umístěním pamětní desky pana Aloise Křešničky o rozměrech 80 x 55 cm z umělého pískovce do prostoru 
kulturního domu č.p. 1266, ul. Kosmonautů ve Strakonicích (Mravenčí skála), kde bude po domu 
rekonstrukce kulturního domu č.p. 831, ul. Mírová ve Strakonicích umístěna loutková scéna. Po provedení 
rekonstrukce kulturního domu č.p. 831, ul. Mírová ve Strakonicích, bude deska umístěna na objekt 
kulturního domu, mezi vstup do malého loutkového sálu a okno nalevo od vstupu  (dle návrhu pana 
Matase). Umístění pamětní desky bude nutné konzultovat s projektantem zodpovědným za projekt 
rekonstrukce kulturního domu. 
 
1) Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice 
Usnesení č. 0262/2011 (11/6c) 
Rada města po projednání 
I. Zplnomocňuje 
pana Jiřího Urbánka, Hraniční 70, Strakonice, IČO: 73552771 a paní Gabrielu Fošumovou, Radčice 11, 
Vodňany, IČO: 76323722 k administraci výběrového řízení na akci: „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“ včetně zveřejnění na centrální adrese v Informačním systému veřejných zakázek.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem plné moci 
 
2) Pověření k podpisu „souhlasu s obsahem Veřejnoprávní smluv o umístění a povolení stavby 
rodinných domů v lokalitě Za Stínadly“ 
Usnesení č. 0263/2011 (11/6c) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním „souhlasu s obsahem Veřejnoprávních smluv o umístění a 
povolení stavby rodinných domů v lokalitě Za Stínadly“. 
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3) Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , č.p. 505  Strakonice  
Usnesení č. 0264/2011 (10/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zrušit podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , 
č.p. 505  Strakonice“. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel   
       starosta                    místostarosta 


