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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  12. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. února 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM :  

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 

 
Omluveni:  Ing. Vondrys - starosta 
 
Program: 
 
1. Návrh na  změnu jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice 
                     Usnesení č. 0265/2011 
2. Úprava a rozšíření ceníku za kopírovací službu kopií formátu A4 a A3 v černém  a barevném tisku 
provedenou zaměstnanci MěÚ Strakonice a zavedení nové ceny a služby na vyhotovení CD nebo DVD a 
úprava pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
                             Usnesení č. 0266/2011 
3. MěÚSS -  ubytování v AD 
                             Usnesení č. 0267/2011 
4. TS – ceník prací a služeb 
                             Usnesení č. 0268/2011 
5. Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – výběr vhodné varianty struktury výdajů 

        Usnesení č. 0269/2011 
6. II. závěrečná zpráva z aplikace modelu  CAF 

        Usnesení č. 0270/2011 
7. Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2011 
                             Usnesení č. 0271/2011 
8. Majetkové záležitosti 
        Usnesení č. 0272/2011 – 0290/2011           
8. Zápis z 1. jednání Komise školství 
                             Usnesení č. 0291/2011 
9. Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města  
                             Usnesení č. 0292/2011 
10. SVP Strakonice – žádost o finanční příspěvek na pronájem malé tělocvičny v ZŠ Dukelská 
                             Usnesení č. 0293/2011 
                             

         
Zahájení:  
12. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:45 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Návrh na  změnu jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice 
Usnesení č. 0265/2011 (12/1) 
Rada města po projednání 
I . Bere na vědomí   
předložený návrh na úpravu jednotlivých ustanovení jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice ze dne  
9.2.2011, předložený zastupiteli  za VPM, ODS a SV, podepsán Mgr. Břetislav Hrdlička 
II.  Doporučuje ZM   
schválit jednací řád v předloženém znění. 
 
2. Úprava a rozšíření ceníku za kopírovací službu kopií formátu A4 a A3 v černém  a barevném tisku 
provedenou zaměstnanci MěÚ Strakonice a zavedení nové ceny a služby na vyhotovení CD nebo DVD 
a úprava pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
Usnesení č. 0266/2011 (12/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úpravou a rozšířením ceníku za kopírovací službu kopií formátu A4 a A3 v černém a barevném tisku 
provedenou zaměstnanci MěÚ Strakonice a zavedením nové ceny a služby na vyhotovení CD nebo DVD 
dle přiložené Přílohy Směrnice MěÚ (původní ceník odsouhlasen usn. RM č. 1301/2003 ze dne 22.10.2003)    
II.  Souhlasí  
se změnou  části „Sazebníku“ v Pravidlech po poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. ve znění 
změn schválených usnesením rady č. 2210/2008  a to položky materiálové náklady, jejichž výše se mění  dle  
přílohy, bod 2.- Ceník kopírovacích služeb. 
III. Doporu čuje 
seznámit všechny zaměstnance s přílohou směrnice Městského úřadu Strakonice „Pravidla pro poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  v platném znění“. 
 
3. MěÚSS -  ubytování v AD 
Usnesení č. 0267/2011 (12/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Šárky Dorážkové v období od 10.2.2011 do 30.4.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 10.2.2011 do 30.4.2011  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
4. TS – ceník prací a služeb 
Usnesení č. 0268/2011 (12/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se sazbou 46,50,-Kč/km za speciální svozový vůz. 
 
5. Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – výb ěr vhodné varianty struktury 
výdajů 
Usnesení č. 0269/2011 (12/6) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
přípravu projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ a předložení žádosti o podporu 
do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a 
obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center  
II. Souhlasí 
s úpravou rozpočtu projektu, která reaguje na zveřejněnou Výzvu č. 13 k předkládání žádostí ROP NUTS II 
Jihozápad, kdy celkové výdaje projektu jsou ve výši 88.683.000,- Kč (celkové způsobilé výdaje projektu 
činí 38.929.260,- Kč, nezpůsobilé výdaje projektu činí 49.753.740,- Kč).  
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6. II. závěrečná zpráva z aplikace modelu  CAF 
Usnesení č. 0270/2011 (12/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
II. závěrečnou zprávu z aplikace modelu CAF, jehož druhé kolo na Městském úřadu Strakonice probíhalo 
od  března 2010 do  října 2010. 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit realizací 3. kola sebehodnocení CAF na úřadě. 
 
7. Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2011 
Usnesení č. 0271/2011 (12/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011, včetně informace o plnění předchozího Plánu 
zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2010. 
II. Ukládá 
koordinátorovi Zdravého města a MA 21 předložit radě města informaci o plnění Plánu zlepšování místní 
Agendy 21 za rok 2010 do konce února 2011. 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) Pozemek pod budoucí trafostanicí – připojení zahrádek V Lipkách  (část p.č. 469/4 k.ú. Nové 
Strakonice) 
Usnesení č. 0272/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 469/4 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Nové Strakonice, za 
účelem umístění trafostanice. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku parc. č. 469/4 o 146 m2 v kat. území Nové 
Strakonice. 
 
2) Souhlas s umístěním nové trafostanice – „Strakonice, V Lipkách – připojení zahrádek“  (část p.č. 
469/4 k.ú. Nové Strakonice) 
Usnesení č. 0273/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním stavby nové kioskové trafostanice na pozemek ve vlastnictví města parc.  č. 469/4  v kat. území 
Nové Strakonice dle připojeného situačního zákresu. Souhlas bude sloužit jako podklad pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 
Souhlas je podmíněn majetkoprávním dořešením užívání předmětného pozemku, tzn. uzavření nájemní 
smlouvy případně kupní smlouvy 
 
3) SRSoft spol. s r.o. – žádost o odkoupení pozemku u OD Labuť část parc. č. 726/17 v k.ú. Nové  
Strakonice 
Usnesení č. 0274/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice. 
 
4) Dům čp. 220,  ul. Tovární ve  Strakonicích 
Usnesení č. 0275/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem domu čp. 220 v ulici Tovární ve Strakonicích s přilehlými pozemky společnosti 
SETTIMO Development a.s., za jejich nabídkovou cenu ve výši 2.500.000,- Kč.   
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem domu čp. 220 v ulici Tovární ve Strakonicích s přilehlými pozemky panu Zdeňku 
Charvátovi za jeho nabídkovou cenu ve výši 2.700.000,- Kč.   
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s opětovným vyhlášením záměru na prodej domu čp. 220 v ulici Tovární v části obce Strakonice II 
na parc.č. st. 240,  parc.č. st. 240 o výměře 472 m2 a pozemky  v k.ú. Nové Strakonice pozemky parc.č. 
596/7 o výměře 285 m2, parc.č. 596/8 o výměře 538 m2 ,  parc.č. 596/9 o výměře 334 m2 ,  parc.č. 596/10 o 
výměře 278 m2 a parc.č. 596/11 o výměře 485 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice za minimální cenu 5 mil. Kč. 
 
5) Sallerova výstavba , spol. s r.o. – žádost o odkoupení pozemků parc. č. 384/1 a 384/8 v k.ú.  
Strakonice 
Žadatel: Sallerova výstavba , spol. s r.o. 
Usnesení č. 0276/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemků parc.č. 384/1 a č.384/8 v k.ú. Strakonice. 
 
6) Průmyslová zóna Jelenka – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 0277/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemků v průmyslové zóně Jelenka: části parc.č. 759/1 (po 
oddělení části parcely, o  kterou bude dle projektové dokumentace rozšířena přístupová komunikace, 
stávající výměra 31 955 m2 ), části parc.č. 759/4  o výměře cca 14000 m2 a parc.č. 761/1 o výměře 78 m2 , 
vše v k.ú. Strakonice. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 001, velikosti 1+1 v č.p. 427, ul.  Chelčického,  Strakonice I 
Usnesení č. 0278/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 129/2011 ze dne 5.1.2011 
II. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č.p. 427, ul. Chelčického přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 650.000,- Kč. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 

8) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 
1208/5, 2178“ 
Usnesení č. 0279/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 
1208/5, 2178“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. PRIMA  a.s. Raisova 1004, 386 47 Strakonice I 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice I 
5. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

II. Souhlasí  
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s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Miloš Haiser  
4. člen  Ing. Jan Blahout 
5 člen Ing. Ludvík Němejc 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Michal Bezpalec 
5. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 

9) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. na 
realizaci akce: „Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1“ 
Usnesení č. 0280/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady 
města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 
1428/1“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice I 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
4. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 
5. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
6.  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

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

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

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
11) Společenství pro dům čp. 850, ul. Žižkova, Strakonice – zřízení věcného břemene v souvislosti 
s prodejem pozemku parc.č. 582/5 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0281/2011 (12/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes celý pozemek parc.č. 582/5 v k.ú. 
Strakonice ve prospěch vlastníků garáží nacházejících se  na stavebních parcelách č. 1131/1, č. 1131/2, č. 
1131/3, č. 1131/4, č. 1131/5, č. 1131/6, vše v k.ú. Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje mezi městem 
Strakonice jako vlastníkem pozemku parc.č. 582/5 v k.ú. Strakonice a vlastníky garáží bezúplatně a na dobu 
neurčitou. Smlouva musí být realizována před podpisem Kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 582/5 
v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením a podpisem smlouvy o zřízení věcného břemena. 
 
2) Ing. Radek Boška,   Pivkovice - nabídka pozemku p.č. 447/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 11 
054 m2 

Usnesení č. 0282/2011 (12/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 447/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 11 054 m2.  
 
3) Výkup pozemků v souvislosti s  realizací stavby „Stavební úpravy na místních komunikacích, ul. 
Povážská a ul. Hraniční Strakonice“   
Usnesení č. 0283/2011 (12/3a) 
Rada města v souvislosti s  realizací  stavby „Stavební úpravy na místních komunikacích ul. Povážská a ul. 
Hraniční Strakonice“  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Strakonice a firmou Paltop, s.r.o., se  
sídlem  Povážská  523, 386 01  Strakonice,  týkající  se  výkupu  části   pozemku  p.č. 320/258 v k.ú. Přední 
Ptákovice o výměře cca 55 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a firmou Paltop, s.r.o., se sídlem Povážská 
523, 386 01 Strakonice, týkající se výkupu části pozemku p.č. 320/258 o výměře cca   55 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to  po dokončení stavby a zaměření geometrickým 
plánem. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Strakonice a firmou ČZ a.s. se 
sídlem Sluneční náměstí 2540/5, Praha 13, týkající se výkupu částí pozemků p.č. 320/80 o výměře cca 15 
m2 a p.č. 320/6 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a firmou ČZ a.s. se sídlem Sluneční náměstí 
2540/5, Praha 13, týkající se výkupu částí pozemků p.č. 320/80 o výměře cca 15 m2 a p.č. 320/6 o výměře 1 
m2 , vše v k.ú. Přední Ptákovice  za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to  po dokončení stavby a 
zaměření geometrickým plánem. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
4) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 , Nusle, - uzavření smlouvy o 
výpůjčce a kupní smlouvy v souvislosti s přípravou realizace stavby „Rekonstrukce Velké náměstí  
III. etapa“   
Usnesení č. 0284/2011 (12/3a) 
Rada města v souvislosti s  přípravou   realizace  stavby „Rekonstrukce Velké náměstí III. etapa“   
I. Souhlasí 
s   uzavřením  smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 po dobu 
realizace stavby „Rekonstrukce Velké náměstí III. etapa“ mezi městem Strakonice a ŘSD ČR,  Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, se závazkem obou smluvních stran, jehož předmětem je převod části tohoto 
pozemku  do majetku města Strakonice. K převodu dojde po dokončení stavby a zaměření geometrickým 
plánem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
Tento souhlas je podmíněn odsouhlasením výkupu předmětného pozemku Zastupitelstvem města 
Strakonice. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 od ŘSD ČR Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.po dokončení stavby 
„Rekonstrukce Velké náměstí III. etapa“. Přesná výměra bude stanovena  geometrickým plánem.  
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smluvy. 
 
5) Pozemkový fond ČR, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a,– bezúplatný převod pozemku 
p.č. 1394 v k.ú. Strakonice o výměře 85 m2 (případně jeho části o výměře cca 20 m2)  
Usnesení č. 0285/2011 (12/3a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1394 v k.ú. Strakonice o výměře 85 m2  (případně jeho 
části o výměře cca 20 m2, zasahující pod budoucí chodník )  z  Pozemkového fondu se sídlem 130 00 Praha 
3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
6) Bytová jednotka č. 018/1064, ul. Mlýnská, Strakonice I – 2+1, o výměře 57,90 m2    
Usnesení č. 0286/2011 (12/3a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 018/1064 v domě č.p. 1064 v ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Monice Chaloupkové, za  cenu 752.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0287/2011 (12/3a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
- kolotoč AP/0300 – poř. cena 56.772,72 Kč, r.poř. 2003 
- skluzavka AR/0100P – poř. cena  26.299,12 Kč,  r.poř.  2003 
- PC  2400/512/120 – poř. cena 39.045,- Kč, r.poř. 2004 
- PC 2400/256/4,3 – poř. cena 34.449,90 Kč, r.poř. 2000 
- tiskárna HP 2200 – poř. cena 40.549,15 Kč, r.poř. 2003 
- 3com hub dual – poř. cena  32.987,60 Kč, r.poř. 2000 
- sestava nábytku – poř. cena 22.196,- Kč, pořízena  před r. 2003  
- telefon Standard – poř. cena 30.760,- Kč, r.poř. 1995 
- fotoaparát OLYMPUS FC -  poř. cena 21.487,90 Kč, pořízen před r. 2003.   
 
8) Ing. Jaroslava Járová, Slaník, Strakonice – žádost o směnu bytů 
Usnesení č. 0288/2011 (12/3a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu bytových jednotek  č. 19 o velikosti 2+0 (výměra 45,2 m2) v domě 
č.p. 1247 ul. Obránců míru za bytovou jednotku č. 07 o velikosti 1+1 (výměra 41,70m2)  v domě č.p. 1226 
ul. Spojařů  
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 024, velikosti 3+1 v č.p. 1239, ul.  Mládežnická, Strakonice I 
Usnesení č. 0289/2011 (12/3b) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1 (79,00 m2), č.b. 024, v 6. patře domu č.p. 1239, ul. 
Mládežnická s paní Renátou Maříkovou, Strakonice, s cenovou nabídkou 111.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 0290/2011 (12/3b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 45, 387 
01 Volyně, výše nabídkové ceny je 482.129,- Kč bez DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 0291/2011 (12/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 17.2.2011. 
II. Souhlasí 
s vypracováním projektové dokumentace ke stavbě Rozšíření kapacity MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 
353 jako nejvhodnější varianty pro navýšení kapacity strakonických mateřských škol o cca 20 míst. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,-- Kč z  rozpočtu odboru ŠCR na tři místní kola a okresní kolo 
soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“ klubu Svazu civilní ochrany Strakonice, která se uskuteční 
v měsících dubnu až červnu r. 2011.  
 
10. Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města  
Usnesení č. 0292/2011 (12/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
delegovat zástupce města Strakonice na valné hromady právních subjektů, v nichž má město majetkovou 
účast, takto: 
          náhradník 
Recyklace odpadů a skládky a.s. starosta     místostarosta 
ODPADY PÍSEK s.r.o.    starosta     místostarosta 
Jihočeský vodárenský svaz   starosta     místostarosta 
E.ON - JČP a.s.    starosta     místostarosta 
E.ON - JČE a.s.    starosta     místostarosta 
II. Navrhuje ZM 
delegovat zástupce města Strakonice do právních subjektů, v nichž má město majetkovou účast, a to: 
Recyklace odpadů a skládky a.s. představenstvo    PhDr.  Ivana Říhová   
     dozorčí rada     Mgr. Emanuel Pavelka 
Zástupci dle bodu I. a II. jsou delegování a navržení na celou dobu volebního období 2011 – 2014, 
nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak.         
 
10. SVP Strakonice – žádost o finanční příspěvek na pronájem malé tělocvičny v ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 0293/2011 (12/11) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 840,-- Kč z rozpočtu odboru školství a CR Středisku výchovné 
péče Strakonice, Ellerova 160 na pronájem tělocvičny Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro 
tělovýchovné  a koordinační aktivity konané v období od 7.3. – 31.5.2011.  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                      PhDr. Ivana Říhová                 
  místostarosta                  místostarostka 


