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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  37. jednání Rady města Strakonice 
konaného 26. října 2011 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členové RM 

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

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka 
Program: 
1. MěÚSS:  A/Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 1001/2011 
B/Ubytování v AD 

            Usnesení č. 1002/2011 
  C/Ukončení ubytování v AD 

            Usnesení č. 1003/2011 
D/Souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 1004/2011 
2. Užití znaku města 

            Usnesení č. 1005/2011 
3. Změna použití finančních prostředků 

            Usnesení č. 1006/2011 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 

            Usnesení č. 1007/2011 
5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel 

            Usnesení č. 1008/2011 
6. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace   

            Usnesení č. 1009/2011 
9. TS: A/Výměna stávajících oken za plastová v domě SVBJ s b.j. ve vlastnictví města  

            Usnesení č. 1010/2011 
         B/Bytové záležitosti 

            Usnesení č. 1011/2011 
10. Rozpočtová   opatření   č.  68  –  73 

            Usnesení č. 1012/2011 
11. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 1013/2011 – 1026/2011 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006       

            Usnesení č. 1027/2011 
13. Nákup mobilních nádob na zeleň – květníky na Velké nám. 

            Usnesení č. 1028/2011 
14. TJ ČZ Strakonice – oddíl házené – žádost o finanční příspěvek na pronájem sálu 

            Usnesení č. 1029/2011 
 
 
Zahájení:  
37. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin 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. MěÚSS:   
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1001/2011 (37/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, pana Zdeňka Siváka, paní 
Žanety Ferencové, paní Jany Zábranské, paní Šárky Dorážkové, paní Jany Tyburcové, pana 
Jana Farkaše,  paní Ivety Žigové na dobu určitou od 1.11. do 31.12.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.11. do 31.12.2011 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 

             
B/Ubytování v AD 
Usnesení č. 1002/2011 (37/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Milana Klášterky v období od 3.10.2011 do 31.12.2011 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jiřího Mazného v období od 6.10.2011 do 31.12.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Blanky Kudráčové v období od 7.10.2011 do 31.12.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 3.10.2011 do 31.12.2011 (p. Klášterka); na dobu od 6.10.2011 do 31.12.2011 (p. Mazný)  
a na dobu od 7.10.2011 do 31.12.2011 (pí Kudráčová)  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 

             
C/Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 1003/2011 (37/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Michaly Mižigárové, pana Viléma Čadka, pana Radka 
Dlouhého, pana Miloslava Červenky, pana Štěpána Maleče. 

             
D/Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 1004/2011 (37/13) 
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 pana Radana Strašila, 385 01 Vimperk, televizor Luxtronic a přijímač 
GS 1011 v celkové hodnotě 1.000,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace  

             
2. Užití znaku města 
Usnesení č. 1005/2011 (37/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na internetových stránkách www.jhk.cz, Jihočeské hospodářské 
komory, ObHK Strakonice, Palackého náměstí 106. 

             
3. Změna použití finančních prostředků 
Usnesení č. 1006/2011 (37/3) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
se změnou účelu použití finančních prostředků ve výši 3.000 Kč poskytnutých Středisku výchovné 
péče usnesením RM č. 0544/2011 ze dne 11.5.2011 (letní aktivita ve Škole v přírodě v Česticích) na 
podzimní aktivitu ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru seznámit organizaci s vydaným usnesením 

             
4. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 1007/2011 (37/4) 
Rada města po projednání 
I.  Ruší  
usnesení Rady města Strakonice č 2613/2008, bod II.  ze dne 3.12.2008  
II. Pověřuje 
paní Šárku Vávrovou, Droužetice, Strakonice a v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, 
Mečíchov, 387 36 Mečíchov  výkonem opatrovnické funkce paní Růženě Petelové, Strakonice.  
III.  Ruší  
usnesení Rady města Strakonice č 3534/2009, bod II.  ze dne 9.9.2009  
IV. Pověřuje 
paní Šárku Vávrovou, Droužetice, Strakonice a v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, 
Mečíchov, 387 36 Mečíchov  výkonem opatrovnické funkce panu Miroslavu Polenovi,  Strakonice  
V. Ruší 
usnesení Rady města Strakonice č 596/2011, bod II.  ze dne 25.5.2009  
VI. Pověřuje 
slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov, 387 36 Mečíchov a v případě její nepřítomnosti paní Kláru 
Novákovou, Strakonice výkonem opatrovnické funkce paní Miroslavě Traxmandlové,  Strakonice  
VII. Ruší 
usnesení Rady města Strakonice č. 3534/2009, bod II.  ze dne 9.9.2009  
VIII. Pov ěřuje 
slečnu Evu Křivancovou, bytem Mečíchov 72, 387 36 Mečíchov  a v případě její nepřítomnosti paní 
Kláru Novákovou, Strakonice výkonem opatrovnické funkce panu Františku Němečkovi, Strakonice  
IX. Ruší 
usnesení Rady města Strakonice č. 1222/2007, bod II.  ze dne 10.10.2007  
X. Pověřuje 
slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov, 387 36 Mečíchov  a v případě její nepřítomnosti paní Kláru 
Novákovou, Strakonice výkonem opatrovnické funkce paní Janě Frčkové,  Strakonice  
XI. Ruší 
usnesení Rady města Strakonice č. 130 /2010, bod II. ze dne 27.1.2010  
XII. Pověřuje 
paní Kláru Novákovou, Strakonice a v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov 
387 36 Mečíchov  výkonem opatrovnické funkce panu Vladimíru Suchému, Strakonice  
XIII. Ruší 
usnesení Rady města Strakonice č. 3448/2009 , bod II. ze dne 12.8.2009  
XIV. Pověřuje 
paní Kláru Novákovou, nar. 2.5.1974, bytem Zvolenská 888, Strakonice a v případě její nepřítomnosti 
slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov, 387 36 Mečíchov  výkonem opatrovnické funkce panu Petrovi 
Novotnému,  Strakonice  

             
5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel 
Usnesení č. 1008/2011 (37/6) 
Rada města po projednání 



 4

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti   uzavřené dne 
26.8.2010 mezi městem Strakonice  a  obcí Mutěnice, IČO 46687718 zastoupené starostkou Janou 
Uhrikovou, jejímž předmětem je zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č. 
133/2000 Sb. Předmětem dodatku je změna doby trvání smlouvy,  která se  mění na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy  

             
6. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace   
Usnesení č. 1009/2011 (37/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí,    mezi  městem Strakonice  a  obcí Mutěnice, IČ 46687718 
zastoupené starostkou Janou Uhrikovou. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 2013, 
za odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  

             
9. TS:  
A/Výměna stávajících oken za plastová v domě SVBJ s b.j. ve vlastnictví města  
Usnesení č. 1010/2011 (37/9) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s výměnou stávajících oken za plastová v domě Společenství pro dům čp.411-412, ul. Bezděkovská, 
Strakonice s jednou bytovou jednotkou ve vlastnictví města Strakonice za cenu 43.000,- Kč, včetně 
DPH. Tento náklad bude hrazen z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu města Strakonice. 
 
B/Bytové záležitosti 
1. Vyklizení a odevzdání bytu dle rozsudku OS – Loučková Lucie,  Strakonice, č.b. 001 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, I.kategorie v 1.podlaží domu.       
Usnesení č. 1011/2011 (37/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
trvat na rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích 2 C 98/2011-13 ze dne 30.8.2011 o vyklizení 
bytu nájemce p. Loučková Lucie, Strakonice a předání bytu majiteli Městu Strakonice. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.převzít vyklizený byt, případně podat návrh na výkon rozhodnutí 
k Okresnímu soudu Strakonice. 
 
10. Rozpočtová   opatření   č.  68  –  73 
Usnesení č. 1012/2011 (37/11) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 68  ve výši  4 500,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice na opravu 
služebního automobilu Volkswagen Sharan. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného 
plnění od pojišťovny po likvidaci výše uvedené škodní události. 
RO  č. 69  ve výši  241 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky rozvoj města a program obnovy 
venkova – členské příspěvky na položku dětská hřiště - pořízení nových herních prvků v lokalitě 
Jezárka, Strakonice a v lokalitě Podskalí ve Strakonicích. 
RO  č. 70  ve výši  591 028,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III. čtvrtletí roku 2011. 
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RO  č. 71  ve výši  4 000 000,- Kč  
Investiční dotace ze SR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť na realizaci projektu  
„Strakonice, sídliště 1. Máje – II. etapa“ (celkové náklady na projekt činí 7 379 tis. Kč, vlastní zdroje 
města jsou zajištěny v upraveném rozpočtu města). 
RO  č. 72  ve výši  856 603,- Kč  
Zpětná dotace z ROP na  projekt „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“. Akce byla realizována 
v letech 2009 a 2010. 
RO  č. 73  ve výši  1 375 845,- Kč  
Zpětná dotace ze SZIF na  projekt „Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů, Strakonice“. Akce 
byla realizována v roce 2010. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 68 - 73  provést. 

             
11. Majetkové záležitosti 
                            
1) Myslivecké sdružení Banín Dražejov  – žádost o výpůjčku nebo pronájem části pozemku p.č. 
223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 1013/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výpůjčkou části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, o výměře cca 30 m2, obec Strakonice, 
za účelem umístění chatky na skladování krmiva pro přikrmování zvěře a přístřešku při pořádání Dne 
dětí.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pronájem části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, o výměře cca 
30 m2, obec Strakonice za  částku minimálně 300,-Kč/měsíc. 
 
2) Společenství vlastníků pro dům čp. 473, 474, Bezděkovská 473, Strakonice – žádost o 
výpůjčku pozemku p.č. 628/108 a části pozemku p.č. 633/4 vše v k.ú.  Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 1014/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 628/108 o výměře 198 m2 a části pozemku p.č. 633/4, 
vše v  k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na užívání pozemku p.č. 628/108 o výměře 198 m2 a část pozemku 
p.č. 633/4 vše v k.ú. Nové Strakonice, se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 473, 474, Bezděkovská 
473, Strakonice, za účelem  užívání pozemků jako odpočinkové plochy  pro majitele bytových 
jednotek, na dobu neurčitou, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí 
jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Tržnice u Sv. Markéty - nájemní smlouva - ukončení  
Usnesení č. 1015/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ukončení nájemní smlouvy dohodou, tzn. před uplynutím výpovědní doby dle výpovědi doručené 
dne 9.9.2011. 
II. Nesouhlasí 
s úhradou nákladů vynaložených nájemcem na  předmět nájmu. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 308 o výměře  cca 700 m2,  v k.ú. Strakonice, 
– tržnice u kostela Sv. Markéty, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění prodejních stánků, případně 
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prodejních  pultů. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na celý areál tržnice nebo i jen na jednotlivá 
prodejní místa. 
 
4) Miroslav Duriš, 386 01 Strakonice  
– žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 1016/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 565/20 v k.ú. Strakonice, s realizací stavby „Doplňkový 
objekt rodinného domu“ – garáže na pozemcích p.č. 382/3 a p.č. 384/2 vše v k.ú. Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
II. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, z ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby 
„Doplňkový objekt rodinného domu“ – garáže na hranici pozemků p.č. 565/20 (majetek města 
Strakonice) a p.č. 382/3, p.č. 384/2 vše v k.ú. Strakonice. 
 
5 ) Nebytové prostory v objektu Sokolovská  38, Strakonice 
Usnesení č. 1017/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 169 m2 v objektu 
Sokolovská 38, Strakonice podané nájemcem spol. AUTOSLUŽBY MANA  s.r.o. Strakonice 
II.  Trvá  
na usnesení Rady města Strakonice č.  955/2011  ze dne 5.10.2011. 
 
6) Pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice  
Usnesení č. 1018/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve 
Strakonicích, který má ve správě Šmidingerova knihovna Strakonice, konkrétně 2 místností  o 
výměrách 41,76 m2 a 21,37 m2 v I. nadzemním podlaží objektu mezi městem Strakonice a 
následujícím žadatelem: 
- ZČHB Forest – CEGV Cassiopeia, se sídlem Jizerská 281/4, České Budějovice,  pronájem za účelem 
využití prostorů pro vytvoření pobočky Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, nájemné ve 
výši 5.934,- Kč/.ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemce bude hradit na své náklady služby spojené s nájmem.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Nebytové prostory v objektu Na Ostrově 1415, Strakonice 
Usnesení č. 1019/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí  
informaci, týkající se stavu objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích předanou správcem objektu TS 
Strakonice s.r..o. 
II. Nesouhlasí  
s ohledem na technický stav objektu se zveřejněním záměru na výpůjčku jedné místnosti o výměře 15 
m2 ve II. nadz. podlaží objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích.  
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8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela  a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic 
v souvislosti se stavbou  „Plynovodní přípojka - Dražejov u Strakonic – Střela 185/21“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GEFOS–TRADE, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice  
Usnesení č. 1020/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela  a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú.  Dražejov u 
Strakonic v souvislosti se stavbou  „ Plynovodní přípojka - Dražejov u Strakonic – Střela 185/21“, dle 
sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela  a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic 
v souvislosti se stavbou  „Plynovodní přípojka -  Dražejov u Strakonic – Střela 185/22“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GEFOS–TRADE, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice  
Usnesení č. 1021/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela  a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú.  Dražejov u 
Strakonic v souvislosti se stavbou  „ Plynovodní přípojka - Dražejov u Strakonic – Střela 185/22“, dle 
sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o povolení uložit betonový stožár s kabelovým vedením NN a na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  
„Dražejov – Otavská – u čp. 83 – úprava NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 1022/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s usazením jednoho betonového sloupu a uložením kabelového vedení NN  do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Dražejov – 
Otavská – u čp. 83 – 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. KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic  
v souvislosti se stavbou  „Dražejov – Otavská – u čp. 83 – úprava NN“.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  
„Dražejov – Otavská – u čp. 83 – úprava NN“dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
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11) Dohoda o umístění domovní výměníkové stanice v budově M ěÚ Strakonice č.p. 270 ul. Na 
Stráži, mezi městem Strakonice a Teplárnou Strakonice a.s. 
Usnesení č. 1023/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s zavřením smlouvy o bezplatném umístěním domovní výměníkové stanice v budově MěÚ Strakonice 
č.p. 270  ul. Na Stráži ve Strakonicích. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  příslušné smlouvy. 
 
12) Žádost o stanovisko k výměně oken a dveří v bytovém domě Bezděkovská č.p. 427- 433. 
Žadatel: Eva Landsingerová, za výbor společenství vlastníků pro dům č.p. 427 - 433, 
Bezděkovská,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1024/2011 (37/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s výměnou  dvou dveří z hliníkových profilů včetně souvisejících pevných polí a s výměnou 6-ti ks 
třídílných plastových oken v nebytových prostorech (prodejnách) v přízemí domu čp. 427 – 433 v ulici 
Bezděkovská ve Strakonicích. 
 
1) Společnost HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 544, České 
Budějovice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 118/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1025/2011 (37/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 118/3 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 118/3 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, se společností HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 
544, České Budějovice, za účelem zřízení dočasného přístupu k provádění stavebních prací na objektu 
SO 05 – opěrná zeď II, na dobu určitou od listopadu 2011 do 31. července 2012, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2)  Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace – prodloužení doby výpůjčky 
ŽADATEL: Sdružení firem „Strakonice – čisté město“ v zastoupení SMP CZ a.s., vedoucí účastník 
sdružení 
Usnesení č. 1026/2011 (37/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o výpůjčce v souvislosti realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a 
doplnění kanalizace, Strakonice“ – podprojektu č.1 Intenzifikace ČOV. Předmětem dodatku č.1 je 
prodloužení doby výpůjčky do termínu 23.12.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006       
Usnesení č. 1027/2011 (37/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
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dne 26. listopadu 2011 – živá hudba – „L Band“ a „Cross“ - Oslava 90. let vzniku házené ve 
Strakonicích, Dům kultury Strakonice , pořádá  Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, Máchova 
108, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
13. Nákup mobilních nádob na zeleň – květníky na Velké nám. 
Usnesení č. 1028/2011 (37/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem nádob na zeleň – květníků „Miranda 155“, které budou umístěny na plochu původních 
parkovacích stání na Velkém náměstí. Na zmiňovanou plochu bude nakoupeno 20 ks květníků 
„Miranda 155“, v celkové ceně  5 700,- Euro, plus dopravné, a to od firmy Boer Speeltoestellen B.V. , 
Nieuwendijk , Holandsko.  
Nákup nádob bude financován z prostředků  určených  na rekonstrukci Velkého náměstí.    
II. Pověřuje 
vedoucího odboru ŽP  nákupem těchto nádob  
 
14. TJ ČZ Strakonice – oddíl házené – žádost o finanční příspěvek na pronájem sálu 
Usnesení č. 1029/2011 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ohledem na již ZM poskytnutý finanční příspěvek s poskytnutím dalšího příspěvku TJ ČZ Strakonice 
– oddílu házené na pronájem sálu u příležitosti oslav 90 let házené ve Strakonicích v Domě kultury ve 
Strakonicích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                              
        starosta                               místostarosta  


