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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  38. jednání Rady města Strakonice 

konaného 2. listopadu 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

 
 
Program: 

             
1. Petice k dopravnímu značení 

            Usnesení č. 1030/2011 
2. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2011_132533 - Václavská pouť 2011 

            Usnesení č. 1031/2011 
3. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem  

            Usnesení č. 1032/2011 
4. TS - operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2011 - 2012 

            Usnesení č. 1033/2011 
5. Souhlas s užitím znaku města Strakonice 

            Usnesení č. 1034/2011 
6. Výstupy z Fóra zdravého města  

            Usnesení č. 1035/2011 
7. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

            Usnesení č. 1036/2011 
8. Rozpočtové opatření č. 74 – zvýšení limitu prostředků na platy MěKS 

            Usnesení č. 1037/2011 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
                                 Usnesení č. 1038/2011 
10. Finanční příspěvek - TJ Sokol Strakonice      

            Usnesení č. 1039/2011 
11. Majetkové záležitosti  

                                                    Usnesení č. 1040/2011-  č. 1059/2011 
12. Výše nájemného v DPS  

            Usnesení č. 1060/2011 
 
 
 
Zahájení:  
38. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin 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. Petice k dopravnímu značení 
Usnesení č. 1030/2011 (38/1) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí 
vyřízení žádosti o stanovení dopravního značení odborem dopravy MěÚ Strakonice jakožto 
příslušného orgánu státní správy.  
 
2. Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2011_132533 - Václavská pouť 2011 
Usnesení č. 1031/2011 (38/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. armády 786/20,160 56 Praha. Jedná se o licenci 
k živému užití hudebních děl v rámci kulturního programu na parkovišti pod nemocnicí ve 
Strakonicích v rámci Václavské pouti 24. a 25. 9. 2011. Autorská odměna činí Kč 2 268,-- vč. DPH. 
 
3. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem  
Usnesení č. 1032/2011 (38/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2010/2011 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
4. TS - operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2011 - 2012 
Usnesení č. 1033/2011 (38/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
 s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“pro období  2011 - 
2012 
II.   Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 21.11.2011. 
 
5. Souhlas s užitím znaku města Strakonice 
Usnesení č. 1034/2011 (38/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v Ročence Gymnázia Strakonice 2010/2011. 
 
6. Výstupy z Fóra zdravého města  
Usnesení č. 1035/2011 (38/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Výstupy z Fóra zdravého města 2011 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: 
� Folklórnímu souboru Prácheňáček na činnost a aktivity při příležitosti třicátého výročí 

působení souboru ve výši 10.000 Kč. 
� Šmidingerově knihovně na aktivity pro seniory – trénování paměti a literárně naučné zájezdy 

nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč.  
� Mateřskému centru Beruška na činnost nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání 

organizace ve výši 2.000 Kč. 
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� Domu dětí a mládeže Strakonice na akci Den dětí nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle 
poslání organizace ve výši 2.000 Kč.  

 
7. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 1036/2011 (38/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle předložených 
návrhů těchto příspěvkových organizací: 
- STARZ, Na Křemelce 512, Strakonice 
- MěÚSS, Jezerní 1281, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
 
8. Rozpočtové opatření č. 74 – zvýšení limitu prostředků na platy MěKS 
Usnesení č. 1037/2011 (38/9) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO č. 74 ve výši  52 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky příspěvek na provoz MHD ve Strakonicích, kde dojde 
k úspoře finančních prostředků, na zvýšení příspěvku na provoz MěKS Strakonice na úhradu výdajů 
spojených se zpracováním žádosti o dotaci z evropských fondů na realizaci projektu „Mezinárodní 
dudácký festival Strakonice 2012“. 
II. Zvyšuje 
Příspěvkové organizaci MěKS Strakonice limit prostředků na platy pro rok 2011 bez nároku na 
zvýšení příspěvku zřizovatele o částku 143 000,- Kč na platy pracovníků zaměstnaných na základě 
dohody mezi MěKS Strakonice a Úřadem práce ve Strakonicích. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 74  provést. 

             
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č. 1038/2011 (38/10) 
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 
31. prosince 2011– živá hudba- kapela Scéna – Silvestr 2011 – TJ Sokol Strakonice, pořádá TJ 
Sokol, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
 
10. Finanční příspěvek - TJ Sokol Strakonice      
Usnesení č. 1039/2011 (38/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ Sokol Strakonice na krajský bodovací turnaj 
mužů ve stolním tenisu v Sokolovně Strakonice dne 5. 11. 2011. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu 
odboru školství a cestovního ruchu, z organizace 214 – příspěvky na ocenění mimořádných 
sportovních  úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města.  
 
11. Majetkové záležitosti  
 
1) Stavební úpravy  v objektu Husova 380, Strakonice  
Usnesení č. 1040/2011 (38/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
provedením následujících stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru v objektu Husova 380 
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ve Strakonicích,  jehož  nájemcem je Muzeum středního Pootaví Strakonice: 
- obkladová dlažba na stěnách  - odstranit, případně odstranit i omítku ve spodní části stěn 
- elektrické vedení – odstranit staré a vysekat nové (zásuvky i světla) 
- okna – opravit osazení ve zdi, rámy znovu natřít, opravit příp. vyměnit poškozená zavírání  
- podlaha – odstranit z podlahy lino  a ponechat původní dlažbu  
- vybudovat systém větrání – možnost A – vyrazit větrací otvory ve zdi nebo možnost B – průmyslové 
ventilátory ve zdi.  
Uvedené stavební úpravy budou provedeny na náklady MSP, po skončení nájemního vztahu bude 
předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
2) Záměr na pronájem stavby dřevěné kolny 
Usnesení č. 1041/2011 (38/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem dřevěné kolny v lokalitě „V Ráji“ na poz. p.č. 1420 v k.ú. 
Strakonice o výměře 24 m2.  
 
3) Pronájem garážového stání v bytovém domě  čp. 1391 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 1042/2011 (38/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v bytovém  domě  čp. 1391 v ul. 
Leknínová ve Strakonicích s následující žadatelkou  za níže uvedených podmínek: 
- Veronika Čínovcová, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy. 
 
4) Žádost Dětského folklorního souboru „PRÁCHEŇÁČEK“, Mírová 831, Strakonice 
Usnesení č. 1043/2011 (38/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2010-419 uzavřené dne 15.11.2010 mezi městem Strakonice a 
Dětským folklorním souborem „PRÁCHEŇÁČEK“ na výpůjčku  místnosti č. 1 o výměře 10 m2 
v administrativní budově objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích a to dohodou ke dni, 
ke kterému bude uzavřena nová smlouva o výpůjčce na místnost č. 6 v uvedeném objektu.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na výpůjčku místnosti č. 6 o výměře 22,49  m2 v administrativní budově 
objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích. 
III. Souhlasí 
s výpůjčkou  místnosti č. 6 o výměře 22,49  m2 v administrativní budově objektu čp. 772  v ul. Jiřího 
z Poděbrad ve Strakonicích. následujícímu žadateli, pokud se po dobu zveřejnění záměru na úřední 
desce nepřihlásí jiný žadatel: 
- Dětský  folklorní soubor „PRÁCHEŇÁČEK“ se sídlem Mírová 831, Strakonice,  výpůjčka na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel bude hradit náklady na energie  ve vypůjčeném 
prostoru.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
V. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na výpůjčku nebo pronájem místnosti č. 1 o výměře 10 m2 v administrativní 
budově objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích. 
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5) Dohoda o barevnosti žulové lavice č. 1 – stavba: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 1044/2011 (38/6) 
Rada města v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Dohody o barevnosti žulové lavice č. 1 dodané v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ mezi Městem, mezi zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 
1, kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924 a 
mezi podzhotovitelem ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice, IČ:  47238518. Jejíž 
předmětem by byla dohoda, že podzhotovitel přebírá záruku za barevnou stálost lavice č. 1 po dobu 20 
roků. V případě, že barevné kontrasty mezi díly lavice 1A a 1B budou po uplynutí 10 roků od předání 
díla investorovi opakovaně větší, než je zaznamenáno na připojených fotografiích (viz příloha) je 
podzhotovitel povinen vyměnit díl lavice 1B  za světle šedý na vlastní náklady a díl 1A vyčistit tak, 
aby vzhled a barevné rozdíly  na lavici č. 1 odpovídaly fotografiím  dle přílohy. 
II. Souhlasí 
s uplatněním slevy na žulovou lavici č. 1 dodávanou v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, 
Strakonice“ a to ve výši 50.000,-Kč. 
 
6)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 1045/2011 (38/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o stavu přípravy realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ 
II. Souhlasí 
se zněním svazku 1 – Kvalifikační dokumentace a svazku 2 – Obchodní a smluvní podmínky 
v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“ 
III. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla k projednání zadávací dokumentace předmětné stavby 
s poskytovatelem dotace – Operační program Životního prostředí. 
 
1) Paní Lenka Trošková, Podsrp– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1046/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 161 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 3381 m2 
vzhledem k tomu, že pozemek slouží v dané lokalitě jako sportoviště a rekreační plocha . 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatelky z evidence o prodej pozemku p.č. 161 v k.ú. Přední Ptákovice.  
 
2) Tomáš Kropáček, Strakonice  - žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1047/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 
m2.  
 

3) Ing. Vladimír a Bohumila Voříškovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku, vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 1048/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře            
cca 65 m2 a to za cenu dle znaleckého posudku. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
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4) David Synek, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1049/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Strakonice za účelem vybudování nového 
parkovacího místa. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
5) Martin a Petra Kurschovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1050/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1371/146 v k.ú. Strakonice, lokalita 
Jezárky, a to pouze té části, která zůstane po ponechání pruhu o šíři 5,0 m na vybudování  chodníku, 
cyklostezky a doprovodné zeleně, a to za cenu 800,-Kč/m2. Jedná se  o výměru cca 120 m2, přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
6) - Společenství vlastníků pro dům č.p. 144, 336, Klostermannova 144, Strakonice – žádost o  
       prodej pozemku  
    - Zdeněk Pichlík, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 1051/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem  části  areálu  dvora  -  pozemků  p.č. 645/3, p.č. st. 756, p.č. st. 757, p.č. st. 758, 
p.č. st. 759, p.č. st. 760, p.č. st. 761, p.č. st. 762 , p.č. st. 763, p.č. st. 764  vše v  k.ú. Nové Strakonice o 
výměře cca 500 m2 panu Zdeňku Pichlíkovi, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků p.č. 645/3, p.č. st. 756, p.č. st. 757,           
p.č. st. 758, p.č.s t. 759, p.č. . 760, p.č. st. 761, p.č. st. 762, p.č. st. 763, p.č. st. 764  vše   v  k.ú. Nové 
Strakonice. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků p.č. st. 756 o výměře 19 m2, p.č. st. 757 o výměře 18 m2, 
p.č. st. 758 o výměře 18 m2, p.č. st. 759 o výměře 18 m2, p.č. st. 760 o výměře 18 m2, p.č. st. 761 o 
výměře 18 m2, p.č. st. 762 o výměře 18 m2, p.č. st. 763 o výměře 18 m2,   p.č. st. 764 o výměře 18 m2 a 
p.č. 645/3 o výměře 839 m2 vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na pozemky p.č. st. 756 o výměře 19 m2, p.č. st. 757  o výměře 18 
m2, p.č. st. 758 o výměře 18 m2, p.č. st. 759 o výměře 18 m2, p.č. st. 760  o výměře 18 m2, p.č. st. 761 
o výměře 18 m2, p.č. st. 762 o výměře 18 m2, p.č. st. 763  o výměře 18 m2, p.č. st. 764 o výměře 18 m2 
a p.č. 645/3 o výměře 839 m2 vše v k.ú. Nové Strakonice, se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 144, 
336, ul. Klostermannova, Strakonice, za účelem užívání jako zahrady, s podmínkou údržby celého 
areálu dvora včetně oplocení pozemků, na dobu neurčitou, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru  na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
V případě, že vlastníci bytových jednotek z domů čp. 144, 336, ul. Klostermannova budou užívat výše 
uvedené pozemky k parkování osobních vozidel, je nutné provést zpevnění části uvedených pozemků 
(na náklady vlastníků bytových jednotek) a zajistit řádné povolení  od příslušných odborů MěÚ 
Strakonice. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Manželé Dana a Jiří Horejšovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku   
Usnesení č. 1052/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/356 manželům Gultovým a manželům Brůžkovým za 
cenu 100,- Kč/m2.  
II. Doporu čuje ZM 
trvat na ceně za prodej pozemků dle usnesení ZM, kterým byl vyhlášen záměr na prodej předmětných 
pozemků za cenu 950,- Kč/m2 v lokalitě Mušky a 500,- Kč/m2 v lokalitě ulice Ptákovická.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/356 o výměře cca 5 m2 manželům Horejšovým, 
Strakonice,  za cenu   950,- Kč/m2  a části  pozemku  p.č. 320/1  o výměře 11 m2 za cenu 500,- Kč/m2 . 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

8) Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952, České Budějovice  – přijetí daru - části 
pozemku p.č. 136/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 3800 m2  
Usnesení č. 1053/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM                  
souhlasit s přijetím daru – části pozemku p.č. 136/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 3800 m2  
(pod chodníkem a zeleným pásem mezi chodníkem a silnicí) včetně stavby chodníku. 

 
9) Výkup části pozemku p.č. 1345 v k.ú. Dražejov u Strakonice v lokalitě Jezárky – křižovatka 
ulic K Dražejovu a Švandy Dudáka 
Usnesení č. 1054/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 499/ZM/2001 ze dne 20.6.2001, týkající se převodu pozemku 1345                      
v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 98,7 m2 (pod budoucí komunikací) od manželů Pechových za 
symbolickou cenu 1,-Kč, a to z důvodu, že zatím není vypracována  definitivní projektová 
dokumentace řešení kruhové křižovatky a tím i související zábory pozemků. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno  

 
Rada města projednala níže uvedené body ke kterým bylo v minulosti přijato platné usnesení 
ZM, s ohledem na okolnosti není třeba přijímat žádné nové usnesení 
 
10) ČR – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha, Hradčany  (příslušnost 
k organizační složce právnické osoby - VUSS Praha, se sídlem Hradební 772/12, 111 21 Praha, 
Staré Město) – výkup části pozemku p.č. 764  o výměře cca 500 m2 a výkup části pozemku p.č. 
599/2     o výměře cca 380 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice 
 
11) Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s., se sídlem Radošovice 83  - výkup části 
pozemku p.č. st. 209/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
 
12) Výkup pozemků pod komunikací a chodníkem v Novém Dražejově v ul. Na Hrázi 
 
13) Výkup pozemků v lokalitě Třebohostická 
 
14) Letiště – výkup pozemků pod vzletovou a přistávací dráhou 
 
15) Tělocvičná jednota SOKOL, se sídlem  Na  Stráži  340, Strakonice - výkup pozemku  p.č. st. 
114/3 o výměře 116 m2 v k.ú. Strakonice 
 
16)  Výkup pozemků v průmyslových zónách (usn. č. 108/MZ/99 bod b)) 
 
17)  Výkupy pozemků – Otavská cyklistická stezka – Strakonice 
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18) Výkup částí pozemků pro vybudování komunikací v zóně „Katovická“ 
 
19) Paní Alena Vadlejchová, Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností 
Usnesení č. 1055/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s uzavřením dohody mezi městem Strakonice, paní Alenou Vadlejchovou a paní Magdou 
Přerostovou, jejímž předmětem bude postoupení práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací, ze současného nájemce paní 
Aleny Vadlejchové, Strakonice, na paní Magdu Přerostovou, Přední Ptákovice, Strakonice na byt o 
velikosti 1+1, výměře 35,86 m2 v VI. podlaží domu č.p. 447 ul. Luční ve Strakonicích II.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
20) Bytová jednotka č. 018/1141, sídl. 1. máje, Strakonice I – 3+1, o výměře 78,30 m2    
Usnesení č. 1056/2011 (38/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 018/1141 v domě č.p. 1141 sídl. 1.máje, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, panu Richardu Cvrčkovi,  
Strakonice, za  cenu  906.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1) Pavel Šandera, Včelná, Boršov nad Vltavou – výpověď z nájemní smlouvy + revokace 
usnesení 
Usnesení č. 1057/2011 (38/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním výpovědi z nájemní smlouvy číslo 02-390 ze dne 1.11.2002, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Pavlem Šanderou – Calibra, Včelná, Boršov nad Vltavou, z důvodu neplacení 
nájemného.  
Dle článku II. odstavce 1, činí výpovědní doba 1 měsíc, je-li dávána z důvodu neplacení nájemného. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné výpovědi. 
 
2) Otevřené nadlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem služby „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ 
Usnesení č. 1058/2011 (38/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným nadlimitním řízením na dodavatele služby: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ s vyřazením nabídek nesplňujících zákonné požadavky a požadavky zadavatele, 
jedná se o uchazeče: 
 
Sdružení dodavatelů CleanCastle 
Vedoucí účastník: 
ECO – F a.s., Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, IČ: 26053446 
 
3) Otevřené nadlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem služby „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ – Žádost o písemné objasnění  informace obsažené v nabídce uchazeče  dle 
§ 59 zákona 137/2006 Sb. a Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké  nabídkové ceny dle 
§ 77 zákona 137/2006 Sb. 
Usnesení č. 1059/2011 (38/6b) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným nadlimitním řízením na dodavatele služby: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ s vyžádáním písemných objasnění  a zdůvodnění, které jsou nezbytné pro 
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, od uchazeče: 
GEOSAN GROUP  a.s., U Nemocnice  430, 280 02  Kolín III, I Č : 25671464 
II. Pověřuje 
v dané věci plněním veškerých úkonů zástupce zadavatele společnost LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 
Praha 8. 
 
12. Výše nájemného v DPS  
Usnesení č. 1060/2011 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis pí Zemanové ohledně výše nájemného v DPS. 
II. Pověřuje 
starostu města odpovědí pí Zemanové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                              
        starosta                               místostarosta  


