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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  48. jednání Rady města Strakonice 
konaného 1. února 2012 v kanceláři starosty 

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

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

Program: 
 
 
1. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Droužetice/ 

            Usnesení č. 1319/2012   
2. Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 s ÚP - výpůjčka nábytku města  na dobu neurčitou 

            Usnesení č. 1320/2012   
3. Smlouva o dílo s Vladislavem Steinbauerem - servis výtahu 

            Usnesení č. 1321/2012   
4. Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

            Usnesení č. 1322/2012   
5. Majetkové záležitosti 

                             Usnesení č. 1323/2012 – 1352/2012  
6. Dodatek č. 9 – (ČSAD STTRANS a.s.) 

            Usnesení č. 1353/2012   
7. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
                    Usnesení č. 1354/2012   
8. TS – bytové záležitosti 

            Usnesení č. 1355/2012   
9. Darovací smlouva ČZ a.s. 

                         Usnesení č. 1356/2012   
10. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Úlehle/  

            Usnesení č. 1357/2012   
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 

            Usnesení č. 1358/2012   
12. Projekt „Výměna oken a zateplení sportovní haly STARZ Strakonice“- podání žádosti o dotaci a  
pověření k jednání se SFŽP ČR  

            Usnesení č. 1359/2012   
13. Rozpočtové opatření č. 1                     

            Usnesení č. 1360/2012   
14.  Rekonstrukce kolejiště nádraží ČD ve Strakonicích – dopis SŽDC 

            Usnesení č. 1361/2012 
15. Nominace do školské rady nově zřízené příspěvkové organizace VOŠ, SPŠ a SOŠŘS  

            Usnesení č. 1362/2012 
16. Prezentační stojan pro ZŠ Dukelská 

           Usnesení č. 1363/2012 
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Zahájení:  
48. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Droužetice/ 
Usnesení č. 1319/2012 (47/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti uzavřené mezi městem Strakonice 
a obcí Droužetice, IČO  46684468, zastoupené starostou Dušanem Hanušem, jejímž předmětem je 
zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č. 133/2000 Sb. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy  
 
2. Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 s ÚP - výpůjčka nábytku města na dobu neurčitou 
Usnesení č. 1320/2012 (48/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi Úřadem práce ve Strakonicích se sídlem 
Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož předmětem je výpůjčka 
nábytku města Strakonice z budovy ve Smetanově v hodnotě výši 143.861,42 Kč na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 9 ke smlouvě v předloženém znění. 
 
3. Smlouva o dílo s Vladislavem Steinbauerem - servis výtahu 
Usnesení č. 1321/2012 (48/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o dílo mezi Vladislavem Steinbauerem, 386 02 Strakonice, IČ 10314652 a 
městem Strakonice, jehož předmětem je servis výtahu v budově města Strakonice, Velké náměstí 3, za 
pravidelný smluvní poplatek ve výši 2.808,- Kč včetně DPH za každé čtvrtletí. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
4. Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 1322/2012 (48/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2012 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Strakonice - 
Velké náměstí, přeložky VN a NN“ – doplnění pozemku p.č. dle KN 1444/2 v k.ú. Strakonice.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ing. Ivo Šafařík - geodetická kancelář, Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 1323/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Strakonice - Velké náměstí, přeložky VN a NN“ s doplněním usnesení  RM  
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č. 4133/2010 ze dne 10.3.2010  o pozemek v majetku města Strakonice p.č.  dle KN 1444/2 v k.ú. 
Strakonice. 

2) Luboš Vaněček, Strakonice – žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 1324/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 171/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 40 m2 , za účelem zřízení 
předzahrádky, panu Luboši Vaněčkovi, Strakonice, za nabízenou cenu  5.000,- Kč ročně, a to za 
předpokladu souhlasu arch. města Strakonice a odboru životního prostředí MěÚ Strakonice. Souhlas je 
dále podmíněn umožněním přístupu do svého objektu na pozemku  p.č.st. 3000 v k.ú. Strakonice 
Teplárně Strakonice a současně i v případě údržby či havárie k teplovodním rozvodům  uložených 
v pozemku  171/4 v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
3) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP, pozemků a bytových jednotek v majetku 
města Strakonice   
Usnesení č. 1325/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s neuplatněním inflačního koeficientu v roce 2012 u všech  nájemců nebytových prostorů  a pozemků 
v majetku města Strakonice a u bytových jednotek se smluvním nájemným,  u kterých je možno 
uplatnit inflační koeficient.   
 
4) Doporučení majetkové komise 
Usnesení č. 1326/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
doporučení majetkové komise ohledně rozvojové komise.  
 
5) Přesun uložené zeminy a skrývka a přesun ornice – lokalita Kání Vrch.  
Usnesení č. 1327/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby byla oslovena pouze firma PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 
43841252 za podmínky použití jednotkových cen z akce „Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 1208/5, 
2178“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 
Strakonice, IČ: 43841252 na zhotovení stavby „Lokalita Kání Vrch Strakonice – zemní práce“, za 
předpokládanou cenu 490.560,- Kč bez DPH, tj. 588.672,- Kč vč. DPH, přičemž fakturace bude 
prováděna dle skutečně provedených prací. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce „Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 1328/2012 (48/2) 
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: „Stavební úpravy kaple 
sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
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těmto dodavatelům: 
1. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
2. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
3. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 
4. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 
5. Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Mgr. Ivana Parkosová 
4.   člen Ing. Jitka Pelešková 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Václav Šrámek 
4. náhradník Ing. Věra Samková 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
7) Karty realizovaných staveb v roce 2011 zadávaných majetkovým odborem 
Usnesení č. 1329/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložené Karty realizovaných staveb v roce 2011 zadávaných majetkovým odborem. 
 
8) Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2011 
Usnesení č. 1330/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2011. 
 
9) Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2011 
Usnesení č. 1331/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2011. 
 
10) SORENTO s.r.o., se sídlem Pivkovice 34, 387 79 Bavorov,  IČ 60464852 - žádost o zaslání 
zbývající finanční částky za převod pozemků v plánované průmyslové zóně Hajská  
Usnesení č. 1332/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úhradou 3. splátky kupní ceny (zbývající části kupní ceny) ve výši 924.855,-Kč za výkup pozemků 
p.č. 120/1 o výměře 18.671 m2, 120/2 o  výměře 452 m2 , vše v k.ú. Přední  Ptákovice  a   p.č. 1097 o 
výměře 8440 m2 , p.č. 1108/1 o výměře 8330 m2 a p.č. 1108/2 o výměře 458 m2, vše  v  k.ú. 
Strakonice firmě SORENTO,   s.r.o. se  sídlem  Pivkovice 34,  387 79   Bavorov,   IČ  60464852  v  
 termínu do 31.1.2012.   
 
11) Anna Šulcová, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 1333/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována  
paní Anna Šulcová. 
 
12) Lubor Fišer, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 1334/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidován pan 
Lubor Fišer. 
 
13) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A26 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1335/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (40,08 m2), č.b. A26, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s panem Jaroslavem Kolečkem, Pracejovice, v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít nájemní smlouvu s paní Marcelou Majerovou, Velká Turná. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
14) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A35 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1336/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (44,40 m2), č.b. A35, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s paní Annou Tvrdkovou, Strakonice, v případě odmítnutí  bytové jednotky 
uzavřít nájemní smlouvu s paní Marcelou Majerovou, Velká Turná.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
15) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 007 v domě č.p. 201, ul. Kr. J. z Poděbrad, Strakonice  
Usnesení č. 1337/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (59,65 m2), č.b. 007, v domě č.p. 201, ul. Krále J. z 
Poděbrad, Strakonice I, s panem Radkem Sudou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 011 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1338/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 011, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Janou Štětinovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
17) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 021 v domě č.p. 77, ul. Bezděkovská, StrakoniceII  
Usnesení č. 1339/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (76,13 m2), č.b. 021, v domě č.p. 77, ul. 
Bezděkovská, Strakonice II s panem Zdeňkem Kočím, Strakonice. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
18) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 3+1 v č.p. 1255, ul. Obránců míru, Strakonice  
Usnesení č. 1340/2012 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce č. 015 o velikosti 3+1 (výměra bytu činí 69,40 m2) v domě č.p. 
1255, ul. Obránců míru ve Strakonicích.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru předložit informaci o uvolněné bytové jednotce bytové komisi k projednání.  
 
1) Manželé Radek a Monika Vačkářovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 1341/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic                   
o výměře cca  1.500 m2  za účelem výstavby rodinného domu,  s tím, že kupní cena  za pozemek bude 
stanovena minimálně ve výši znaleckého posudku, minimálně však 400,- Kč/m2.  

 
2) Autocentrum Strakonice, s.r.o., se sídlem Písecká 893, Strakonice, IČ: 49023730 – vyhlášení 
záměru na směnu pozemků a souhlas se směnou pozemků 
Usnesení č. 1342/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 797/40 o výměře  cca 20 m2 (vlastnictví 
města Strakonice)  za pozemek p.č. 797/43 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou části pozemku p.č.797/40 o výměře cca 20 m2 (vlastnictví města Strakonice) za 
pozemek p.č. 797/43 o výměře 26 m2 (vlastnictví firmy Autocentrum Strakonice, s.r.o.), vše v k.ú. 
Strakonice, bez doplatku, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný 
zájemce. Přesná výměra bude stanovena podle geometrického plánu. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
4) Martin a Petra Kurschovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1343/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1371/146 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2 manželům 
Martinu a Petře Kurschovým, Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2, ale pouze té části pozemku p.č. 
1371/146 v k.ú. Strakonice, která zůstane po ponechání pruhu o šíři 5,0 m  na realizaci chodníku, 
cyklostezky a doprovodné zeleně. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde ve lhůtě 
od 1.1.2018 – 30.6.2018.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
5) Věra Březinová, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1344/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  prodejem části pozemku  p.č. 1292/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic paní 
Věře Březinové, Strakonice, za cenu 400,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Nabídka pozemků p.č. 530/3 o výměře 2642 m2 a p.č. 530/5 o výměře 2496 m2 , vše v k.ú. 
Strakonice, z důvodu stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1345/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 530/3  o výměře 2642 m2 a p.č. 530/5 o výměře 2496 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
7) Manželé Miroslav a Alenka Beránkovi, Strakonice – nabídka pozemku p.č. 532/80 o výměře 
2779 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní 
dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1346/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
trvat na usnesení č. 209/ZM/2011 ze dne 14.12., 15.12. a 28.12.2011, týkající se  výkupu části  
pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 2530 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. 
 

8) Nabídka pozemků p.č. 623/1 o výměře 229 m2 a p.č. 624/1 o výměře 374 m2, vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 1347/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 623/1  o výměře 229 m2 a p.č. 624/1 o výměře 374 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
9) Vladimír K řivanec, Úšovice, Mariánské Lázně - výkup pozemku p.č. 1277/2 o výměře 1372 m2 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 1348/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  výkupem  pozemku  p.č. 1277/2 o výměře 1372 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu 
50,- Kč za m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
10) Uvolněná bytová jednotka č. 001, o velikosti 2+1 v č.p. 405,  ul. Nádražní, Strakonice  
Usnesení č. 1349/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 001/405 v domě č.p. 405 ul. Nádražní, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. Michalu Frkovi, bytem,  
Strakonice za  cenu 659.999,-Kč. 
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II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Michalem Frkem, Strakonice, 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 001/405 v domě č.p. 405 ul. Nádražní, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 659.999,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Michalem Frkem, Strakonice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 001/405 v domě č.p. 405 ul. Nádražní, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na 
společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 659.999,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 405 ul. Nádražní, Strakonice II, ve vlastnictví 
města Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11) Uvolněná bytová jednotka č. 043, o velikosti 1+1 v č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice  
Usnesení č. 1350/2012 (48/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 043/988 v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku p. Karlu Řezáčovi, Strakonice za  cenu  331.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Karlem Řezáčem, Strakonice, 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 043/988 v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 331.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Karlem Řezáčem, Strakonice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 043/988 v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 331.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 405 ul. Nádražní, Strakonice II, ve vlastnictví 
města Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
1) Výpověď ze smlouvy o nájmu plochy pro venkovní reklamní a propagační zařízení číslo 00-
196 
Usnesení č. 1351/2012 (48/2b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výpověď podanou dne 26.1.2012 společností euroAWK, s.r.o., Vršovice, Konopišťská 739/16, Praha 
10 ze smlouvy o nájmu pro venkovní reklamní a propagační zařízení číslo   00-196,   ze dne 
9.11.2000.  
 
1) Výpověď nájemní smlouvy  
Usnesení č. 1352/2012 (48/2c) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí  
výpověď nájemní smlouvy č. 05-592 uzavřené dne 28.7.2005 mezi městem Strakonice a spol. 
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice, jejímž předmětem byl 
pronájem restaurace a souvisejících prostorů v budově Mírová 831, Strakonice (Dům kultury 
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Strakonice), s tím, že výpověď byla nájemcem podána dne 31.1.2012 a 3-měsíční výpovědní lhůta 
skončí ke dni 30.4.2012. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem restaurace s kuchyní,  výčepu se společným sklepem, společných 
sociálních a vstupních  prostorů, chodeb, prostorů baru a jeho skladů, to vše   v budově Mírová 831, 
Strakonice (Dům kultury Strakonice).  
 
6. Dodatek č. 9 – (ČSAD STTRANS a.s.) 
Usnesení č. 1353/2012 (48/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2012 ve výši 35,70 Kč/km 
II. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2012 ve výši 4 953 440,- Kč za předpokladu ujetí 186 500 km pro 
potřeby města Strakonice. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu dodatku č. 9 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné 
služby na území města Strakonice. 
 
7. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 1354/2012 (48/8) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM č. 1269/2011 ze dne 21.12.2011 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 013 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, 
Strakonice, paní Janě Sobolčíkové,  Strakonice. 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
8. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá(Eva Siváková) 
Usnesení č. 1355/2012 (48/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.2.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Eva Siváková, Strakonice, č.b. 006 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 
2. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.2.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
9. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 1356/2012 (48/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5 a Městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje poskytovat městu 
Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   ČZ a.s., umístěné v MŠ ve 
Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
10. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Úlehle/  
Usnesení č. 1357/2012 (48/11) 
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 Úlehle, IČ 667901 
zastoupené starostou Antonínem Hlinkou. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 
2013, za odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 1358/2012 (48/12) 
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 
a) dne 24. února 2012 – Rybářský ples Klubu sportovních rybářů ČTU - živá hudba  – 
Sokolovna Strakonice, Klub sportovních rybářů ČTU, Máchova 902, 386 01 Strakonice – od 20:00 
hodin do 03:00 hodin následujícího dne.  
b) dne 2. března 2012 – ples Technických služeb – živá hudba – Sokolovna Strakonice, Základní 
organizace Odborového svazu UNIOS, závodní výbor Technické služby Strakonice, s. r. o., Raisova 
274, 386 01 Strakonice – od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
12. Projekt „Výměna oken a zateplení sportovní haly STARZ Strakonice“- podání žádosti o 
dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR  
Usnesení č. 1359/2012 (48/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Výměna oken a zateplení sportovní haly Strakonice“ 
do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Výměna oken a zateplení sportovní haly 
STARZ Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry). 
 
13. Rozpočtové opatření č. 1                     
Usnesení č. 1360/2012 (49/8) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM schválit 
RO č.  1 ve výši  350 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu Kanceláře tajemníka na zřízení 2 nových pracovišť pro výdej elektronických 
občanských průkazů - pronájem HW, SW služeb a servisu + úprava místností. Rozpočtové opatření 
bude kryto příjmy z vybraných správních poplatků za vydání občanských průkazů. 
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II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č.  1  předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
14.  Rekonstrukce kolejiště nádraží ČD ve Strakonicích – dopis SŽDC 
Usnesení č. 1361/2012 (49/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložené znění dopisu adresované SŽDC ve věci participace města při budování podchodů pod 
kolejemi. 
 
15. Nominace do školské rady nově zřízené příspěvkové organizace VOŠ, SPŠ a SOŠŘS 
Usnesení č. 1362/2012 (49/8) 
Rada města po projednání 
I. Nominuje 
do školské rady nově zřízené příspěvkové organizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy 
a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934 (VOŠ, SPŠ a SOŠŘS) tyto členy: 
Ing. Pavla Pavla a Mgr. Emanuela Pavelku. 
II. Ukládá 
starostovi města zajistit předložení tohoto návrhu vedení Jihočeského kraje. 
 
16. Prezentační stojan pro ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 1363/2012 (49/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením prezentačního stojanu včetně digitálně tištěného banneru pro ZŠ Dukelská (vítěz 
ankety „Nejlepší ZŠ“) za cenu 3.240,-Kč včetně DPH. Bude hrazeno z rozpočtu odd. školství – 
položka služby, materiál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                       PhDr. Ivana Říhová                             
           starosta                             místostarostka  


