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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  60. jednání Rady města Strakonice 
konaného 9. května 2012 v kanceláři starosty 

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

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

   Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Malotová – PR 

Program:    
                                  
1. Rozpočtová opatření č. 16-21 

    Usnesení č. 1646/2012  
2. Užití znaku města:  A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) 

    Usnesení č. 1647/2012  
   B/ MS juniorů v hokejbalu (HC Švantlův Dvůr Písek) 
        Usnesení č. 1648/2012  
3. Smlouva o zajištění závodního stravování 

    Usnesení č. 1649/2012  
4. Prezentace města a MDF na společné prezentaci regionu jižní Čechy v Bratislavě 
                          Usnesení č. 1650/2012  
5. Smlouva o prodeji materiálově využitelného odpadu 
                          Usnesení č. 1651/2012  
6. Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách středního  
    Pootaví (OSA) 
                          Usnesení č. 1652/2012  
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve Strakonicích" 
                          Usnesení č. 1653/2012  
8. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace – Obec Němčice  
                          Usnesení č. 1654/2012 
9. Majetkové záležitosti 
     Usnesení č. 1655/2012 – 1676/2012 
10. Jednání o dořešení majetkových vztahů pro cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov (Vídeň)  

    Usnesení č. 1677/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
60. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin 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. Rozpočtová opatření č. 16-21 
Usnesení č. 1646/2012 (60/2) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 16  ve výši  5 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků Městské polici Strakonice na úhradu výdajů spojených s pořádáním 
dopravní soutěže pro MŠ ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto finančním darem od firmy KT 
ROS Prachatice, s.r.o. (darovací smlouva schválena RM dne 25.4.2012 usnesením č. 1599/2012). 
RO  č. 17  ve výši  45 920,- Kč 
Příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích – obnova a zajištění lesních porostů. 
RO  č. 18  ve výši  47 000,- Kč 
Neinvestiční příspěvek z JčK na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve 
Strakonicích. 
RO č. 19  ve výši  15 000,- Kč 
Grant JčK na realizaci projektu „Strakonické vítání léta, aneb na kole po památkách střed. Pootaví“.  
RO č. 20  ve výši  1 329 000,- Kč 
Účelová dotace JčK na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ pro rok 2012 pro 
Šmidingerovu knihovnu Strakonice. 
RO č. 21  ve výši  481 419,- Kč 
Zpětná dotace na již realizovaný projekt „Odpočinková zóna Virt“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 16 - 21  provést. 
 
2. Užití znaku města: 
A/ Turistický pr ůvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) 
Usnesení č. 1647/2012 (60/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v aktualizovaném vydání turistického průvodce Pošumaví (1), Eduard 
Oberfalcer, 386 01 Strakonice.  
 
B/ MS juniorů v hokejbalu (HC Švantlův Dvůr Písek) 
Usnesení č. 1648/2012 (60/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice pro prezentaci mistrovství světa juniorů v hokejbalu, které se koná  18.6 
– 22.6.2012 ve Strakonicích.  
 
3. Smlouva o zajištění závodního stravování 
Usnesení č. 1649/2012 (60/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zajištění závodního stravování mezi městem Strakonice a spol. LABEN, s.r.o. 
zastoupené jednatelem Ladislavem Bendulou, Pražské Předměstí, Písek, IČ 26098652, jejímž předmětem 
je úprava podmínek pro poskytování stravování v Domu kultury Strakonice pro zaměstnance města 
v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy 
III. Souhlasí 
s ukončením smlouvy o zajištění závodního stravování s Milošem Staňkem, Strakonice, IČ 158 18 748,     
d o h o d o u    ke dni   30.4.2012. 
 
4. Prezentace města a MDF na společné prezentaci regionu jižní Čechy v Bratislavě 
Usnesení č. 1650/2012  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s představením města Strakonice a 20. ročníku MDF Strakonice v rámci prezentace regionu jižní Čechy 
na velvyslanectví ČR v Bratislavě dne 16.5. 2012 místostarostkou PhDr. Ivanou Říhovou  s hudebním 
vystoupením dudácké muziky Prácheňského souboru písní a tanců Strakonice ve složení: Václav Novák, 
Zdeňka Hadrabová, Ludmila Vilánková a Ing. Zdeněk Pilík.  
                         
5. Smlouva o prodeji materiálově využitelného odpadu 
Usnesení č. 1651/2012 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením ,,Smlouvy o prodeji materiálově využitelného odpadu č. AR S12/MV/0010, s firmou 
Austrian Recycling s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
                          
6. Veřejné provozování hudebních děl – Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách 
středního Pootaví (OSA) 
Usnesení č. 1652/2012  
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. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: 
Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách středního Pootaví konané dne 28. dubna 2012. 
Autorská odměna činí 2981,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
                          
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve 
Strakonicích" 
Usnesení č. 1653/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje - Grantový 
program na podporu činnosti útulků pro zvířata, na projekt „Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve 
Strakonicích“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 30.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
                           
8. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace – Obec 
Němčice  
Usnesení č. 1654/2012 
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 Němčice, IČ 667731 
zastoupené starostou Janem Vastlem. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 2013, za 
odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
                          
9. Majetkové záležitosti 
 

1) Paní Alena Šeflová, Strakonice – požadavek o nové projednávání žádosti o koupi pozemku p.č. 
726/17 v k.ú. Nové Strakonice 
Rada města k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení. 



 4 

2) Pronájem části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  - stávající prodejna květinářství 
OÁZA 
Usnesení č. 1655/2012 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 726/12 v k.ú. Nové Strakonice za účelem umístění a provozování stánku 
pro prodejnu květin „Oáza“, na dobu neurčitou s 1měsíční výpovědní lhůtou za cenu 10.000,- Kč měsíčně  
+ DPH , paní Aleně Šeflové, Strakonice. V případě porušení povinnosti nájemce, vyklidit při ukončení 
nájemní poměru předmět nájmu, činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením předmětu nájmu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Veřejné osvětlení Lipky - Strakonice 
Usnesení č. 1656/2012 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací stavby veřejného osvětlení v úseku od železničního mostu v ul. Pod Hradem  ke křižovatce 
směrem na  Mutěnice za cenu  254.000,-  Kč bez DPH. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů k realizaci této stavby. 
 
4) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě                
Usnesení č. 1657/2012 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 09-282 uzavřené dne 29.5.2009 mezi městem Strakonice a 
paní Růženou Kůsovou, bytem Čejetice, jehož předmětem budou následující změny: 
- změna  v seznamu pronajatého movitého majetku v hradním sklípku ve Strakonicích  - u původně 
zařazeného  el. sporáku s troubou došlo k náhradě el. vařidlové části sporáku plynovou vařidlovou částí 
sporáku 
-  závazek nájemce zaplatit městu Strakonice částku 19.108,- Kč, jedná se o  ½  finanční částky zaplacené 
městem  za nově dodanou část sporáku, tj. plynová vařidlová část sporáku, dodaná jako náhrada 
nefunkční vařidlové části elektrické.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
5) Uzavření dodatku č. 10  k pojistné smlouvě č. 8044827315 s ČSOB Pojišťovnou, a.s. – pojištění 
odpovědnosti za nezákonné nebo nesprávné rozhodnutí členů ZM a dále členů komisí  
Usnesení č. 1658/2012 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 8044827315 s ČSOB Pojišťovnou, a.s., týkající se 
pojištění odpovědnosti za nezákonné nebo nesprávné rozhodnutí členů ZM (včetně jejich dalších 
případných funkcí vyplývajících z jejich členství v zastupitelstvu - starosta, místostarosta, radní) a dále 
členů komisí, a to pouze pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci  své činnosti jménem 
obce nebo pro obec. Toto pojištění se vztahuje i na jimi způsobenou finanční škodu. 
Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,-Kč a spoluúčastí pojištěného 
na pojistném plnění ve výši 5 000,-Kč za výši pojistného 11.200,-Kč ročně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 10. 
 
6) Pronájem stánku v Rennerových sadech 
Usnesení č. 1659/2012 (60/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy nacházející se na pozemku p.č.st. 3528 o výměře 21 
m2 v k.ú. Strakonice s následující žadatelkou za níže uvedených podmínek: 
- Alena Stádníková, Zlešice, Volyně, IČ: 48224529,  pronájem stánku za účelem prodeje nealkoholických 
nápojů, točené zmrzliny, občerstvení (párek v rohlíku, langoše, hranolky atd.), nájemné ve výši 25.000,- 
Kč/rok + inflace, s tím, že nájemce zajistí na vlastní náklady osazení odsavače par + průtokového 
ohřívače do prostoru stánku dle požadavků KHS Strakonice, které zůstanou po skončení nájmu ve 
vlastnictví pronajímatele, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. do smlouvy bude zakotven závazek nájemce, že pokud se stane plátcem DPH, je povinen oznámit 
tuto skutečnost pronajímateli a uzavřít dodatek ke  smlouvě  o nájmu, týkající se  zvýšení nájemného o 
DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Paní Ing. Martina Mašková, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1660/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice , vzhledem k tomu, že 
záměr žadatele je v rozporu s regulačním plánem dané lokality (veřejně prospěšná stavba „pěší 
komunikace“). 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Pan Vladimír Novák, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru + prodej 
pozemku 
Usnesení č. 1661/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře  cca  
6 m2.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Pozemek bude využit k úpravě vstupu 
do objektu. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Přední Ptákovice,  panu 
Vladimíru Novákovi, Strakonice, za cenu 400,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
nepřihlásí jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
Odprodej  pozemku je možný pouze s tím,  že tato část pozemku nebude moci být oplocena. Na výše 
uvedené části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice nebude moci být realizována stavba rozšiřující 
samotnou objemovou hmotu stávajícího rodinného domu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Pan Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1662/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1394 o výměře cca 65  m2 s tím, že v severní 
části pozemku, kde je navržené  veřejné prostranství  šíři cca 2 m, je možný odprodej pozemku pouze 
s vědomím kupujícího, že tato část pozemku nebude moci být oplocena.  
 
4) Manželé Petr Kašpírek, Katovice a Petra Kašpírková, Strakonice  - prodej pozemku v lokalitě 
Mušky 
Usnesení č. 1663/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/353  o výměře 969 m2, v k.ú. Přední Ptákovice, za cenu                 
950,- Kč/m2 manželům Petru Kašpírkovi, Katovice a Petře Kašpírkové, Strakonice, za účelem výstavby 
rodinného domu. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, tj. zahájení výstavby do 2 let od 
podpisu smlouvy a do  5-ti let zkolaudovat. Po splnění podmínek SoSBK bude uzavřena kupní smlouva.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
5) Manželé Jan a Stanislava Šedovičovi, Strakonice – žádost  o prodej části pozemku p.č. 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 1664/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení Rady města Strakonice č. 2062/2008 ze dne 04.06.2008 a usnesení Zastupitelstva města 
Strakonice č. 387/ZM/2008 ze dne 25.06.2008, tzn. nesouhlas s prodejem části pozemku  p.č. 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice. 
 
6) Nabídka pozemků p.č. 1084/3, p.č. 1085/1, p.č. 1085/7, p.č. 1085/8, p.č. 1098/3, p.č. 1183/1, p.č. 
1183/3, p.č. 1091/4, vše v  k.ú. Strakonice a p.č. 671 v k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č. 1665/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  pozemků p.č. 1085/7 o výměře 135 m2, p.č. 1084/3  o výměře  291 m2,  p.č.  1085/1 
o výměře 2866 m2, p.č. 1183/1 o výměře 3661 m2 a p.č. 1183/3 o výměře 687 m2, vše v k.ú. Strakonice a 
pozemek p.č. 671 o výměře 289 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
III. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 1098/3 o výměře 5812 m2 a p.č. 1091/4 o výměře 1181 m2, vše v k.ú. 
Strakonice. 
 
7) ÚZSVM  - bezúplatný převod pozemků p.č. 532/8 a p.č. 532/52 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1666/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 532/52 o výměře cca 1300 m2 (pod komunikací, 
kromě vstupů do bytových domů  č.p. 387 až 390 v ul. Arch. Dubského) a části  pozemku  p.č. 532/8 o  
výměře cca 1000 m2  (část, nacházející  se  před  bytovými domy č.p. 387 až 390 v ul. Arch. Dubského 
v okolí hydroforové stanice), vše v k.ú. Strakonice od ČR - ÚZSVM  na město Strakonice. Přesná výměra 
bude stanovena geometrickým plánem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
8) Nabídka pozemku p.č. 659/20 o výměře 160 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1667/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 659/20 o výměře 160 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
9) Nabídka  pozemků  p.č. 529/1  o výměře  471 m2  a  p.č. 529/10 o výměře 81 m2,  vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 1668/2012 (60/1a) 
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Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 529/1 o výměře 471 m2 a p.č. 529/10 o výměře 81 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

10) ÚZSVM - bezúplatný převod pozemků z důvodu stavby „I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní 
půloblouk) 
Usnesení č. 1669/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků  p.č. 1371/167 o výměře 119 m2, p.č. 1371/161 o výměře 71 
m2, p.č. 1371/165 o výměře 177 m2  a p.č. 1371/166 o výměře 27 m2, vše v k.ú. Strakonice, které zasahují 
do připravované stavby „I/22 Strakonice  (tzv. Severní dopravní půloblouk) od ČR - ÚZSVM na město 
Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu 
 
11) Pozemkový fond ČR  - bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti  ideální ¼ 
pozemku p.č. 523/3 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 1371/158 o výměře 70 m2 důvodu stavby „I/22 
Strakonice  (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 1670/2012 (60/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1371/158 o výměře 70 m2 a podílu o velikosti ¼ 
k pozemku p.č. 523/3 v k.ú. Strakonice o výměře 16 m2, vše v k.ú. Strakonice, které zasahují do 
připravované stavby „I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk) na město Strakonice od 
Pozemkového fondu ČR.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 

1) Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT STRAKONICE, Žižkova 312, Strakonice – pronájem 
pozemku  +  vyhlášení záměru 
- investor: David Faja,  Strakonice – Dražejov 
Usnesení č. 1671/2012 (60/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 32 m2, 
prostranství před Morovým sloupem,  Palackého náměstí, Strakonice, za účelem umístění a provozování 
předzahrádky s cca 8 stolky.   
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 32 m2, Palackého náměstí, 
Strakonice, za účelem umístění a provozování předzahrádky přináležící domu čp. 87,  na dobu neurčitou, 
za nabídkovou cenu 8.000,- Kč ročně, panu Davidovi Fajovi, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice a souhlas odboru dopravy MěÚ 
Strakonice.  
Vzhledem k tomu, že předmětná část pozemku je městem Strakonice nepravidelně využívána za účelem 
pořádání kulturních a sportovních akcí, je podmínkou pronájmu , že v případě , kdy město Strakonice 
bude tuto předmětnou část pozemku využívat k těmto účelům, je nájemce povinen tento prostor 
nevyužívat s tím, že  nájemce bude s časovým  předstihem na tuto skutečnost upozorněn (14-ti denní 
lhůta).  
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Přesunutí laviček dle předloženého plánku musí být předem odsouhlaseno architektem města Strakonice a 
v případě jeho souhlasu, bude přesunutí provedeno na vlastní náklady žadatele a v případě ukončení 
nájemní smlouvy, budou lavičky vráceny na původní místo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  Na Pankráci 546/56, Praha 4- Nusle 
– žádost o výpůjčku částí pozemků  p.č. 781/5 a p.č. 792/1 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1672/2012 (60/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 781/5 o výměře cca 100 m2 a p.č. 792/1 o výměře 
cca 235 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na části pozemků p.č. 781/5 o výměře cca 100 m2 a  p.č. 792/1 o výměře 
cca 235 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, za účelem vybudování lávky pro pěší přes komunikaci 
I/22 ve Strakonicích, SO 210 dle projektové dokumentace (severní dopravní půloblouk), na dobu určitou 
5-ti let,  pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – technický dozor investora a koordinátor BOZP 
Usnesení č. 1673/2012 (60/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou dle § 21, odst.1, písm.f – 
zjednodušené podlimitní řízení, pro výkon funkce Technický dozor investora a koordinátor BOZP 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce  a modernizace“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy se společností Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. a společností GPL – 
INVEST, s.r.o. (na základě smlouvy o sdružení), jenž podali nejvýhodnější nabídku, s předmětem plnění 
výkonu technického dozoru investora  koordinátora BOZP v rámci realizace stavby: „ÚV Pracejovice  - 
rekonstrukce a modernizace“. Celková cena za předmět plnění činí 4.994.800,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy 
 
1) Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 – dofinancování výměny výplně dveřních konstrukcí. 
Usnesení č. 1674/2012 (60/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dofinancováním výměny dveřních konstrukcí MŠ Lidická č.p. 625 dle doporučené hodnoty U = 1,2 
W/m2,K  za cenu cca 400.000 ,- Kč s DPH v případě udělení dotace z fondu SFŽP. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o udělení dotace z fondu SFŽP na zateplení MŠ Lidická č.p. 625 s tím, že město 
Strakonice dofinancuje výměnu dveřních konstrukcí dle doporučené hodnoty U = 1,2 W/m2,K . 
 
2) Marek Kluiber, Ludmila Kluiberová, Dražejov, 386 01 Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 1675/2012 (60/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 604/1 v k.ú. Střela, s realizací stavby „Přístřešek u RD Dražejov 
u Strakonic“ na pozemku p.č. 209/9 v k.ú. Střela, obec Strakonice. 
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Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby - „Přístřešek 
u RD Dražejov u Strakonic“ na pozemku p.č. 209/9 v k.ú. Střela ve vzdálenosti 50 cm od hranice 
s pozemkem p.č. 604/1 (majetek města Strakonice) v k.ú. Střela, obec Strakonice.  
 
3)  Pronájem garáže – p. Vavruška 
Usnesení č. 1676/2012 (60/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  pronájmem garáže č. 21 (garážový box) nacházející se v budově bez č.p. na pozemku  st.p.č. 3273 
v k.ú. Strakonice (protější tribuna Křemelka) o výměře  18 m2 následujícímu žadateli za níže uvedených 
podmínek: 
- František Vavruška, Strakonice,  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve 
výši 2.520,- Kč/ročně + DPH, nájemce uhradí částku odpovídající výši nájemného za předchozí období 
před uzavřením nájemní smlouvy (období od 2.2.2012 – ukončení smlouvy z důvodu úmrtí původního 
nájemce -  do termínu uzavření nové nájemní smlouvy), vzhledem k tomu, že pan Vavruška ml.  garáž 
dosud užívá.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
10. Jednání o dořešení majetkových vztahů pro cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov (Vídeň)  
Usnesení č. 1677/2012  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
s ohledem na další postup v dědickém řízení ohledně pozemku, který se nachází v trase plánované 
cyklostezky Strakonice – Nový Dražejov Mgr. Ing. Pavla Vondryse jednáním v této záležitosti, které by 
se uskutečnilo dle termínu, který bude dohodnut ve Vídni (Rakousko). 
 
 
 
 
 
 
         
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


