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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  85. jednání Rady města Strakonice 

konaného 21. listopadu  2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel - místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec 
Ing. Tůma - tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 

Program: 
1. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města  

       Usnesení č. 2210/2012 
2. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice: 
A/ k.ú. Hajská (lokalita v jihozápadní části osady Hajská) 

       Usnesení č. 2211/2012 
B/ k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) 

       Usnesení č. 2212/2012 
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 8/2012 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem  

       Usnesení č. 2213/2012 
4. Návrh rozpočtu na rok 2013 

       Usnesení č. 2214/2012 
5. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 2215/2012-2254/2012 
6. TS – bytové záležitosti 

       Usnesení č. 2255/2012 
7. Změna obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/20006 o veřejném pořádku, 
ochraně životního  prostředí a vzhledu města  

       Usnesení č. 2256/2012 
8. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským 
pro práva k dílům hudebním, o. s.         
                                 Usnesení č. 2257/2012  
9. Finanční příspěvek – Česká florbalová unie        

       Usnesení č. 2258/2012 
10. Projekt „Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice“ – Dohoda o 
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR       

       Usnesení č. 2259/2012 
11. TS – návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z VH infrastruktury na rok 2013  

       Usnesení č. 2260/2012 
85. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
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usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace 
města  
Usnesení č. 2210/2012 (85/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM ur čit 
na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 43 až § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele Ing. Pavla Pavla 
pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit materiál na projednání Zastupitelstva města Strakonice. 
 
2. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice: 
A/ k.ú. Hajská (lokalita v jihozápadní části osady Hajská) 
Usnesení č. 2211/2012 (85/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
 rozhodnout o pořízení změny územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská (lokalita 
v jihozápadní části osady Hajská). 
II.  Doporučuje ZM 
podmínit pořízení předmětné změny územního plánu Strakonice úhradou nákladů na 
zpracování změny územního plánu bez finanční spoluúčasti Města Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM  
uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny územního plánu Strakonice. 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny územního plánu Strakonice na projednání 
Zastupitelstva města Strakonice. 
 
B/ k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) 
Usnesení č. 2212/2012 (85/3) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s pořízením změny územního plánu Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní části 
Nového Dražejova). 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny územního plánu Strakonice na projednání 
Zastupitelstva města Strakonice. 
 
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 8/2012 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem  
Usnesení č. 2213/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem.  
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4. Návrh rozpočtu na rok 2013 
Usnesení č. 2214/2012 (85/6) 
Rada města po projednání  
Doporučuje ZM: 
Schválit  rozpočet města Strakonice na rok 2013, který vychází ze schváleného výhledu, 
ve výši: 
Příjmy :      394 174 000,-  Kč 
Výdaje :      367 247 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů  :                    26 927 000,-  Kč 
Financování: 
Zapojení prostředků minulých let :           1 963 000,-  Kč 
Splátky úvěrů :                      -   28 890 000,-  Kč 
Financování celkem :             -   26 927 000,-  K č 
 
1) Zdeněk Kolinger, Strakonice 386 01- žádost o provedení opatření zamezující 
provlhání sklepa č.p. 176 Heydukova ul. Strakonice 
Usnesení č. 2215/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s opravou asfaltového chodníku před  čp. 176 v Heydukově ulici ve Strakonicích na náklady 
města Strakonice, a to po provedení stavebních úprav na tomto domě.  
II. Nesouhlasí 
s finančním podílem města Strakonice na stavebních úpravách RD  čp. 176  v Heydukově 
ulici ve Strakonicích, při odizolování podzemní části domu. 
 
2) ET BIOGAS s.r.o., Nová 1894/31, České Budějovice - Zdeněk Prokopec, jednatel – 
žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2216/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1459 a p.č. 1145/3 v k.ú. Strakonice                 
o výměře cca 140 m2 za účelem umístění technologie plnícího zařízení na CNG (stlačený 
zemní plyn)  a dále umístění stanoviště plněného vozidla.  
 
3) Auto Horejš s.r.o., Na Křemelce 307, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy  
Usnesení č. 2217/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy jež je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012 mezi 
městem Strakonice a společností AUTO HOREJŠ  s.r.o.. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. st. 3504 o výměře 259 m2 a  pozemku       
p.č. 1224/12  o výměře 716 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění a provozování 
myčky automobilů a prodejnu náhradních dílů – servis, přičemž minimální cena nájmu je 
stanovena ve výši  5000,-Kč/měsíc.  
 
4)  Pan František Wohlmut, Dražejov  - žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 2210/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, o výměře cca 15 m2, panu 
Františku Wohlmutovi, Dražejov, za účelem umístění vlastního prodejního stánku za účelem 
prodeje občerstvení a doplňkového zboží, za cenu   3.000,- Kč/měsíc + DPH. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 14-ti denní výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Pan Daniel Šimon, Doubravice, Strakonice  
- žádost o odpouštění nájemného v období od 10.9.2012 – 30.9.2012 z důvodu 
nemožnosti napojení na elektřinu.  
- žádost o přerušení nájemní smlouvy na prodejní místo od 25.12.2012 do 28.2.2013, 
z důvodu nízké teploty v zimním období.   
Usnesení č. 2218/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prominutím nájemného za období 3 týdnů, vzhledem k tomu, že nebylo možné řádné 
využívat předmět nájmu.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě. 
 
6) Marie Vanišová, Štěkeň – žádost o povolení využití pronajatého pozemku  
Usnesení č. 2219/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s využitím části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice, která je předmětem nájemní 
smlouvy číslo 09-217, ze dne 11.5.2009, a to za účelem prodeje kaprů, stromků a vánočního 
zboží  v předvánočním období a dále se stánkovým prodejem v ostatních časech, kdy není 
předmětný pozemek využit na provoz kavárny, za podmínek  stanovených jednotlivými 
dotčenými odbory  MěÚ Strakonice (odbor Dopravy…..). Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
OHS. 
 
7) Miroslav Procházka, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 774/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2220/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 774/1,  o výměře cca 20 m2,  v  k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 774/1,  o výměře cca 20 m2,  v  k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, na dobu určitou do 31.5.2013, za cenu 200,-Kč/měsíc.  
 
8) Nebytová jednotky – domácí dílna č. 39/2 v čp. 39 ve Strakonicích II 
Usnesení č. 2221/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem  nebytové jednotky č. 39/2 - domácí dílny o výměře 30,60 
m2 nacházející se v suterénu (1. podzemní podlaží) domu čp. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61 
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v ulici Školní ve Strakonicích II. Bytový dům, ve kterém je nebytová jednotka – domácí dílna 
umístěna, je postaven na stavebních  parcelách č. 489 a 70 v kat. území Nové Strakonice. 
 
9) Žádost spol. H-Media s.r.o. o snížení nájemného  
Usnesení č. 2222/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného žadateli spol. H-Media s.r.o. se sídlem Řeznická 17, Praha                       
za pronájem plochy ve vstupní hale budovy odboru dopravy MÚ čp. 772 v ul. Jiřího 
z Poděbrad ve Strakonicích, na které má umístěn reklamní panel o rozměru 70x100 cm. 
 
10) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice – žádost 
o pronájem části obvodové zdi bytového domu čp. 47, ul. Velké náměstí, Strakonice, za 
účelem umístění reklamního poutače 
Usnesení č. 2223/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a společností DUDÁK – Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem části 
bytového domu čp. 47 (na pozemku p.č. st. 144/1 v k.ú. Strakonice), Velké náměstí, 
Strakonice, za účelem umístění reklamního poutače, na dobu neurčitou. Nájemné je 
stanoveno ve výši  1000,-Kč/rok.  
V případě, že společnost DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s., Podskalská 324, Strakonice, 
neakceptuje předmětný smluvní vztah, dojde k odstranění reklamního poutače – na náklady 
společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s., Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) Pavel Mašek, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2224/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 360/1  o výměře cca 125 m2  v  k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, sousedící s pozemkem p.č. 361/7 v k.ú. Strakonice. 
 
12) Renata Kotálová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2225/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  002 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro paní Renatu Kotálovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Eva Šuralová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2226/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. C16 o velikosti 1+1 a 
výměře 44,50 m2 v domě č.p. 1283 ul. Rybniční pro paní Evu Šuralovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2227/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí pro pana Miroslava Siváka, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
15) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2228/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Věru Landsingerovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Anna Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2229/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů pro paní Annu Kopeckou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Pavel Kouba, Strakonice – žádost o vybudování přípojky veřejného osvětlení a dále 
o opravu příjezdové cesty k č.p. 1304 ul. Radomyšlská   
Usnesení č. 2230/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  a s ohledem na finanční možnosti města Strakonice 
I. Nesouhlasí  
s vybudováním veřejného osvětlení podél příjezdové cesty na pozemku p.č.1282/1 v k.ú. 
Strakonice k domu č.p. 1304 ul. Radomyšlská Strakonice 
II. Nesouhlasí  
s celkovou rekonstrukcí příjezdové komunikace na pozemku p.č.1282/1 v k.ú. Strakonice 
k domu č.p. 1304 ul. Radomyšlská Strakonice. 
 
18) Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie pro č.p. 772 ul. Krále Jiřího 
z Poděbrad Strakonice .  
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Usnesení č. 2231/2012 (85/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie pro odběrné místo  MěÚ 
Strakonice č.p. 772 ul. Krále Jiřího z Poděbrad  s Teplárnou Strakonice a.s. 
II.Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Pan Ing. Peter Salák, Strakonice  
– žádost o prodej pozemku  
- žádost o pronájem části pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2232/2012 (85/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem  pozemku p.č. 33/2   o výměře 114 m2  v k.ú. Přední Ptákovice panu Ing. 
Peteru Salákovi, Strakonice, za cenu 400,- Kč/m2.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 613/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice, za účelem využívání k přístupu k nemovitosti žadatele, uskladnění dříví a 
stavebního materiálu, přívěsného vozíku a zařízení zahrádky.  
 
2) Manželé Vítězslav a Jiřina Vlachovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2233/2012 (85/7a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p.č. 320/369 v k.ú. Přední Ptákovice, 
vzhledem k tomu, že na vybudování infrastruktury a sportoviště v této lokalitě  byly čerpány 
dotace a tudíž není možné pozemky v této lokalitě prodávat.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 320/369 v k.ú. Přední 
Ptákovice. 

 
3) Pozemky pod stávajícími trafostanicemi – žádost o odkoupení 
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 2234/2012 (85/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  vyhlášením záměru na prodej  pozemků zastavěných stávajícími  trafostanicemi 
parc.  č. st. 2151/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Strakonice, parc.č. st. 2127 o výměře 53 m2 v k.ú. 
Strakonice, parc.č. st. 4042 o výměře 42 m2 v k.ú. Strakonice, parc.č. st. 1161 o výměře 47 
m2 v k.ú. Nové Strakonice, parc.č. st. 862 o výměře 85 m2  v k.ú. Nové Strakonice, část 
parc.č. 1224/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Strakonice, část parc. č. 320/1 o výměře cca 40 m2 
v k.ú. Přední Ptákovice, část parc.č. 320/387 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přední Ptákovice za 
minimální kupní cenu 800,- Kč za m2 , a to za podmínky, že při prodeji bude ve prospěch 
města  zřízeno předkupní právo jako právo věcné k převáděným pozemkům a závazek 
kupujícího jako budoucího vlastníka, že přednostně nabídne převáděný pozemek či jeho část 
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k odkupu prodávajícímu i v případě přemístění dané trafostanice nebo v případě, že 
trafostanice přestane být užívána ke svému účelu, a to za původní kupní cenu.  
 
4) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 2235/2012 (85/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením následujícího majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MÚSS Strakonice: 
Domov pro seniory Rybniční 1282: 
- výstupní stůl k myčce nádobí – poř. cena 33.606,- Kč, r. poř. 2001 
- vstupní stůl k myčce  nádobí s dvoudřezem  – poř. cena 59.997,- Kč, r. poř. 2001 
- drtič odpadu – poř. cena 31.401,- Kč, r.poř. 2001 
MŠ Šumavská Strakonice: 
- mrazák BFS 345 – poř. cena 21.979,52 Kč, r.poř. 1999  
ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice: 
budova Jezerní ul.: 
- počítač Orion Mintaca 128 – poř. cena 36.650,84 Kč, r. poř. 2000  
MŠ Lidická Strakonice: 
- sekačka na trávu CSA/NP 534 TR/E – poř. cena 22.208,- Kč, r.poř. 2003 
MŠ U Parku Strakonice: 
- vysavač Elektrolux – poř. cena 24.670,- Kč, r.poř. 1996  
MěKS Strakonice: 
- kávovar Carimali– poř. cena 32.818,- Kč, r. poř. 2002 
- počítač CPVIntel Pentium 4 – poř. cena 25.959,05 Kč, r. poř. 2004 
ZŠ Povážská Strakonice: 
budova Velké náměstí: 
- tabule s pylonem – poř. cena 33.846,- Kč, r.poř. 1999 
- tabule školní – poř. cena 38.375,10 Kč, r.poř. 1998 
- nábytková stěna – poř. cena 49.532,- Kč, r.poř. 1995 
- soubor nábytku – poř. cena 35.746,- Kč, r.poř. 1998 
majetkový odbor:  
- oplocení dětského hřiště na Sídlišti 1. máje – poř. cena 107.219,- Kč, r.poř. 2004 
- kolotoč kovo stání SC z dětského hřiště na Ohradě – poř. cena 20.842,- Kč, r.poř. 2008. 
 
1) Žádost o uzavření dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice v souvislosti s realizací akce: „Eliminace parovodů Sever“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice  
Usnesení č. 2236/2012 (85/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 k Dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s realizací stavby 
„Eliminace parovodů Sever“ uzavřené mezi městem Strakonice a Teplárnou Strakonice a.s., 
přičemž předmětem dodatku je souhlas s uložením teplovodního potrubí i do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 580/34  v k.ú. Strakonice. 
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II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Pronájem garážového stání  
Usnesení č. 2237/2012 (85/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 12 v bytovém  domě             
čp. 1392 v ul. Leknínová ve Strakonicích s následujícím žadatelem  za níže uvedených 
podmínek: 
- pan Milan Šmíd,  Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc + DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.   
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 007/330, ul. Tovární,  Strakonice II – 2+1, o výměře 
66,15 m2 
Usnesení č. 2238/2012 (85/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007, v domě č.p. 330, ul. Tovární, Strakonice přímým  
prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za bytovou jednotku č. 007/330, ul. 
Tovární, Strakonice včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, je stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Žádost Apoštolské církve - sboru bez hranic Praha, Korunní 926/30, Praha  
Usnesení č. 2239/2012 (85/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním cedule na budově bývalé ZŠ Lidická 194, Strakonice nájemcem NP v budově  
Apoštolskou církví - sborem bez hranic Praha, Korunní 926/30, Praha s označením 
organizace Mana – Apoštolská církev. Cedule o rozměru 70 x 40 cm bude umístěna na 
fasádu budovy Lidická 194  po pravé straně vchodu do budovy nad ceduli MC Beruška 
Strakonice. 
 
6)  Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 2240/2012 (85/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č. 2010-169 uzavřené dne 1.6.2010 mezi městem Strakonice     
a paní Jitkou Štěrbíkovou, Strakonice na pronájem garážového stání č. 6  v uvedeném objektu 
a sice dohodou ke dni 30.11.2012.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 6 v bytovém domě  Leknínová  1392, 
Strakonice.  
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1) Manželé Marek a Jana Osvaldovi, Prachatice – žádost o prodej pozemku v lokalitě 
Mušky 
Usnesení č. 2241/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 320/351 o výměře 606 m2 a p.č. 320/352 o výměře 329 
m2, celková výměra 935 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice,  manželům  Markovi  a  Janě  
Osvaldovým,  Prachatice,  za cenu 950,- Kč/m2.  Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní a po splnění podmínek této smlouvy bude vyhotovena kupní smlouva. Záloha 
na kupní cenu bude zaplacena formou splátkového kalendáře, kdy první splátka, tj. ½ kupní 
ceny,  bude zaplacena při podpisu předmětné smlouvy a druhá ½  kupní ceny bude zaplacena 
do 6-ti měsíců od podpisu předmětné smlouvy.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 

 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 035 o velikosti 1+1 (54,30 m2) v domě č.p. 988,  ul. 
Ellerova, Strakonice I  
Usnesení č. 2242/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 035/988 o velikosti 1+1 (54,30 m2) v domě č.p. 988 ul. Ellerova, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) Miroslavu a Miluši 
Zachovým, Strakonice, za  cenu  362.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Miroslavem a Miluší Zachovými, 
bytem Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 035/988 o velikosti 1+1 (54,30 m2) 
v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku, za  cenu 362.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s  Miroslavem a Miluší Zachovými, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 035/988 o velikosti 1+1 (54,30 m2) v domě č.p. 988 ul. Ellerova, 
Strakonice I, včetně  spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a  pozemku,  za 
cenu 362.000,- 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. 035 o velikosti 1+1 (54,30 m2) v domě č.p. 
988 ul. Ellerova, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 023 o velikosti 1+1 (43,80 m2)  v domě č.p. 1141,  
Sídl. 1. máje, Strakonice I  
Usnesení č. 2243/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 023/1141 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 1141 Sídl. 1.máje, 
Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. 
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č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Marku Hermanovi,  
Strakonice, za  cenu  507.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Markem Hermanem, 
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 023/1141 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě 
č.p. 1141 Sídl. 1. máje, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, za  cenu 507.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Markem Hermanem, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 023/1141 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 1141 Sídl. 1. 
máje, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  
pozemku,  za cenu 507.000,- 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. 023 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 
1141 Sídl. 1. máje, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
4) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 024 o velikosti 1+0 (25,40 m2)  v domě č.p. 1064,  
ul. Mlýnská, Strakonice I  
Usnesení č. 2244/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 024/1064 o velikosti 1+0 (25,40 m2) v domě č.p. 1064 ul. Mlýnská, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Monice Hříbalové,  
Strakonice – Přední Ptákovice, za  cenu  353.600,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Monikou Hříbalovou, bytem 
Strakonice – Přední Ptákovice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 024/1064 o velikosti 1+0 
(25,40 m2) v domě č.p. 1064 ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 353.600,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Monikou Hříbalovou, Strakonice – Přední 
Ptákovice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 024/1064 o velikosti 1+0 (25,40 m2) v domě 
č.p. 1064 ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  
částech  domu  a  pozemku,  za cenu 353.600,- 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. 024 o velikosti 1+0 (25,40 m2) v domě č.p. 
1064 ul. Mlýnská, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
5) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 007 o velikosti 1+1 (48,40 m2)  v domě č.p. 1239,  
ul. Mládežnická, Strakonice I  
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Usnesení č. 2245/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 007/1239 o velikosti 1+1 (48,40 m2) v domě č.p. 1239 ul. 
Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Anně 
Štěpánkové, bytem Úlehle za  cenu  600.300,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Annou Štěpánkovou, bytem 
Úlehle, jejímž předmětem bude prodej b.j. 007/1239 o velikosti 1+1 (48,40 m2) v domě č.p. 
1239 ul. Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, za  cenu 600.300,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Annou Štěpánkovou, bytem Úlehle, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 007/1239 o velikosti 1+1 (48,40 m2) v domě č.p. 1239 ul. 
Mládežnická, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  
a  pozemku,  za cenu 600.300,- 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. 007 o velikosti 1+1 (48,40 m2) v domě č.p. 
1239 ul. Mládežnická, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
6) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 017 o velikosti 3+1 (76,30 m2)  v domě č.p. 1255,  
ul. Obránců míru, Strakonice I  
Usnesení č. 2246/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 017/1255 o velikosti 3+1 (76,30 m2) v domě č.p. 1255 ul. Obránců 
míru, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, 
dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Ladislavě 
Moravcové, bytem Volenice, za  cenu  602.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Ladislavou Moravcovou, 
bytem Volenice 139, jejímž předmětem bude prodej b.j. 017/1255 o velikosti 3+1 (76,30 m2) 
v domě č.p. 1255 ul. Obránců míru, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 602.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s  paní Ladislavou Moravcovou, bytem Volenice, 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 017/1255 o velikosti 3+1 (76,30 m2) v domě č.p. 1255 ul. 
Obránců míru, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  
a  pozemku,  za cenu 602.000,- 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. 017 o velikosti 3+1 (76,30 m2) v domě č.p. 
1255 ul. Obránců míru, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
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pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
7) Milada Chalušová, Strakonice – odkoupení bytové jednotky 
Usnesení č. 2247/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 369/ZM/2012 ze dne 12.9.2012. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 032 o velikosti 3+1 (74,00 m2) v domě č.p. 207, ul. 
Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Miladě 
Chalušové, za cenu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o částku, kterou město 
Strakonice uhradí do doby převodu vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do fondu 
oprav v souvislosti s realizovaným celkovým zateplením domu č.p. 207 ul. Stavbařů. 
Znalecký posudek, jehož vyhotovení hradí kupující, bude vypracován tak, že ocenění nebude 
zohledňovat provedené celkové zateplení objektu, tzn., že bude oceňován stav před 
zateplením. Kupní cena bude stanovena jako součet ceny b. j. včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku stanovenou znaleckým posudkem, který 
zohledňuje stav před zateplením a částky, kterou město Strakonice zaplatí Společenství pro 
dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice jako podíl na splacení úvěru, ze kterého Společenství 
pro dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice financovalo předmětné zateplení domu č.p. 207 ul. 
Stavbařů, tzn. 1.636,74 Kč x počet měsíců, kdy bylo městem Strakonice do fondu oprav 
přispíváno.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Miladou Chalušovou,  
Strakonice II, jejímž předmětem bude prodej b.j. 032/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, 
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  
cenu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o částku, kterou město Strakonice uhradí 
do doby převodu vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do fondu oprav 
v souvislosti s realizovaným celkovým zateplením domu č.p. 207 ul. Stavbařů. Znalecký 
posudek, jehož vyhotovení hradí kupující, bude vypracován tak, že ocenění nebude 
zohledňovat provedené celkové zateplení objektu, tzn., že bude oceňován stav před 
zateplením. Kupní cena bude stanovena jako součet ceny b. j. včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku stanovenou znaleckým posudkem, který 
zohledňuje stav před zateplením a částky, kterou město Strakonice zaplatí Společenství pro 
dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice jako podíl na splacení úvěru, ze kterého Společenství 
pro dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice financovalo předmětné zateplení domu č.p. 207 ul. 
Stavbařů, tzn. 1.636,74 Kč x počet měsíců, kdy bylo městem Strakonice do fondu oprav 
přispíváno.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Miladou Chalušovou, Strakonice II jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 032/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem navýšenou o částku, kterou město Strakonice uhradí do doby převodu 
vlastnického práva k předmětné bytové jednotce do fondu oprav v souvislosti s realizovaným 
celkovým zateplením domu č.p. 207 ul. Stavbařů. Znalecký posudek, jehož vyhotovení hradí 
kupující, bude vypracován tak, že ocenění nebude zohledňovat provedené celkové zateplení 
objektu, tzn., že bude oceňován stav před zateplením. Kupní cena bude stanovena jako součet 
ceny b. j. včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 
stanovenou znaleckým posudkem, který zohledňuje stav před zateplením a částky, kterou 
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město Strakonice zaplatí Společenství pro dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice jako podíl na 
splacení úvěru, ze kterého Společenství pro dům č.p. 207, ul. Stavbařů Strakonice 
financovalo předmětné zateplení domu č.p. 207 ul. Stavbařů, tzn. 1.636,74 Kč x počet 
měsíců, kdy bylo městem Strakonice do fondu oprav přispíváno.   
V. 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. 032/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, 
Strakonice II, ve vlastnictví města Strakonice o to písemně požádá. 
VI. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
8) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 2248/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením následujícího majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,-Kč: 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- PC Orion Mintaka – poř. cena 33.294,- Kč, r.poř. 2002 
- PC Orion Mintaka – poř. cena 20.399,- Kč, r.poř. 2006 
 
9) Paní Anna Hrušková,  Strakonice – nabídka pozemku p.č.  93/8  o  výměře  164 m2  v 
k.ú. Přední Ptákovice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 2249/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 93/8 o výměře 164 m2, 
odděleného z pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Přední Ptákovice, zřízeného  podle  § 101 zákona  č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
10) Výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní 
dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2250/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení č. ZM č. 158/ZM/2011 ze dne 14.9.2011 o konkrétní čísla 
vykupovaných pozemků. Jedná se o následující pozemky: 

- p.č. 604/27 o výměře 92 m2  
- p.č. 604/29 o výměře 21 m2  
- p.č. 607/3 o výměře 472 m2  
- p.č. 606/5 o výměře 205 m2, 
- p.č. 622/20 o výměře 1184 m2  
- p.č. 525/1 o výměře 23 m2  
- p.č. 525/3 o výměře 66 m2 
- p.č. 526/8 o výměře 390 m2  
- p.č. 367/3 o výměře 271 m2  
- p.č. 775/25 o výměře 2 m2   
- p.č. 797/30 o výměře 177 m2  
- p.č. 775/21 o výměře 13 m2  



 15 

- p.č. 797/38 o výměře 320 m2  
- p.č. 797/26 o výměře 14 m2  
- p.č. 532/78 o výměře169 m2  
- p.č. 528/7 o výměře  52 m2  
- p.č. 529/9 o výměře 23 m2   
- p.č. 532/82 o výměře 8 m2 
- p.č. 532/83 o výměře 22 m2  
- část pozemku p.č.532/80 o výměře cca 250 m2  
- část pozemku p.č. 797/30 o výměře cca 90 m2 
- část pozemku p.č. 797/40 o výměře cca 30 m2   
- část pozemku p.č. 528/3 o výměře cca 180 m2  
- část pozemku p.č. 529/7 o výměře cca 160 m2  
- část pozemku p.č. 529/3 o výměře cca 300 m2  
- část pozemku  p.č. 529/11 o výměře cca 70 m2 
- část pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 30 m2,   
- p.č. 270/14 o výměře 161 m2 

- p.č. 270/11 o výměře 650 m2 

- p.č. 270/9 o výměře 440 m2 
- podíl ¾ k pozemku p.č. 523/3 o výměře 16 m2,  

vše v k.ú. Strakonice, v souladu se záborovým elaborátem, který je součástí projektové 
dokumentace na realizaci stavby „I/22 Strakonice“. Pozemky budou vykupovány za cenu 
509,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
11) Výkup „zbytkových“ pozemků v souvislosti s realizaci stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. 
Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2251/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení ZM č. 783/ZM/2009 ze dne 16.12.2009 o konkrétní čísla 
vykupovaných pozemků. Jedná se o následující pozemky: 

- p.č.  528/6 o výměře 156 m2 
- p.č. 532/31 o výměře 111 m2 
- p.č. 532/69 o výměře  5 m2   
- část pozemku p.č. 797/40 o výměře cca 200 m2 
- část pozemku p.č. 797/30 o výměře cca 70 m2  
- část pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 380 m2,   

vše v k.ú. Strakonice, a to  v souladu se záborovým elaborátem, který je součástí projektové 
dokumentace na realizaci stavby „I/22 Strakonice“. Pozemky budou vykupovány za cenu 
509,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
12) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – vyhlášení záměru na směnu pozemků v z důvodu 
stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2252/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
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s vyhlášením záměru na směnu pozemků  p.č. 1371/157 o výměře 59 m2 ve vlastnictví města 
Strakonice za pozemky p.č. 1267/6 o výměře 20 m2, p.č. 1267/7 o výměře 16 m2,  p.č. 1267/8 
o výměře 22 m2 a p.č. 1267/10 o výměře 256 m2, vše v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví ŘSD 
ČR.  
 
13) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – výkup části pozemků p.č. 612/1 o výměře a části 
pozemku p.č. 612/2,  vše v k.ú. Střela o výměře 530 m2  
Usnesení č. 2253/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č.711/ZM/2009 ze dne 23.9.2009  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy a prodloužení komunikace pro pěší 
– Střela“ s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je výkup pozemků  p.č. 612/20 o 
výměře 41m2, p.č. 612/16 o výměře 97 m2, p.č. 612/17 o výměře 161 m2, p.č. 612/18 o 
výměře 50 m2 a č. 612/19 o výměře 13 m2 a p.č. 612/21 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Střela, 
od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, za cenu stanovou znaleckým posudkem.   
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
14) Převod pozemků v lokalitě  „Železniční stanice Strakonice“   
Usnesení č. 2254/2012 (85/7c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení ZM č. 711/ZM/2009 ze dne 23.9.2009, týkající se převodu 
pozemků od Českých drah a.s., o souhlas s převodem ještě dalších pozemků, a to pozemku 
p.č. st. 3148 o výměře 430 m2 se stavbou bez č.p., pozemku p.č. st. 3149 o výměře 182 m2 se 
stavbou bez č.p. a pozemku p.č. 1066/133 o výměře 1773 m2 (oddělený z pozemku p.č. 

1066/3), vše v k.ú. Strakonice od Českých drah, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha, Nové Město na město Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
za podmínky, že ČD, a.s., budou mít  na veškeré budovy s  č.p. a stavby bez č.p. na těchto 
pozemcích vydán demoliční výměr.  
 
6. TS – bytové záležitosti 
1. Odepsání pohledávky  
Usnesení č. 2255/2012 (85/9) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 276 269,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
Společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství předložit rozhodnutí RM do 
Zastupitelstva města Strakonice. 
 
7. Změna obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/20006 o veřejném pořádku, 
ochraně životního  prostředí a vzhledu města  
Usnesení č. 2256/2012 (85/10) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit změnu obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 o veřejném pořádku, 
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ochraně životního prostředí a vzhledu města. 
 
8. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.       
Usnesení č. 2257/2012 (85/12) 
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 29. až 30. 9. 2012. Autorská odměna 
činí Kč 3970,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
                 
9. Finanční příspěvek – Česká florbalová unie        
Usnesení č. 2258/2012 (85/13) 
Rada města po projednání  
I.Nesouhlasí  
s bezplatným pronájmem házenkářské haly v termínu 23. listopadu 2012 od 8.00 hodin do  
cca 13.00 hodin České florbalové unii za účelem uspořádání okresního kola florbalového 
turnaje O pohár ministra školství pro žáky 1. stupně základních škol.    
 
10. Projekt „Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice“ – 
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR      
Usnesení č. 2259/2012 (85/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zněním Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt s názvem 
„Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice“ mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Státním zemědělským a intervenčním fondem, Ve 
Smečkách 33, 110 00 Praha 1. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem výše uvedené dohody. 
  
11. TS – návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z VH infrastruktury na rok 
2013  
Usnesení č. 2260/2012 (85/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2013 vodné a stočné ve výši: 
cenu vodného   45,06 Kč 
cenu stočného   26,31 Kč 
výši nájemného             40 000 tis.Kč 
ceny jsou uvedeny bez  DPH!!! 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                      Ing. Pavel Pavel 
          starosta                místostarosta 


