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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  134. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. února 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

   Ing. Jaromír Zeman – vedoucí SÚ 
Omluveni:  PhDr. Říhová – místostarostka 

Ing. Tůma – tajemník 
   Mgr. Malotová - PR 
Program:  
 

        
1. Návrh zadání změny Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě 

       Usnesení č. 3552/2014 
2. Zápis z 51. jednání projektu Otavské plavby 

       Usnesení č. 3553/2014 
3. Obecný návrh licenční smlouvy – úpravy dle legislativních změn 

       Usnesení č. 3554/2014 
4. Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – Smlouva o podmínkách poskytnutí 
dotace z ROP NUTS II Jihozápad   

       Usnesení č. 3555/2014 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                            

       Usnesení č. 3556/2014 
6. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3557/2014 – 3582/2014 
7. VŘ na ředitele STARZ - výsledky      

       Usnesení č. 3583/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. 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. 
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1. Návrh zadání změny Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě 
Usnesení č. 3552/2014 (134/1)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
schválit návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě. 
II. Doporu čuje ZM rozhodnout 
že změna Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě nebude dále pořizována z důvodu 
rozporu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. 
 
2. Zápis z 51. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 3553/2014 (134/2)  
Rada města po projednání  
I.  Bere na vědomí 
zápis z  51. jednání projektu Otavské plavby ze dne 5. února 2014. 
 
3. Obecný návrh licenční smlouvy – úpravy dle legislativních změn 
Usnesení č. 3554/2014 (134/3)  
Rada města po projednání  
I. Ruší 
platnost usnesení RM č. 0518/2011 ze dne 27. dubna 2011. 
II. Schvaluje 
vzor licenční smlouvy v předloženém znění. 
 
4. Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – Smlouva o podmínkách 
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad  
Usnesení č. 3555/2014 (134/5)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt "Revitalizace strakonického hradu – II. etapa" (reg. číslo 
projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02758) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 
České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, maximálně však v celkové výši 8.146.196,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 3556/2014 (134/7)  
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 
1. března 2014 – reprodukovaná hudba – Diskotéka Oldies – Hospoda Habeš, Vodárenská 
262, 386 01 Strakonice – pořádá Marie Poklopová, 386 01 Strakonice, IČ:87780976 – od 
22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
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6. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost Městského kulturního střediska Strakonice  
Usnesení č. 3557/2014 (134/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením následující stavební úpravy v objektu Mírová 831 ve Strakonicích (Dům 
kultury Strakonice): 

- probourání  otvoru pro dveře a osazení dveří mezi divadelní restaurací a přilehlou 
klubovnou ve výše uvedeném objektu. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ.  
 
2) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostorů  
Usnesení č. 3558/2014 (134/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 99-002 uzavřené dne 15.11.1999 mezi městem Strakonice   
a panem Bedřichem Tomáškem – TISK, se sídlem Na Ostrově 1415, Strakonice, jejímž 
předmětem je užívání nebytových prostor za účelem provozování tiskárny, o výměře 258 m2 
v uvedeném objektu, a sice dohodou ke dni 31.3.2014. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových  prostorů o výměře 258 m2 v přízemí objektu 
čp. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
3) Agrokat spol. s r.o., IČ 49055596, se sídlem Katovice, Krtská 55 - dodatek k nájemní 
smlouvě  č. 99 050 – doplnění usnesení 
Usnesení č. 3559/2014 (134/4)  
Rada města po projednání  
I. Doplňuje  
usnesení   č.  3070/2013  ze  dne   28.8.2013, týkající  se  dodatku  č. 5  k   nájemní  smlouvě 
č. 99-050, uzavřené mezi městem Strakonice a společností Agrokat spol.s r.o., IČ 49055596, 
se sídlem Katovice, Krtská 55, o další změnu předmětu nájmu, a to vypuštění části pozemku 
p.č. 1268/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 842 m2 (nově veden v katastru nemovitostí 
pod  p.č. 1268/7).  
 

4) Veřejná zakázka na dodavatele sdružených služeb dodávky el. energie od   r. 2015 
Usnesení č. 3560/2014 (134/4)  
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat nadlimitní veřejnou zakázku  na 
dodávku elektrické energie pro město Strakonice na období od 1.1.2015 do 31.12.2018. 
 

1) Demolice prodejny květinářství „OÁZA“  
Usnesení č. 3561/2014 (134/4a)  
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s demolicí objektu prodejny květinářství „OÁZA“ umístěného na pozemku p.č. KN 
St. 1285 v  k.ú. Nové Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením tohoto objektu z majetku města. 
 
2) Agrokat spol. s r.o., IČ 49055596, se sídlem Katovice, Krtská 55  - výkup části 
pozemku p.č. 326/15 v k.ú. Střela 
Usnesení č. 3562/2014 (134/4a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Agrokat spol. s.r.o., 
IČ: 49055596 se sídlem Katovice, Krtská 55, jejímž předmětem bude výkup části pozemku 
p.č. 326/15 v k.ú. Střela o výměře cca 140 m2 (zábor pro cyklostezku) za cenu 150,-Kč/m2 a 
cca 390 m2 (zbytkový pozemek) za cenu 50,-Kč/m2 v souladu s usnesením č. 575/ZM/2009 ze 
dne 18.3.2009. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Manželé Eva a František Vachudovi, Dražejov, Strakonice – převod stavby bez 
č.p./č.e. (zem. stavba) na pozemku p.č. st.11/2 v k.ú. Dražejov   u Strakonic 
Usnesení č. 3563/2014 (134/4a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
trvat na usnesení č. 597/ZM/2013, týkající se vyhlášení záměru na prodej stavby bez č.p./č.e., 
způsob využití zemědělská stavba, na pozemku p.č. st. 11/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic za 
cenu dle znaleckého posudku v roce 1992, to znamená 64.580,- Kč. 
 
1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 
2014 
Usnesení č. 3564/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice pro rok 2014“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 
Volenice, za cenu za sadební materiál: 74.000,- Kč bez DPH, tj. 85.100,- Kč vč. DPH,                  
za provádění pěstebních prací: 457.255,- Kč bez DPH, tj.  553.278,55 Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice,                
na provádění pěstebních činností pro rok 2014, za cenu za sadební materiál : 74.000,- Kč            
bez DPH, tj. 85.100,- Kč vč. DPH, za provádění pěstních  prací: 457.255,- Kč bez DPH,                
tj. 553.278,55 Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, 
Praha, Nusle – výpůjčka pozemků p.č. 844/9 a 794/2 a p.č. 622/20, vše v k.ú. Strakonice 
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Usnesení č. 3565/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na  výpůjčku: 

- pozemků p.č. 844/9 o výměře 96 m2  a p.č. 794/2 o výměře 132 m2, vše v k.ú. 
Strakonice,  za účelem vybudování příjezdové komunikace 

- pozemku p.č. 622/20 o výměře 1184 m2 v k.ú. Strakonice za účelem vybudování 
místní komunikace,  

vše  v rámci stavby „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. 
 
3) Úhrada správního poplatku z důvodu výmazu zástavního práva  
Usnesení č. 3566/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s tím, že město Strakonice uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-Kč pro vklad do katastru 
nemovitosti za účelem výmazu zástavního práva pro město Strakonice, které bylo zřízeno na 
nemovitostech, na které byla poskytnuta půjčka z  „Fondu obnovy a modernizace bytového 
fondu“. Město Strakonice vystaví potvrzení o tom, že půjčka byla splacena. 
 
1) Ing. Xuan Ang Bui, Praha 6 - Dejvice – prodej části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3567/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení zastupitelstva města Strakonice č. 306/ZM/2012 ze dne 13.06.2012,                        
č. 522/ZM/2013 ze dne 12.06.2013 a č. 556/ZM/2013 ze dne 11.09.2013. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením  záměru  na prodej  části  pozemku  p.č. 171/2 v k.ú.  Strakonice,  o 
výměře  cca 27 m2, za cenu minimálně 500,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.   
 
2) Společenství vlastníků pro dům čp. 182, Čelakovského 182, Strakonice – žádost o 
prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3568/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí  pozemků p.č. 21/1 a p.č. 1322/1, vše v k.ú. 
Strakonice, na kterých je umístěno cca 13 parkovacích míst, vzhledem k tomu, že se jedná o 
veřejné prostranství, které slouží pro veškerou veřejnost.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej částí pozemků p.č. 21/1 a p.č. 1322/1, vše 
v k.ú. Strakonice.  
 
3) Pan Ing. Pavel Srb, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3569/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v blízkosti ČOV a jedná se o rezervní pozemek 
v majetku města Strakonice.  
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II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
 
4) Pan Vladimír Babka, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3570/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Střela o výměře cca 
4 m2, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Na předmětné části 
pozemku se nachází sloup ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
5) Pan Daniel Ersdel, Lnáře, 387 42 Lnáře a paní Monika Hříbalová, Strakonice – 
žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 3571/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/345 o výměře 1092 v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem 
výstavby rodinného domu, panu Danielu Ersdelovi, Lnáře, Lnáře 387 42 a paní Monice 
Hříbalové, Strakonice, za cenu 1.050,- Kč/m2.  
Prodej bude řešen kupní smlouvou a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného 
povolení k užívání dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků 
vkladu vlastnického práva do KN k převáděnému pozemku, bude panu Ersdelovi a paní 
Hříbalové vrácena  část z již uhrazené kupní ceny, a to ve výši 100,- Kč/m2 ( tj. 105.000,- Kč) 
za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let  k převodu pozemku na jinou osobu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
6) Paní Mgr. Jitka Hessová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – zrušení prodeje 
Usnesení č. 3572/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
přehodnotit záměr na prodej části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice za účelem výstavby 
garáže, tzn. předmětnou část pozemku neprodávat a realizovat zde již vyprojektovaná  
parkovací místa, jež budou sloužit veškeré veřejnosti.  
 
7) Společenství pro dům čp. 1239, Mládežnická 1239, Strakonice, IČ: 26097800 
- žádost o prodej pozemků p.č. st. 4253, p.č. st. 4254 a p.č. st. 4255 , vše v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Společenství pro dům čp. 1239, Mládežnická 1239, Strakonice, IČ: 26097800, 
Roman Slavík, předseda SVJ, Zdenka Žáčková, člen výboru SVJ  
Usnesení č. 3573/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemků p.č. st. 4253 o výměře 3 m2, p.č. st. 4254 o výměře 3 m2 a p.č. 
st. 4255 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Strakonice, Společenství pro dům čp. 1239, Mládežnická 
1239, Strakonice, IČ: 26097800, za cenu 250,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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8) Společenství vlastníků jednotek, Tržní 1152, Strakonice, IČ: 26112540 
- žádost o prodej pozemků p.č. st. 4243, p.č. st. 4244, vše v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Společenství vlastníků jednotek, Tržní 1152, Strakonice, IČ: 26112540, Jiří 
Bambásek, předseda SVJ, Ing. Miroslava Zralá, místopředseda SVJ  
Usnesení č. 3574/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemků p.č. st. 4243 o výměře 11 m2 a p.č. st. 4244 o výměře 11 m2, 
vše v k.ú. Strakonice, Společenství vlastníků jednotek, Tržní 1152, Strakonice, IČ: 26112540, 
za cenu 250,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) p. Josef Zloch, Třebohostice - nabídka pozemku p.č. 1086/2 v k.ú. Modlešovice  
Usnesení č. 3575/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1086/2  o výměře 84 m2 v k.ú. Modlešovice za cenu 150,-
Kč za m2.  

II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
10) ČR - Státní  pozemkový  úřad,   IČ 01312774,   se sídlem   Husinecká 1024/11a  
Žižkov,  Praha 3 – převod  pozemku p.č. 598/5 v k.ú. Střela  
Usnesení č. 3576/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku  p.č. 598/5 o výměře 493 m2 v k.ú. Střela  od ČR – Státního 
pozemkového úřadu, IČ 01312774 se sídlem  Husinecká 1024/11a Žižkov, Praha 3, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.  

 
11) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, 
Praha, Nusle – přijetí daru  - pozemků p.č. 722/43, 722/44, 722/45 (oddělených 
z pozemku p.č. 722/1), vše v k.ú. Nové Strakonice a p.č. 626/6, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10 
(oddělených z pozemku p.č. 626/3), vše v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu vybudování 
chodníku ve směru na Podsrp a v části lokality Podsrp 
Usnesení č. 3577/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru, a to pozemků  p.č. 722/43 o výměře 229 m2, p.č. 722/44 o výměře 
79 m2 a p.č. 722/45 o výměře 2571 m2,  vše v k.ú. Nové Strakonice a  p.č. 626/6 o výměře  
1672 m2,  p. č.  626/7 o výměře 4217 m2, p.č. 626/8 o výměře 537 m2,  p.č. 626/9  o výměře 
1190 m2 a  p.č. 626/10 o výměře 289 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice od ČR – Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
12) Pan Sáva Jágr, Plzeň – žádost o změnu smlouvy 
Usnesení č. 3578/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s panem Sávou Jágrem, Plzeň, jejímž předmětem bude 
prodej pozemku p.č. 320/341 o výměře  804 m2  v k.ú. Přední Ptákovice za cenu   1.050,- 
Kč/m2  . 
Část kupní ceny ve výši 763.800,- Kč byla formou zálohy dle Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní zaplacena dne 21. ledna 2014. Pro uzavření kupní smlouvy jsou stanoveny následující 
podmínky:   
 
Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující splní níže uvedené podmínky, vzniká mu nárok 
na poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 80.400,- Kč, což odpovídá slevě ve výši 100,- Kč za 
1 m2 převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny vzniká za současného 
splnění následujících podmínek: 
- kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného 
domu postaveného na převáděném pozemku, případně předloží jiné povolení k trvalému 
užívání předmětné stavby rodinného domu dle příslušných stavebních předpisů,  a to  ve 
lhůtě do 31. prosince 2018 ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy, 
- kupující nepřevede převáděný pozemek  na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do               
31. prosince 2018 ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch kupujícího dle této smlouvy. 
Finanční částka ve výši slevy, na kterou kupujícím vznikl nárok, bude kupujícím uhrazena 
po doložení splnění obou výše uvedených podmínek, a to do 60 dnů poté, kdy kupující 
písemně požádá o úhradu slevy a sdělí prodávajícímu způsob úhrady slevy (např. číslo účtu, 
na které má být tato sleva poukázána).      
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2013-328, 
uzavřené mezi panem Sávou Jágrem, Plzeň 326 00, ze dne 20.12.2013, a to ke dni podpisu 
kupní smlouvy dle bodu I. s podmínkou, že záloha na kupní cenu uhrazená dle podmínek 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebude vrácena, ale bude použita na úhradu kupní ceny 
dle bodu I.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy a předmětné dohody.  
 
13) Manželé Jaroslav a Šárka Hrdinovi, Strakonice – žádost o prodloužení termínu 
Usnesení č. 3579/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dodatku číslo 2, ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 07-128, 
uzavřená mezi městem Strakonice a manželi Jaroslavem a Šárkou Hrdinovými, Strakonice, 
jehož předmětem bude  posunutí termínu uzavření kupní smlouvy a to do 31.3.2016 a stavba 
rodinného domu bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2016. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
14)   Vyřazení majetku a jeho prodej   
Usnesení č. 3580/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s vyřazením vozidla  Škoda LIAZ 110.031 s  HR 3001 (ST 49-91), nákladní 
automobil s hydraulickou rukou  – poř. cena 310.284,- Kč, r. výroby 1986, zapůjčeného 
v roce 1993 od města Strakonice Technickým službám Strakonice s.r.o. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Českomoravskou lesní a 
zemědělskou  s.r.o., se sídlem Dasný 47, IČ 01493485, jejímž předmětem bude odkoupení 
vozidla  Škoda LIAZ 110.031 s  HR 3001 (ST 49-91), nákladní automobil s hydraulickou 
rukou, r. výroby 1986, a sice za cenu 40.000,- Kč + DPH. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
15) Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 168/3 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 3581/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 168/3 o výměře cca 24 m2  
(část pozemku zastavěného stavbou čp. 140 ve Strakonicích I) v kat. území Strakonice. 
 
16) Nabídka pozemků Stavebního bytového družstva Strakonice 
Žadatel: Stavební bytové družstvo Strakonice, IČ 00038911,sídlem Heydukova 116, 386 
11 Strakonice 
Usnesení č. 3582/2014 (134/4b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi Stavebním bytovým družstvem Strakonice, IČ 
38911, se sídlem Heydukova 116, 386 11 Strakonice, na straně jedné jako dárcem a městem 
Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod  pozemku:  

- parc.č. 633/28 o výměře 54 m
2
 a parc.č. 633/31 o výměře 109 m

2
 v kat. území Nové 

Strakonice (lokalita naproti čerpací stanici u autobusového nádraží). 
II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. VŘ na ředitele STARZ - výsledky      
Usnesení č. 3583/2014 (134/6)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
výsledky VŘ na pozici ředitele příspěvkové organizace STARZ Strakonice dle doporučení 
výběrové komise s tím, že vítězem VŘ  je Ing. Pavel Mareš. 
II. Ukládá  
kanceláři tajemníka vyrozumět uchazeče o výsledku VŘ a připravit na příští jednání RM 
materiál ke jmenování Ing. Pavla Mareše ředitelem STARZ Strakonice. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


